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א. אברכים
וכפי  ישראל,  בארץ  הכוללים  במהפכת  שליט"א  רבנו  משקיע  רבות  הנה 
אחד  כולל  שהיה  כמדומה  פולין  ארץ  בכל  השואה  שלפני  רבנו  שסיפר 
כעילוי  ידוע  שהיה  מבריסק]  הכירו  [שרבנו  הי"ד  ריף  פייבל  שרגא  ר'  שהגאון 
החזון  מרן  הקים  השואה  ואחרי  באוטבוצק.  אברכים  הכולל  את  יסד  מיוחד 

הכוללים.  ענין  את  איש 

של  ועיר  עיר  בכל  שיהיה  מאודו  ובכל  נפשו  בכל  טורח  שליט"א  ורבנו 
מדי  רבנו  על  הכספי  העול  מהכוללים  מאוד  והרבה  "כולל",  תורה  בני 
בשלח  פר'  בגליון  שליט"א  מרבנו  ענינים  כמה  הבאנו  וכבר  בחדשו  חודש 
על  ועוד,  תשע"ו,  השבועות  חג  על  ובקו'  תשע"ה.  בשלח  ופר'   – תשע"ד 
עולם  על  מיוחד  במדור  ובל"נ  אי"ה  להאריך  למועד  חזון  [ועוד  האברכים.  מעלת 

וכולל].  כולל  כל  על  פרטי  באופן  הכוללים 

שאביו  כולל  ראש  של  בן  לי  אמר  שליט"א:  סלושץ  רמ"א  הרה"ג  שח 
לומר  חיזוק  דברי  אלו  ושאל  שליט"א  רבנו  מרן  עם  פעמים  כמה  דיבר 

לאברכים?

העולם  את  שמחזיק  שמי  לדעת:  שצריכים  לאברכים  תגיד  רה"י  לו  ענה 
ובלי  פרנסה  קשיי  עם  בצנעא  ולומדים  שיושבים  האברכים  אותם  באמת  זה 
אחד  שאף  ויתכן  רבנים,  ולא  ישיבות  ראשי  לא  הם  מסביב,  הערכה  הרבה 
אלו  באמת  אבל  ולומדים,  שיושבים  זה  על  כבוד  הרבה  להם  מראה  לא 
העולם  כל  את  שמחזיקים  העיקריים  הם  "הם  הדחק  מתוך  תורה  שלומדים 

כו) עמ'  ליה  קים  שטר  (קו'  כולו,. 

***

בכולל  רבנו  שיחת  אחרי  שפ"א  שליט"א:  הגרמנ"ס  לנו  שח  דא  וכגון 
אני  רבנו:  לו  אמר  מהשיחה.  התחזקו  שמאוד  לו  ואמר  לרבנו  בא  פונביז' 
ואין  כסף  להם  שאין  היקרים  האברכים  לאברכים,  מוסר  לומר  מתבייש 
להם  לתת  בא  אני  וכעת  הדחק,  מתוך  תורה  לומדים  אלא  משרה  להם 

בא? אני  זכות  באיזה  מוסר, 

ה' ב. אהבת 

המצוה  הי'  אם  הנה  לבבך.  בכל  אלקיך  ה'  את  ואהבת  בכת"י:  רבנו  כתב 
לא  היתר  אז  הלב,  בכל  אוהב  כשהי'  גם  אז  לב,  בקצת  סגי  ה'  דאהבת 
דהציווי  עכשיו  אבל  ועושה.  מצווה  כאין  קצת  דהוי  גדולה  מצוה  כ"כ  הי' 
בתורה  עולה  שלבו  מה  כל  אז  וגם  גדולה  יותר  המצוה  אז  הלב  בכל! 
יאהוב.  לו  שנתוסף  זה  חלק  שגם  מצוה  עליו  יש  ואז  יותר  גדול  לבו  אז 

וכל  גדולה,  יותר  עוד  מצוה  לו  שיש  בהמצוה  לעלות  יכול  דתמיד  נמצא 
יותר  לו  שיהי'  יתברך  חסדו  זה  כי  נמצא  המצוה  גודל  אצלו  עולה  פעם 
שעד  מה  חדש,  מצוה  חלק  אצלו  ושיתחדש  תמיד  לעלות  ושיוכל  שכר, 

ה) ו,  ואתחנן  השחר  (אילת  סוף  בלי  לעלות  ויכול  לו  הי'  לא  עכשיו 

***

לאוי"ט  המופלגת  הזקנה  בימי  שלפעמים  שליט"א:  רבנו  נכד  לנו  שח 
אהבה  בשירי  ה'  לפני  לשורר  שבת  בלילות  רבנו  ממנו  מבקש  רבנו,  של 
ובדמעות.  גדולה  בהתרגשות  זמירות  האנעים  כל  את  עמו  שר  ופ"א  ודבקות, 
ואז  לביתו,  געגועים  וחש  לשוייץ  בבחרותו  לבדו  רבנו  שהגיע  שבעת  הבאנו  [וכבר 

בביתו  שרים  פעם  ומידי  להקב"ה  הגעגועים  בו  נכנס  ומאז  יגדל,  שבת  בליל  שרו 

זה] שיר 

 ***

רבנו: אמר  תשס"ד  ניסן  היומי  הדף  מאורות  שיעור  למגידי  ובשיחה 

לאדם  אפשר  אי  שבזמנינו  אומר  הי'  חיים  החפץ  דבר:  עוד  לומר  ורצינו 
שהוא  לדעת  צריך  אחד  כל  אלא  פשוט,  חייל  כמו  עצמו  את  להחשיב 

זה?  ולמה  קצין  כמו 

חייל  כמו  רק  עצמו  את  ירגיש  אחד  ואם  מאד,  חלש  הוא  שהדור  מפני 
שמרגיש  מי  אבל  עליו,  המוטלת  והאחריות  החיוב  את  כ"כ  מרגיש  לא  הוא 
כל  וכך  שלו,  החיילים  של  הקבוצה  כל  על  אחראי  הוא  קצין  עצמו  את 
הקבוצה  על  אחד  כל  שיעור  אומרים  תורה  שמרביצים  מהאנשים  אחד 
שלהם,  קצין  כמו  הוא  יותר]  וכן  פחות  [או  עשרה  זה  אם  שהם  כמה  שלו 
לעצמו  רק  שדואג  חייל  סתם  כמו  לא  שהוא  בעצמו  להרגיש  צריך  והוא 
לרוחניות  היא  הכונה  לדאוג  וכמובן  הקבוצה  לכל  לדאוג  צריך  הוא  אלא 
צריך  הוא  לרוחניות  בנוגע  אלא  ידאג  שהוא  שייך  לא  לגשמיות  כי  שלהם, 

יגדל.  אחד  שכל  לדאוג 

שם  שיהא  אלהיך  ד'  את  ואהבת  א':  פ"ו  דף  ביומא  אומרים  הרי  וחז"ל 
ומתנהג  ושנה  שקרא  שאדם  שם  הגמ'  ומפרשת  ידך.  על  מתאהב  שמים 
אוי  תורה,  שלמד  לזה  לו  אוי  עליו:  אומרים  הבריות  מה  ח"ו  טוב  לא 
מכוערים  כמה  תראו  תורה,  שלמדו  לרבו  לו  אוי  תורה,  שלמדו  לאביו  לו 
מה  כראוי  שמתנהג  מי  אבל  ד',  חילול  נחשב  שזה  הגמ'  ואומרת  מעשיו 

תורה  שלמדו  רבו  אשרי  תורה  שלמדו  אביו  אשרי  עליו:  אומרות  הבריות 
ד'.  קידוש  ממנו  ויוצא 

מתנהג  שהוא  בזה  תורה  של  המצוה  את  מקיים  שהוא  זה  שמלבד  נמצא 
נקרא  וזה  תורה,  שלומד  מי  את  יעריצו  שאנשים  עושה  הוא  טוב  ג"כ 
המצוה  את  גם  בזה  ומקיים  שבשמים,  לאביהם  הבריות  את  מאהב  שהוא 
את  יאהבו  ישראל  שכלל  גורם  והוא  היות  אלוקיך,  ד'  את  ואהבת  של 

הקב"ה.

אחד  כל  ובודאי  הצדדים,  לשני  אפשרות  יש  מכם  ואחד  אחד  לכל  א"כ 
מכם  אחד  כל  אדרבה  אלא  ההיפך,  את  שעשה  ח"ו  חושב  לא  אני  מכם 
כדי  עד  כזה,  באופן  שיהא  להתנהג  צריך  יהודי  שכל  כמו  להתנהג  משתדל 
ישראל  את  לאהב  של  המצוה  את  יקיים  וגם  שמים  שם  קידוש  שיצא  כך 

שבשמים.  לאביהם 

ג. אהבת תורה

ר'  עם  המעשה  ידוע  הרי  בתו"ד:  רבנו  אמר  לאחים  לב  למען  בכינוס 
הלילה,  כל  אחת  משנה  פעם  שחזר  מוואלוז'ין]  חיים  רבי  של  [אחיו  זלמאלע 
שיש  אלמלא  כי  ואמר  הרבה,  כ"כ  לחזור  יכול  הוא  האיך  אותו  ושאלו 

אחת. משנה  שלו  החיים  כל  ללמוד  יכול  הי'  עוד,  ללמוד  מצוה 

במס'  אומרים  הרי  חז"ל  אלא  מהחזרה,  נהנה  שהוא  רק  לא  ומסתמא 
ואחד,  פעמים  למאה  פעמים  מאה  פרקו  שונה  דומה  אינו  ב)  (ט,  חגיגה 

עבדו!  לא  נקרא  וזה  ה'  עובד  נקרא  שזה 

שיש  התורה  באהבת  יותר  מתלהב  שהוא  סימן  יותר,  לומד  שהוא  מה  א"כ 
שלא  להיות  יכול  לא  תורה,  אהבת  יותר  לאדם  שיש  מה  כי  ובודאי  בזה. 

להטפיח. מנת  על  טופח  יהי' 

מנת  על  טופח  יותר  בו  יש  ענין,  באותו  יותר  שלומדים  שכמה  נמצא 
יותר  יכול  הוא  ובזה  תורה,  באהבת  יותר  מתלהב  הוא  ועי"ז  להטפיח, 
שספרו  [כמו  כך  כדי  עד  השפיעו  שאנשים  רואים  וכאן  והיות  להשפיע, 
יכולים  אנחנו  ומה  תורה,  אהבת  כ"כ  שהשפיעו  לאלו  היה  מסתמא  קודם] 

חזק. הכי  הדבר  זה  הרי  זה,  כנגד  לומר 

לוקח  אחד  אם  גם  מצוות  ובשאר  התורה,  מלימוד  חוץ  מצות  יש  והנה 
היו  ירושלים  שיקירי  ב)  מא,  (סוכה  שכתוב  כמו  ואתרוג,  לולב  למשל 
שנטל  אחרי  כי  מצוה,  בזה  מקיים  אינו  הרי  היום,  כל  זה  עם  הולכים 
מצוה,  חיבוב  רק  זה  אח"כ  שעושה  ומה  יצא,  אחת  פעם  ולולב  אתרוג 
אותה  את  חוזר  אם  אפי'  אומר,  שהוא  מה  כל  בתורה  משא"כ  מצוה,  ולא 
אלא  מצוה,  זה  פעם  שכל  רק  ולא  מצוה,  לו  יש  פעמים"  "אלף  המילה 
שבוער  תורה  אהבת  כ"כ  לו  יש  ועכשיו  גדולה,  יותר  מצוה  עוד  זוהי 
וזהו  ידו,  על  שנמצא  מי  את  וגם  עצמו  את  לעלות  יכול  הוא  ועי"ז  בלבו, 

מצות. לשאר  תורה  בין  ההבדל 

***

התורה? לחשקת  לזכות  הדרך  מה  רבנו:  נשאל 

ללמוד. חשק  יותר  מקבלים  יותר  שלומדים  מה  בכת"י:  וענה 

***

אלחנן: רמת  של  רבה  שליט"א,  זילברשטיין  יצחק  רבי  הגאון  שח 

שליט"א,  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  אצל  הייתי  בבוקר  היום 
אותו  ושאלתי  טוב,  כך  כל  מרגיש  אינו  ולצערנו  כאן  להגיע  אמור  שהיה 
שתי  שאלתי  בהם.  לדון  צריך  היה  פה,  והיה  זוכים  היינו  שאם  דברים 
ושאלה  תורה,  ללמוד  חשק  לי  אין  שאומר  תלמיד  עם  עושים  מה  שאלות: 

באמונה. חסר  שלתלמיד  לב  כששמים  קשה:  יותר 

ההורים  אם  זצוק"ל,  איש  החזון  מרן  לי  אמר  כך:  לי  אמר  שליט"א,  מרן 
'לערנען',  תורה  לומדים  היו  היהודית  האומה  את  המנווטים  והמלמדים 
העולם  בעולם.  שקיימים  אמונה  של  ההרהורים  את  מסלקים  היו  באמת, 
להיות  שחייב  ניתוח,  לחדר  שנכנסים  כמו  תורה  לומדים  אם  מזוכך,  הוא 
לימוד  ידי  על  רק  העולם?  את  מנקים  איך  הרי  מחיידקים,  ונקי  מזוכך 

חינוך) עניני   - מרנן  (סברי  אמת.  שהיא  תורה 

ד. אחדות

אצל  הי'  קצר  זמן  שלפני  אדם  בן  אותו  למשל  ראו  הנה  רבנו:  שח 
היו  תיכף  משהו  זז  הי'  רק  ואם  לזוז,  אפילו  יכול  הי'  ולא  ימ"ש  הגרמנים 
יו"ד.  של  קוצו  על  אפי'  מוותר  לא  כבר  הוא  זמן,  אחרי  ועכשיו  בו.  יורים 
והביזוי  ההשפלה  מכל  וחוץ  השפלה  של  מצב  בכזה  הי'  הוא  שאז  ואפי' 
אח"כ  מ"מ  כאפס,  ממש  נחשב  הי'  הרי  זה  על  לחזור  אפשר  אי  שממש 
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הפה  את  לפתוח  מעיז  הי'  לא  הרי  ואז  מוותר,  לא  הוא  דבר  שום  על 
מוותר!  לא  הוא  קטן  דבר  כל  ועכשיו  כלום. 

ליד  ילדים  גן  תורה,  תלמוד  ישיבה,  שבקדושה,  דבר  איזה  לעשות  תנסה 
פתאום?  מה  יצעק  הרי  חרדי]  לפעמים  [אפילו  אדם  בן  איזה 

בית  ולא  ישיבה  ולא  חידר  לא  ירשה:  ולא  אופן  בשום  רוצה  לא  אני 
לו. יזיז  זה  זה  יש?  מה  אליו  קרוב  הכנסת 

סוף  כל  סוף  והרי  ישראל,  כלל  על  קטיגוריא  לומר  צריכים  לא  אמנם 
מתרחקים  לפעמים  רק  צדקה  הרבה  נותנים  חסד  הרבה  עושים  יהודים 
אדם  בבין  וחסד  בתורה  להתחזק  צריך  ובודאי  שמים  רחמי  צריך  קצת, 

למקום.  אדם  ובין  לחבירו 

"פרגון"  טובה,  עין  שיהיה  ג"כ  וצריך  ממחלוקת  להמנע  צריך  ראשון  ודבר 
כי  ה"א)  פ"א  פאה  (ירושלמי  אומרים  חז"ל  והרי  לשני  לפרגן  העם  בלשון 
ונוצחין  למלחמה  יורדין  היו  דילטוריא  בהם  היה  שלא  אחאב  של  דורו 
ישראל.  בכלל  אחדות  שיהי'  מאד  גדול  דבר  יהי'  וזה  לא,  ח"ו  ולהיפך 

ח"ב) חיזוק  דברי  (לקט 

מחלוקת*   - ויתור   - להלן  בערכים  עוד  *וראה 

ה. אחריות 

רבנו: אמר  הבחירות  לפני  בשיחה 

קר,  כבר  –הוא  לא  ואם  חושב,  שהוא  כמו  לעשות  שצריך  חושב  אחד  כל 
הוא  זה  ידי  שעל  מתבונן  ואינו  לעשות.  שצריך  מה  עושה  ולא  פועל  ולא 
לו,  אכפת  לא  התורה,  יהדות  את   – החרדית  היהדות  את  מזיק  הוא  מזיק. 

חרדי. יהודי  הוא  הלא  פלא  זה  והרי  חשבון,  עושה  לא  הוא 

יהודי  על  פעם  לו  שאמרו  זצוק"ל  מבריסק  חיים  ר'  הגאון  בשם  אומרים 
'תמים'.  הוא  אבל  שמים  ירא  בעצם  שהוא  אחד 

הגעשעפט  לא  שזה  מראה  זה  אבל  תמים  שהוא  'נכון  ואמר:  חיים  ר'  התבטא 
תמים,  כ"כ  לא  הוא  שלו  העסקים  על  כי  שלו',  העסק  לא  זה   – שלו 
דואג  היה  אם  שלו,  העסק  היתה  התורה  אם  לכן  טוב.  די  מבין  הוא  אלא 
היה  הוא  שלו,  והגעשעפטן  העסקים  על  דואג  שהוא  כמו  התורה  על 

התורה. כלפי  ישראל.  כלל  כלפי  באחריות  שחסר  רק  אחרת 

אם  אחריות.  בהם  חסר  אבל  ה'  'יראי  חרדים  שהם  שלמרות  אנשים  יש 
כבר...  אז  רוצים  שהם  כמו  נעשה  שלא  מישהו  על  טענה  איזה  להם  יש 
חלילה  אם  ישראל,  כלל  כלפי  אחריות  לו  להיות  צריך  סוף  כל  סוף  והרי 
טצדקי  מיני  כל  שעושים  להרע'  'החכמים  נגד  שיגן  מי  יהיה  לא  וחס 
ובהירות  חכמה  מאוד  מאוד  וצריך  שבשמים,  מאביהם  ישראל  את  להדיח 

בזה. להתגונן  האיך  והתיעצות 

***

לציבור.  בנוגע  רעיון  איזה  והציע  ח"א  איזה  שליט"א  לרבנו  הגיע  פ"א 
עליו?  אחריות  לוקח  אתה  האם  אבל  יפה,  רעיון  באמת  רבנו:  לו  אמר 

רוצים'. לא  זה  אחריות  לקחת  אבל  יכול,  אחד  כל  רעיונות  'לתת 

ו. אמונה

שאמונה  רואים  כשאנו  עכשיו  תש"ס:  אדר  כ"ג  אופקים  רבנו  שיחת  מתוך 
אמונה?  הפירוש  מה  תוקפה,  בכל  להיות  צריכה 

מאמין  שאיננו  למי  מדברים  לא  חיזוק,  צריכה  שאמונה  כשאומרים  והרי 
שיתחזק  שייך  דמה  בתורה,  שיתחזק  תורה  בן  שאינו  למי  יאמרו  שלא  כמו 

תורה?!  זה  מה  יודע  לא  הוא  הרי  בתורה, 

שצריך  לו  אומרים  זאת  ובכל  תורה,  זה  מה  יודע  שהוא  כרחך  ועל 
לא  חיזוק,  צריכה  שאמונה  לומר  באים  כשאנחנו  הדבר  אותו  כך  חיזוק, 
אלא  לדבר,  מה  אין  מאמין  שלא  דלמי  מאמין,  לא  שהוא  למי  מדברים 

חיזוק. צריך  "המאמין"  אפי' 

בודאי  שזה  רבש"ע,  שיש  לדעת  רק  מדברים  לא  אמונה  של  הגדר  כי 
את  מממש  שהוא  האיך  בלמעשה  רק  מאמין  אחד  כל  ספק!  שום  אין 
יש  בודאי  אומרים  האנשים  רוב  שהרי  גדולה,  נ"מ  שיש  רואים  בחיים,  זה 
שומעים  למעשה  זאת  ובכל  בהשגחה!  הכל  הקב"ה,  עושה  והכל  רבש"ע 

מאד.  חזק  "השלי",  את  "האני"  את  מאד,  חזק 

או...  מהקב"ה,  שהכל  יותר  שומעים  האם  יותר,  שומעים  מה  היא  והשאלה 

האני!  ואת  השלי!  את  האמיתי.  הפירוש  מה  אבל  ככה.  אומר  הוא  אמנם 
לומר  אפשר  החיים.  של  הענינים  בכל  ככה  ידי,  ועוצם  כוחי  שיש  וכמו 
הדברים  בכל  שמרגיש  כזו,  בדרגא  הוא  יהודי  שכל  להגיד  מאד  שקשה 
ואת  האני  את  יותר  מרגיש  הוא  אלא  הרבש"ע,  עם  חי  שהוא   – שלו 

השלי.

לחזק,  צריכים  שאנחנו  מה  לומר  באתי  אלא  לכולם,  לומר  ח"ו  בא  ואינני 
אמונה  "לא  זה  אבל  מאמין  שהוא  למרות  אדם  כי  לדעת  שצריך  ולהתחזק, 

למעשה  אבל  העולם,  את  ברא  שהקב"ה  מאמין  שהוא  אע"פ  כי  אמיתית", 
יותר. עיקר  וזה  השלי,  ויש  האני,  שיש  רואים  בחיים  זה  את  לממש  כשבא 

עליו  ביקורת  שיש  הדבר  מהו  החטא,  לאחר  הראשון  אדם  אצל  מצינו 
את  שאל  שכשהקב"ה  אומרים  חז"ל  הדעת.  עץ  של  החטא  אחרי  תיכף 
זה  על  אומרים  וגו'.  עמדי  נתת  אשר  האשה   – ענה  חטא,  הוא  למה  אדם, 
מצות  בשאר  מצינו  ולא  טובה!  כפוי  טובה,  כפוי  שהיה  א)  ד,  (ע"ז  חז"ל 

כאן. כמו  ביקורת  כזו  איסורין  ובשאר 

עבירה!   – חמור  זה  בודאי  עבירה,  עובר  כשאדם  אחד  מצד  כי  וחושבני, 
כי  מדות!  כמו  לאמונה.  סתירה  כ"כ  לא  זה  אעפ"כ  אבל  לדבר,  מה  אין 
אני  יש  ואם  אני!  שיש  מראה?  זה  מה  גאוה,  בעל  שהוא  אחד  למשל 
כמו  השמים,  מן  שהכל   - אמונה  של  האמיתית  בדרגה  קצת  חסר  כבר 
אפי'  בו  כשפוגעים  להגיב  יכול  אחד  כל  שהרי  אדם,  בן  כל  אצל  שרואים 
ולמה  נימא,  כמלא  לחבירו  במוכן  נוגע  אדם  אין  הרי  זה?  ומה  "במשהו", 
אדם  בן  ודבר  דבר  כל  על  למה  רעש?  עושה  הוא  מה  צועק?  כ"כ  הוא 

משהו?! כל  על  לוותר  יכול  ולא  עומד, 

יכול  היה  ולא  תאוה  לו  שהיה  קורה  בחטא  דכשנכשל  לחטא,  דומה  ואינו 
ונכשל.  להתגבר 

שהוא  אומר  הוא  אמנם  חלשה!  שהאמונה  מראה  זה  כאלה,  דברים  אבל 
מחליש  זה  האני  את  כך  כל  מרגיש  אדם  בן  אם  למעשה  אבל  מאמין, 
של  החטא  על  חז"ל  דיברו  ולכן  אמיתי  מאמין  נקרא  ולא  האמונה.  את 

טובה". "כפיות 

ופר'  תשע"ד,  מות  אחרי  פר'  בגליון  אמונה,  בעניני  שהבאנו  מה  עוד  וראה 
תשע"ו. אחרי  ופר'  תשע"ה,  וארא 

***

עתיד  מחר  ושאלו:  תשע"ו)  (סיון  רבנו  קמיה  יושר  ארחות  ארגון  כשנכנסו 
תורה,  שיעורי  לשמוע  שבאים  בתים,  בעלי  של  גדול  אירוע  אי"ה  להתקיים 
מה  על  לדעת  ורוצים  הערב.  עד  מהבוקר  תורה  שיעורי  לשמוע  באים 
מה  מוסר?  או  הלכה,  יר"ש,  התמדה,  תורה,  לבע"ב,  לדבר  צריכים  בעיקר 

להם?  להגיד  חשוב  הכי 

בנעוריו. עול  ישא  כי  לגבר  טוב  כז)  (ג,  באיכה  פסוק  יש  שליט"א:  מרן 

על  מוסר?  תורה?  עול  הלכה?  דקדוק  עול  עול?  איזה  אבל  שוב  ושאלו 
בתים? בעלי  עם  מדברים  מה 

 ! עולם  של  רבונו  שיש  שליט"א:  מרן  והשיב 

צורך  יש  מדוע  זצ"ל  מבריסק  הרב  מרן  את  שאל  זצ"ל  שך  הגרא"מ  מרן 
מכך  כי  היא,  והתשובה  פשוטה,  כך  כל  האמונה  והרי  אמונה  במצוות 
טבעו  כך  כי  הוא  מוכרח  כן  אם  אפיקורסים,  הרבה  כך  כל  שיש  שרואים 
לראות,  ולא  השכל  את  לעקם  אפשר  פשוט  כך  כל  בענין  שגם  עולם,  של 

אמונה.  מצוות  יש  ולכן 

לדעת. בקשנו  יום?   – ביום  בחייו  לאדם  מועילה  האמונה  האם 

אנשים  ראיתי  בחו"ל,  שנים  הרבה  לפני  הייתי  בודאי!  ביאר:  שליט"א  ומרן 
לא  הם  שמחים,  לא  הם  ובכ"ז  מאומה,  להם  חסר  ולא  כסף  להם  שיש 

אמונה. להם  אין  כי  ולמה  מאושרים, 

אמונה? מחזקים  ואיך 

הקושיות  כל  שטויות,  הם  השאלות  כל  כי  לדעת  צריכים  שליט"א:  מרן 
בעל  בלא  בירה  יש  וכי  האחת:  הקושיה  מול  ומבוטלות  בטלות  כביכול 

הבירה? 

בעיקר",  "כופרים  הכופרים  את  מכנים  חז"ל  ביותר.  הגדולה  השאלה  זו 
הכל! עיקר  הוא  שהשי"ת  מפני 

שירד  מי  את  'פתוח'  מכנים  כיום,  אדם  בני  בלשון  שליט"א:  מרן  והמשיך 
היינו  פתוח  להיות  האדם  על  סתום.  זה  פתוח?  זה  וכי  ברוחניות,  מעט 
העולם  את  מנהיג  הוא  מהקב"ה  שהכל  האמת?  היא  ומה  באמת,  להכיר 

תשע"ז) סוכות  יושר  ארחות  (גליון  הכל.  ועושה 

וכו' יהא  ז. אמן 

רבי  אל  פנה  מארה"ב  אברך  שליט"א:  שטינמן  משה  רבי  הגאון  מספר 
הישיבה  ראש  אל  שיכנס  בבקשתו  ונפשו  רבנו  של  ממקורביו  ק.  אברהם 

לעשות.  עליו  מה  וישאל  נוראות  בצרות  שקוע  שהוא  ויספר 

מדובר  שאכן  התברר  צרותיו,  רשימת  את  האמריקאי  האברך  כששטח 
לו  ואין  רבות  שנים  נשוי  הוא  ראשית  רח"ל,  ממש  של  צרורות  בצרות 
להתחיל  יוכל  כיצד  יודע  איננו  והוא  ענק  חובות  לו  יש  שנית  ילדים. 
הצרות  רק  הן  ואלו  הנוראה  המחלה  את  אצלו  גילו  שלישית  לפורעם. 
נפשו  את  יודע  אינו  והוא  וכהנה,  כהנה  רבות  עוד  יש  אבל  הבולטות 
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הוא  מה  אותו  ושאל  שליט"א  למרן  נא  הכנס  ממך  אנא  ויגון,  צער  מרוב 
לעשות? לי  מציע 

שלו,  הותיקין  במנין  רבנו  עם  מתפלל  ק.  אברהם  שרבי  כיון  האברך  ביקש 
כהווייתם.  דברים  וסיפר  התפילה  לאחר  אליו  ניגש 

בצורה  בכינור  לנגן  יודע  שהיה  אחד  אדם  משל:  פי  על  השיב  רבנו 
המלך,  על  מאוד  חביב  האיש  היה  כך  ומשום  במינה,  ומיוחדת  מופלאה 
ההוא,  המנגן  את  לפניו  שיביאו  ביקש  בעצבון,  נתון  המלך  שהיה  אימת  כל 

המלך.  של  עצבותו  וסרה  פגה  לנגן  החל  אך  והנה 

כיון  ואומר  המדרש  ממשיך  ישראל,  לעם  הקב"ה  של  ביחסו  הדבר  הוא  כן 
רבא  שמיה  יהא  באמן  ישראל  שמנגנים  הניגון  את  מאוד  מחבב  שהקב"ה 
כשמנגנים  זאת  בכל  קיטרוג,  עליהם  מתעורר  חלילה  אם  שגם  הרי  מברך, 
על  השי"ת  מתענג  ובנעימה  בקול  איש"ר  ואומרים  ההוא  הניגון  את  לפניו 

חטאתם.  כל  על  ומעביר  כך 

כל  לו  שאין  שלמרות  ק.  להרב  הגראי"ל  אמר  אברך  לאותו  לו  ואמור  לך 
הניגון  את  אוהב  הקב"ה  כאן  שכתוב  מה  זה  אבל  אלה,  בדברים  השגה 

קטיגורים.  הרבה  על  לכפר  כדי  איש"ר  באמירת  ויש  הזה 

דבריו  את  לו  והעברתי  ההוא,  האברך  אל  מיד  התקשרתי  ק.  הרב  סיפר 
והחל  בהתפעמות  הדברים  את  שמע  הלה  כלשונם.  שליט"א  מרן  של 
מנת  על  למנין  ממנין  מהלך  והיה  בכוונה,  איש"ר  באמירת  מאוד  להקפיד 
לו,  אירעו  פלאים  פלאי  והנה  מה.  תקופת  במשך  עשה  כך  איש"ר  לענות 
כלא  והיתה  סרה  המחלה  פתרונן,  על  הבעיות  כל  באו  פתאום  לפתע 
קהילתו  מחברי  אחד  כאשר  פלאית  בצורה  הסתדר  החובות  ענין  גם  היתה, 
מאוד  גדולה  הלוואה  לו  והציע  מיוזמתו  אליו  ניגש  האמריקאי  האברך  של 
קיימא,  של  בזרע  להיפקד  זכה  אלה  לכל  ובנוסף  מוגבלת,  בלתי  לתקופה 
מנת  על  למנין  ממנין  לרוץ  ממשיך  והאברך  שנים  כמה  כבר  חלפו  אז  מני 
אשי"ר  העונה  כל  א  קיט,  שבת  בגמרא  [וראה  בכוונה.  איש"ר  באמירת  להוסיף 

וכו']  דינו  גזר  לו  קורעין 

מקומות.  ובעוד  תשע"ד,  נשא  פר'  בגליון  מש"כ  אמן  אמירת  בעניני  וראה 

ח. אמת

אומר  פעמים  שהרבה  הבאנו  וכבר  האמת,  מידת  על  רבנו  מעורר  רבות 
גליון  וראה  אמת,  דבר  לדבר  ע"ע  שיקבלו  מצוה  בר  לגיל  שהגיעו  לילדים 

בזה. שהבאנו  מה  תשע"ו  משפטים  ופר'  תשע"ד  שופטים  פר' 

***

שנים  כתשע  לפני  זה  היה  בצפון:  המוסדות  מראשי  הרבנים  אחד  שח 
לטובת  לחו"ל  למסע  ולצאת  חפציו  לארוז  שליט"א  המוסד  ראש  ביקש 
המכיר  שליט"א  יפה  דוב  ר'  הגה"צ  להמשגיח  הרב  איפוא  פנה  תלמידיו, 
מיד  שהמשגיח  כמובן  תמיכה,  מכתב  ממנו  וביקש  מוסדותיו.  את  היטב 

ביותר.  נלהב  תמיכה  מכתב  לכתוב  והתישב  ניאות 

מברכת  אף  להוסיף  וביקשו  המרכז,  לערי  עימו  וירדו  המכתב  את  לקחו 
צרפו  ישראל  גדולי  ואכן  המוסדות,  עבור  שליט"א  הדור  ומאורי  גדולי 
הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  ובראשם  שליט"א,  המשגיח  לברכת  חתימתם 

שליט"א.  שטיינמן 

והצליחו  בשורה  ובתיקם  שבו  ואף  הגולה  אל  השליחים  יצאו  זה  מכתב  עם 
למוסדות.  להביא 

גולה,  ארץ  אל  שוב  לנסוע  שצריך  החלטה  ונפלה  ימים  שנתיים  חלפו 
בא"י.  היושבים  אל  מזור  להביא 

איפוא  יש  שנתיים,  מלפני  ישן  מכתב  להביא  הראוי  מן  לא  הרי  ובכן 
שליט"א  והמשגיח  פנימה,  הקודש  אל  שוב  נכנסו  חדש  מכתב  לערוך 
וצירף  החדש  התאריך  עם  במילה  מילה  הקודש  המכתב  את  להעתיק  ביקש 
לבקש  שליט"א  הדור  זקני  לבתי  רצו  ואצו  המכתב  נטלו  ברכתו.  חתימת 

בה  חתימתם  וצירפו  שבו  ישראל  גדולי  ואכן  המחודשת  ברכתם  צירוף  את 
לאחד.  אחד 

"איני  ההפתעה!  קרתה  ושם  הישיבה  ראש  מרן  של  ביתו  אל  יצאו  ומיד 
חותם.  איני  ואומר  חוזר  ומרן  מרן!  פסק  חותם" 

שכבר  למרן  בעדינות  לומר  ניסיתי  המספר,  לנו  אומר  מאוד  התפלאתי 
בדיוק.  זה  מכתב  על  לנו  חתם  בעבר 

אך  וכה  בכה  ניסינו  חתמתי,  לא  זה  מכתב  על  בוודאות:  לי  אומר  מרן  אך 
פלא  זה.  מכתב  על  חתמתי  לא  מעולם  מספר  פעמים  ואמר  חזר  בשלו  מרן 

פלאות. 
מילה  השני  במכתב  הוסיף  ליבו  ברוחב  שליט"א  המשגיח  התברר?  מה 

ביותר.  חשוב  מוסד  אחת 
ביותר  חשוב  מוסד  בסדר.  חשוב  מוסד  לחתום  הסכים  לא  הגראי"ל  זה  על 

כך.  שאכתוב  בשביל  מספיק  שלכם  המוסד  את  מכיר  איני 
כזה,  מכתב  על  פעם  אי  שחתמתי  בוודאות  מרן  אמר  איפוא  ייתכן  לא 

כזה.  מכתב  על  חתם  לא  מרן  ואכן 
לחתום,  מוכן  מרן  זה  על  חשוב,  מוסד  רק  כתוב  היה  הקודם  במכתב 

'ביותר'.  המילה  את  איפוא  מחקנו 
יוצא  שליט"א  מרן  ומרגשת  מרעישה  בשורה  והנה  רבים  חודשים  חלפו 
יאות  שליט"א  מרן  אם  לבקש  הזדרזנו  שמיד  כמובן  בצפון,  חיזוק  למסע 
התורה,  פריחת  את  התלמידים  את  עיניו  במו  לראות  במוסדותינו  לבקר 

ולברך. ולראות  להיכנס  ניאות  ומרן  זכינו  ואכן 
שוב  מהמשגיח  מכתב  שוב  לגולה,  שוב  לצאת  צריך  החלטנו  שנה  באותה 
הנוסח  על  לחתום  ביקש  מרן  נעימה  הפתעה  והפעם  הדור  למנהיג  נסענו 
מוסד  באמת  והוא  אמר  מקומכם  את  מכיר  אני  עכשיו  ביותר,  חשוב  מוסד 

(34 גליון  תורה  של  ממשנתה  (קובץ  ביותר.  חשוב 
***

הוא  כאשר  האמת  על  להודות  מסוגל  אחד  כל  לא  לך  דע  שליט"'א:  רבנו  שח 
שנמצאים  סגולה  יחידי  ורק  וטובים,  גדולים  ואפילו  מסוימת,  בדעה  אוחז 

שליט"א) זילברברג  הגרמ"ב  (שיעורי  לכך.  מסוגלים  מאוד  גבוהה  בדרגא 

ימים  ט. אריכות 
של  בהלויה  [ביקורת]  דבר  איזה  שהתבטא  גדול  אדם  על  לרבנו  סיפרו 
ויש  ימים,  מאריכים  שלא  צדיקים  יש  רבנו  והגיב  צעיר,  שנפטר  אחד 
אנחנו  צעיר  בגיל  נפטרו  זלמלה,  ר'  וכן  האריז"ל  ימים,  שמאריכים  רשעים 
נפטר.  הי'  לא  זה  דבר  שבלא  אמר  ומי  שלו,  בחשבון  כ"א  יודעים,  לא 

יפרח) כתמר  (צדיק 

***
ימים  לאריכות  זכה  שהוא  מה  שאולי  א'  לת"ח  רבנו  אמר  זמן  לפני 
ובעל  הפרד"ס,  לבעל  השנים'  'אור  הספר  את  הוציא  הוא  כי  (בלעה"ר) 

תשע"ו] בלק  גליון  [וראה  ימיו.  יאריכו  בזה  שיעזור  שמי  הבטיח  הפרדס 

ישראל י. ארץ 
במעלת  רבנו  דברי  תשע"ו  מסעי  ופר'  תשע"ה,  מטו"מ  בגליון  הבאנו  כבר 

נוסף.  ענין  כאן  ונביא  השכינה,  השראת  מקום  ישראל  ארץ 
דהנה  מצרפת,  יהודים  בפני  תשס"ז)  (ויחי  שבת  במוצאי  שדיבר  סיפר  רבנו 
שקשה  אף  מסתדרים,  בסוף  אמנם  א)  ז,  (ברכות  ביסורין,  נקנית  ישראל  ארץ 
הם  ולכן  הגוים,  בין  שזה  בצרפת  שם  משא"כ  טוב,  אח"כ  אבל  בתחלה, 

יפרח) כתמר  צדיק  (ס'  לכאן.  להגיע  שזכו  לשמוח  צריכים 
***

רבנו:  אמר  זצ"ל  זכריש  מאיר  ישראל  ר'  הרה"צ  בני  אצל  אבלים  בניחום 
לגדול  מסתמא  יכול  היה  בארה"ב  נשאר  מאיר  ישראל  ר'  היה  אם  שגם 

זוכה. היה  לא  שהקים  כמו  לדורות  אבל  בתורה, 

יא. ארצות הברית

ידועה  שהיתה  מדינה  היא  "אמריקה"  אמר:  שם  רבנו  בביקור  בשיחה 
ובין  הראשונה  העולם  במלחמת  דבין  בחוש  ורואים  חסד,  של  למדינה 
נפגעה,  אירופה  אמריקה,  אדמת  על  כלל  נפגעה  לא  אמריקה  בשניה, 
וצרות,  מלחמות  היו  מקום  בכל  המדינות,  וכל  אפריקה,  נפגעה,  אסיה 

למה?  זה  וכל  פגעו,  לא  פעם  אף  ובאמריקה 
שהגיע  זכו  חסד,  של  דורות  הרבה  כ"כ  אחרי  וממילא  חסד!  של  הזכות  משום 
אבל  היה,  חסד  לכן.  קודם  היה  שלא  מה  באמריקה,  "תורה"  שיש  מצב 
תורה.  ולא  ישיבות  היו  ולא  להכחישו,  וא"א  לכל  הידוע  דבר  היה.  לא  תורה 
ולא  התבוללו,  ובניהם  כלום  מהם  נשאר  לא  אבל  טובים,  יהודים  היו  אמנם 
חסד  רק  תורה,  תלמודי  ולא  ישיבות,  היו  שלא  משום  כלום.  מהם  נשאר 
וזכו  תורה,  גם  הגיע  הזמן  שבמשך  השפיע  חסד  של  הזכות  אבל  היה, 
הרבה  ואפי'  ולומדים,  שיושבים  בחורים  ורואים  ישיבות,  ב"ה  יש  שכהיום 
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דבר  וזה  לתורה,  השתוקקות  בכזו  הם  מ"מ  גדולים,  נסיונות  להם  שיש  מהם 
תורה.  בה  שיהא  המדינה  על  הגינה  חסד  של  הזכות  זה  וכל  מאד,  גדול 

יב. בגדים

ימכור  וכו'  עני  אפילו  סי"ג,  תע"ב  סי'  השו"ע  על  פסח  בהל'  בשיעור 
שעל  במלבוש  אי  מיירי  במאי  צ"ב  כוסות.  לד'  יין  בשביל  וכו'  מלבושו 
לו  דיש  וע"כ  ערום,  לילך  חז"ל  חייבוהו  לא  בודאי  ערום,  וישאר  גופו 
שיש  נכסים  משאר  יותר  מלבושו  שימכור  קמ"ל  מאי  א"כ  מלבושים,  כמה 
ברחוב  לילך  שליט"א  רבנו  אמר  עליון.  במלבוש  דמיירי  לומר  ורצו  לו. 

"ערום"...  היינו  עליון  מלבוש  בלי 

***

לא  והוא  נכדו  חתונת  לרגל  חדש  כובע  לו  שקנו  יהודי  על  לרבנו  סיפרו 
מותרות.  שזה  בטענה  לחבשו  הסכים 

לכל  אחת  וחליפה  אחד  כובע  קונים  היו  פעם,  היה  כך  "באמת  רבנו:  הגיב 
(מאחורי  הלבוש".  ענייני  בכל  הכר  לבלי  השתנו  כבר  החיים  היום,  החיים. 

הפרגוד)

יג. בחורים

שיש  מה  טוב  הכי  שהזמן  ידוע  רבנו:  אמר  יהודה  אור  בישיבת  בשיחה 
רוב  ע"פ  אחד  מצד  מאושר,  באמת  הוא  אז  הנעורים".  "שנות  זה  לאדם, 
אצל  נמצאים  הנעורים  בשנות  אנשים  רוב  ע"פ  [כי  עדיין  פרנסה  דאגת  לו  אין 
בתורה,  לעלות  ויכול  פרנסה].  דאגת  לו  אין  ועכ"פ  אחר  במקום  או  ההורים 

שזה  כיון  אדרבה  רק  נפשו,  אות  ככל  המצות,  במעשה  שמים,  ביראת 
בריאים!  הם  שלו  הנפש  כוחות  צלול!  הראש  לעלות,  מסוגל  הכי  הזמן 
ואח"כ  מ"ב)  פ"ד  (אבות  אומרים  שחז"ל  כמו  דומה,  הוא  למה  ילד  הלומד 
כבר  לו  אין  עייף,  כבר  שחוק,  כבר  הוא  אז  צעיר,  כ"כ  לא  כבר  כשהוא 

טוב.  הכי  הזמן  זה  לעלות,  כדי  שצריך  מה  כל  את 

להפריע  דוקא  שלו,  הכוחות  כל  את  שם  הוא  היצר  באמת  שני  ומצד 
כל  דברים,  מיני  בכל  אותו  מטריד  הוא  אותו!  מבלבל  הוא  הנעורים,  בימי 
הכי  הזמן  שזה  כיון  כי  יצמח!  שלא  כדי  הוא  העיקר  אבל  שטויות,  מיני 
הוא  אז  גדול,  אדם  להיות  שמים,  ויראת  בתורה  לעלות  לצמוח,  מסוגל 
ע"פ  ובמה?  לו,  להפריע  הנעורים  בשנות  דוקא  מאמצים  מיני  כל  עושה 
זה  אם  תאוות,  זה  אם  גשמיות,  של  דברים  זה  אם  דברים,  מיני  כל  רוב 
אדם  שבן  בזמן  "חדות"  יותר  הם  המדות  רעות,  מדות  אחרים,  דברים 
יש  שכן  מדות  יש  חדות,  פחות  כבר  המדות  אז  זקן  אדם  כשבן  צעיר, 
מיני  כל  עושה  היצר  אז  לעלות  צריך  שהוא  הזמן  זה  עכ"פ  שלא,  מדות 

יצמח. לא  שהאדם  לקלקל  כדי  מאמצים 

***

שומע  לב  רבני  עם  שו"ת 

משהו  ע"ז  להם  לומר  צריך  האם  בזמן,  בבוקר  קמים  שלא  בחורים  יש  ש. 
להתייחס? צריך  שלא  או 

ו,  (משלי  אמר  כבר  המלך  שלמה  היה,  תמיד  זה  חדש,  דבר  לא  זה  ת. 
לבחור. זה  את  לומר  וצריך  תשכב".  עצל  מתי  "עד  ט) 

להם? להעיר  צריך  האם  בקיאות.  רק  שלומדים  בחורים  יש  ש. 
מזה?! נרוויח  מה  בכלל,  ילמד  לא  הוא  בקיאות.  ילמד  לא  הוא  ואם  ת. 

קצר? לזמן  חברותא  שיקבע  עניין  יש  האם  חברותא,  בלי  שיושב  בחור  ש. 
זה  מאוד.  הרבה  שווה  זה  שעה  חיי  גם  חברותא?  לא  זה  שעה  חיי  ת. 

(17 שומע  לב  (גליון  הרע.  ליצר  לענות  צריך 

- ישיבות  בערך  להלן  עוד  וראה   -

יד. בחינות 

מקאשוי  בראך  הגר"ש  של  מתלמידיו  אחד  לו  שסיפר  שליט"א  רבנו  סיפר 
שהיו  למרות  תלמידיו  כל  את  בפומבי  שבוע  מידי  בוחן  היה  שהוא  זצ"ל 
למי  בושה  לאותה  לה  ואוי  ומעלה,   25 בני  מבוגרים  בחורים  גם  בהם 

בחומר. ושלט  ידע  שלא 

ברבים,  חצות  תיקון  עריכת  לאחר  שישי  בליל  לעתים  נערך  היה  המבחן 
הונגריה.  יהודי  כמנהג  ובבכיות  מיוחדת  בהתרגשות  נאמר  שהי' 

***

בטעם  פעמים  כמה  הבאנו  וכבר  וילדים,  בחורים  לבחון  רגיל  רבנו  והנה 
לשאול  משתדל  ורבנו  תשע"ז)  ויקרא   - תשע"ז  תרומה  גליון  (ראה  הדבר. 
לילדים.  או  לבחורים  בושה  יהיה  שלא  באופן  זה  על  לענות  שיכלו  שאלות 

את  שכשעושה  לומר  רבנו  [ורגיל  הדברים.  את  יודעים  שהם  לראות  ושמח 
לשמה].  תורה  לימוד  בשבילו  זה  המבחן 

טו. בחירות
בכינוסי  לדרוש  רבנו  החל  זצ"ל,  שך  הגראמ"מ  מרן  שנחלש  מעת  הנה 
עניני  תהלתך  פי  ימלא  בס'  לאור  ויצאו  שנה  כעשרים  במשך  בחירות 

ציבור. 
שעי"ז  ה'  קידוש  מרבים  שמצביעים  שע"י  להתבונן  הם  הדרשות  ועיקר 
שהולכים  המטרה  עיקר  וזה  התורה  ע"פ  יהיו  שהענינים  שרוצים  מראים 
ואכמ"ל.  זה  בביאור  חדש  בכיון  העינים  את  רבנו  העיר  פעם  ובכל  להצביע, 

טז. בטחון
מדבריו  הבאנו  וכבר  בה',  בטחון  זה  הכל  שעיקר  רבנו  מעורר  רבות 
כאן  ונביא  תשע"ו.  וארא  תשע"ו-  ומקץ  תשע"ה-  מקץ  בגליון  באריכות 

א'. ענין  עוד 
שרבנו  ורצו  הכלל,  בעניני  גם  שעוסקים  אברכים  כמה  לרבנו  נכנסו  פ"א 
את  ודחה  אותה  שמע  ורבנו  בסמינרים.  נוספים  מסלולים  להכניס  יתיר 
'אז  ואמר  השיחה  בסוף  פניו  העיז  האברכים  וא'  גדולה.  בתקיפות  הדברים 
לו  ואמר  חייך  רבנו  מכך  וכששמע  פרנסה'.  לבנותינו  שיהיה  יברך  שרבנו 
אנו  ואז  בה'  בטחון  יהיה  שלכם  שלבנות  יותר,  גדולה  ברכה  יברך  'אני 

דבר'. להם  יחסר  שלא  מובטחים 
***

לא  התורה  'שעיקר  (פכ"ב)  במשלי  הגר"א  דברי  את  להראות  רבנו  ורגיל 
בה'. בטחון  בשביל  אלא  ניתנה 

ביטול תורה יז. 
בחור  של  לזכרו  העצרת  לקראת  שליט"א:  גולד  דורון  ר'  הרה"צ  שח 
למרן  פנימה  הקודש  אל  נכנסתי  תשס"ז)  נחמו  (עש"ק  ל"ע  שנספה  ישיבה 
מה  לעורר.  צריכים  ומה  כזו  עצרת  שמתארגנת  לו  וסיפרתי  שליט"א  רבנו 
היו  אך  מאד  אלינו  שקשור  מקרה  זהו  אחד,  מקרה  לא  הרי  זה  הנקודה 

הזמנים.  בבין  מאד  קשים  מקרים  כמה  עוד 
הוספתי  אז  נביא.  צריך  לדעת,  יכול  מי  יודע  מי  היתה,  הראשונה  התגובה 
צריכים  שאנחנו  סבורים  ישראל  גדולי  מה  לדעת  צריכים  הרי  ושאלתי 
מסתמא  לי  ואמר  רגע  חשב  רבנו  הללו?  האסונות  כל  בעקבות  להתחזק 

כו)  כה-  עמ'  מנחם  שלמי  (קובץ  תורה.  ביטול  על  לעורר  צריכים 

בין אדם לחבירו  יח. 
דבריו  הבאנו  וכבר  לחבירו  אדם  בבין  הזהירות  על  רבנו  מעורר  רבות 

א'. ענין  כאן  ונביא  תשע"ו.   - תשע"ה   - תשע"ד  קדושים  פר'  בגליונות 
רבנו  את  לשאול  אחד  אדם  כשהגיע  פעם  נוכחתי  שליט"א:  נכדו  רשם 
הרבה  לחתן  וזכה  מבוגר  כבר  תלי"ת  יהודי  שאותו  מאוד,  אמיד  יהודי  על 
הלך  אצלו  הלך  והכל  בנים  גידול  צער  שום  לו  היה  ולא  בנקל,  מילדיו 
אצל  גם  במשפחתו  צרות  כמה  לו  אירעו  שלאחרונה  אלא  בעיות.  בלי 
מלימוד  החשק  את  פתאום  איבד  הבחור  בנו  וגם  ר"ל  הנשואים  ילדיו 

לתקן?  מה  כדת  ושאל  הק'.  התורה 
במעשיו  היטיב  ויפשפש  לחבירו"  אדם  מ"בין  זה  הנראה  שככל  ענה:  רבנו 

עליו.  קפידא  לו  נשאר  והלה  חייו  משך  דהוא  במאן  פגע  לא  אם 
מישהו  דוקא  ולא  אשתו!  אפי'  הוא  עליו  שהמקפיד  יתכן  עוד:  אז  והוסיף 

ש) יעקב  ר'  הרה"ג  נכדו  (רשימות  להיזהר.  צריך  בזה  גם  זר, 

בין הזמנים יט. 
פר'  בגליונות  הזמנים  בין  בימי  הלימוד  בעניני  רבנו  מדברי  הרבה  הבאנו 
בקובץ  נדפס  [וכן  תשע"ז.  ויק"פ  ופר'  תשע"ו.   - תשע"ה   - תשע"ד  ואתחנן 

ענינים.  כמה  עוד  כאן  ונביא  זה]  ענין  על  מיוחד  בגליון  גליונות 

תשס"ד  ניסן  יעקב  באר  ישיבת  לתלמידי  הזמנים  בין  לישיבת  בשיחה 
או  זמן  מינה  נפקא  יש  מה  הזמנים,  בין  של  ענין  אין  בעצם  רבנו:  אמר 

הזמנים!  בין  של  זמן  שיש  לענין  מקור  שום  אין  הזמנים,  בין 
יש  האם  התורה,  לימוד  של  עשה  מצות  זה  בם,  ודברת  אומרת  התורה 
שצריך  זמן  איזה  שיש  שאמרו  כמו  אלא  הזמנים,  לבין  זמן  בין  חילוק 
אחד  יש  ולפעמים  סיבות,  כמה  ומפני  למשפחה,  לעזור  בבית,  לעזור 
קשה,  קצת  למוח  לפעמים  התורה,  בלימוד  התאמץ  מאד  הזמן  שבמשך 
כל  אסונות  שקורה  ששמעתי,  כמו  סתם  לנצל  לא  אבל  קצת,  לנוח  וצריך 

אסונות.  קורה  ורח"ל  טיולים  שעושים  שנה, 
רק  יש  הזמנים!  בין  אין  לזה,  הזמנים  בין  ניתן  שלא  לדעת  צריך  ממילא 
אולי  צריך  התאמץ,  מאד,  למד  שבאמת  מי  שהתאמץ,  מי  קצת  לנוח  או 
לעשות  סתם  אבל  שהזכירו,  כמו  בבית  לעזור  צריך  והעיקר  קצת,  לנוח 
שרצינו  מה  זה  לזה?  יש  היתר  ואיזה  נפשות!  סכנת  זה  טיולים  טיולים? 
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שום  אבל  שמים,  שם  קידוש  שיצא  כדי  רק  הכל  כי  שאמרו  וכמו  להוסיף, 
לעשות. אחר  דבר 

***

רבים  ששואלים  לשאלה  באשר  שליט"א:  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  דברי 
בימי  לימוד  עבור  הישיבות  לבני  כסף  לתת  ראוי  אם  התורה,  ממחזיקי 
תלמידי  להצלת  היחידה  שהדרך  כיון  נדמה  דעתי  לעניות  הזמנים,  בין 
בין  ישיבות  של  מסגרות  ידי  על  רק  הוא  הזמנים  בין  מניסיונות  הישיבות 

לעשותו.  ראוי  לכן  כסף  של  פרס  עם  כנהוג  הזמנים 

יהודה  אהרן  ר'  הגדול  הגאון  מרן  דעת  ג"כ  שכן  נאמן  אדם  מפי  ושמעתי 
ההבטחות  בכל  ויזכה  בזה  להשתתף  הזוכה  אשרי  שליט"א.  שטינמן  ליב 

הזמנים) בין  החיזוק  דרכי  (גליון  התורה.  למחזיקי  המובטחות 

ישראל לעמים בין  כ. 

בגלל  היתה  הגזירה  שכל  בחז"ל  כתוב  פורים:  לפני  בשיחה  רבנו  שח 
רק  לאכול  שאסור  דבר  היה  ח"ו  לא  רשע,  אותו  של  מסעודתו  שנהנו 
עשו  לא  איסור,  עשו  לא  הרי  יש  ומה  רשע,  אותו  של  מהסעודה  נהנו 
של  מהסעודה  נהנו  הם  מה,  רק  בסדר,  הכל  כשר,  אכלו  הם  עבירה,  דבר 
כ"כ  וגזירה  גזירה?  נגזר  זה  שבגלל  גדול  כ"כ  עונש  ולמה  יש?  מה  הרשע, 
טף  היהודים  כל  את  ולאבד  להרוג  להשמיד  במגילה  שכתוב  מה  נוראה 

גדול. כ"כ  הזה  החטא  מה  כך!  כדי  עד  כולם,  ונשים 

ומתנות  ושמחה  משתה  עשו  הנס  שהיה  שאחרי  זה  שאחרי  ג"כ  וכתוב 
כהוגן,  לא  אכילה  של  עבירה  היה  אם  לזה,  זה  השייכות  מה  לאביונים, 
לאביונים,  ומתנות  מנות  משלוח  צריך  פתאום  מה  עבירה,  ממש  לא  וגם 
שופטים  בפרשת  כתוב  וי"ל:  מהגויים?  מאד  שיתרחקו  לעשות  צריך  היה 
אפילו  כי  רש"י  ומסביר  אלוקיך,  ה'  שנא  אשר  מצבה  לך  תקים  ולא 
קרה  פתאום  ומה  מצבה,  עשה  אבינו  ויעקב  מצבות,  עשו  כן  שהאבות 

עכשיו?

דבר  שאפילו  רואים  אסור!  עכשיו  זה  בזה,  התחילו  שהגויים  כיון  אלא 
יותר  צריך  האם  אבן,  מצבת  עשה  אבינו  יעקב  הרי  "מצבה"  מאד,  טוב 
חטא,  בזה  היה  האם  הטהרה,  בתכלית  הרי  זה  עושה,  שיעקב  ממה  טוב 
התחילו  הגויים  ואם  לעשות,  ג"כ  התחילו  שהגויים  רק  מאד,  טוב  זה  הרי 
שנאוי,  הוא  עכשיו  שנא,  אשר  מצבה  לך  תקים  לא  אסור,  כבר  זה  לעשות, 
נשאלת  אלוקיך.  ה'  שנא  אשר  שנאוי,  כבר  זה  עושים  כאלה  שאנשים  מה 

גוים? דוקא  האם  השאלה 

מזה.  להתרחק  צריך  התורה  ע"פ  עושים  שלא  מה  ככה,  הוא  היסוד  אלא 
עם  להתקרב  אין  אבל  טריפה,  לא  שזה  אפילו  הגויים  של  מסעודה  לאכול 

אלוקיך. ה'  שנא  אשר  גוי 

שאפילו  דברים  אלינו  נוגע  כן  מה  אבל  גוי,  על  מדברים  לא  אצלנו 
שעושים  מה  מתורה,  רחוק  מאד  הרחוב  הרחוב!  זה  אבל  עושים,  יהודים 
לא  אם  אפילו  טריפה!  זה  ברחוב  מנגנים  אם  ניגונים,  למשל  אפילו  ברחוב, 

טריפה. זה  הרחוב  הרחוב,  זה  אבל  טובים,  לא  מילים  שום  יגידו 

מה  בתורה,  שקועים  שלא  אנשים  זה  את  עושים  רחוק,  שזה  זמן  כל 
חמור,  כך  כדי  עד  זה  מתרחקים  לא  ואם  להתרחק,  צריך  עושים  שהם 
של  מסעודתו  נהנו  גויים  אצל  להבדיל  כמו  גזירה,  כך  כדי  עד  גזירה  שיש 
מותר  היה  טריפה,  שהיה  כתוב  לא  בתכלית,  כשר  היה  זה  רשע,  אותו 
אם  אפילו  אבל  בודאי,  בגוי  וזה  להתרחק,  צריך  גוי  עושה  זה  אבל  לאכול, 
שזה  דבר  יש  לפעמים  חמור.  כך  כדי  עד  זה  ברחוב  עושים  אם  גוי,  לא 

מאיסור. יותר  חמור  דבר  זה  אבל  אסור,  עצמו  מצד  הדבר  לא 

שאם  דברים  לפעמים  שיש  פ"ח)  התשובה  שער  (עי'  אומר  הלבבות  החובת 
גאוה,  לידי  שיבוא  דבר  שעושה  כמו  חמור  כ"כ  לא  זה  בעבירה  נכשל 
כ"כ  זה  אז  גאוה  לידי  לבוא  יכול  אבל  שמותר  דבר  עושה  הוא  שאפילו 
שעובר  אחד  ג"כ  הלא  יש  שעבירה  אפילו  מעבירה.  אפילו  יותר  חמור 
שמים,  בידי  מיתה  חייב  כרת,  חייב  מלקות,  חייב  דאורייתא  איסור  עבירה 
מדבריו  משמע  זאת  בכל  אבל  חמור,  מאד  שזה  ב"ד  מיתת  ג"כ  יש 

גרועים. הכי  לדברים  להביא  יכול  שהגאוה 

ממילא  חילוני,  הוא  הרחוב  שבזמנינו  יודעים  אנחנו  הדבר  אותו  ממילא 
אחד  כל  משפיע,  מאד  זה  אבל  עבירות  לא  אפילו  עושים  שהם  מה  כל 

מיני  כל  לעשות  החילונים,  כמו  להבדיל  להתלבש  רוצים  אנשים  מושפע. 
לדעת. שצריך  מה  זה  החילונים,  כמו  דברים 

במדינתינו  אבל  גוים,  עם  להתחבר  לא  זה  על  גם  לדבר  שצריך  מדינות  יש 
להתרחק  צריך  התורה  עפ"י  לא  שזה  הדבר  עצם  אבל  גוים,  אין  כמעט 

מאיתם.

צריך  היה  אז  הגויים,  את  ישראל  כלל  שניצחו  אחרי  אח"כ  היה  מה  אז 
נהנו  שאז  כמו  הגויים,  אצל  מלאכול  שהתרחקו  מה  מספיק  היה  להגיד 

וקבלו) קימו  (קונטרס  מזה.  להתרחק  צריך  רשע,  אותו  של  מסעודה 

דין בית  כא. 

ונביא  תשע"ז  משפטים  פר'  בגליון  דין  בתי  בעניני  רבנו  מדברי  הבאנו 
ענינים.  כמה  עוד 

גם  "יש  רבנו:  אמר  תשע"ג)  תשרי  (ח'  נאמן  יתד  למערכת  הדרכה  בדברי 
לכאורה.  הפשוטים  בדברים  לחזק 

שמגיעים  החשובים  הדין  מבתי  באחד  שיושבים  הדיינים  אחד  בשם  שמעתי 
עלולים  הם  ולמעשה  ושלמים,  יראים  אנשים  שנקראים  אנשים  תורה  לדיני 
הכי  התפילה  היא  נעילה  בגזל...  רובם  איתא  ובגמ'  פשוטים,  גנבים  להיות 

ידינו". מעושק  נחדל  למען  העיקרית  הבקשה  ומה  שיש  חזקה 

***

לחתום,  סירב  ורבנו  מסוים,  דין  בית  הקמת  על  יחתום  שרבנו  רצו  פ"א 
אופן  בשום  יכול  אינו  אישי  באופן  הדיינים  את  מכיר  שאינו  שמכיון  ואמר 

זה. על  לחתום 

***

ההר  בשכונת  רב  הי'  שסבו  לי  סיפר  גיברלטר  אלחנן  יצחק  ר'  רבנו:  שח 
שלא  להם  ואמר  דברים,  בעלי  שני  תורה  לדין  אליו  ובאו  בקובנה  הירוק 
שבאין  אלא  אמיתי  תורה  דין  זה  שאין  שרואה  מתוך  אותם  לדון  רוצה 
מנין  וכשנשאל  לחובתו  שפסק  אחר  רב  לסלק  כדי  דעתו  חוות  לשמוע 
השני  נגד  ומתלונן  טענתו  את  צועק  דין  בעל  כלל  שבדך  אמר,  כן?  ידע 
ולא  ברוגע  טענתו  את  וטען  בא  אחד  כל  כאן  אבל  וגנב,  שקרן  שהוא 

יפרח) כתמר  צדיק  (כ'  השני.  נגד  כלל  התלונן 

כב. בית הכנסת

תשע"ד  תרומה  פר'  בגליון  כנסת  בתי  במעלת  רבנו  דברי  הבאנו  כבר 
בחנוכת  רבנו  מדברי  נוספת  דרשה  כאן  ונביא  תשע"ו,  בלק  פר'  ובגליון 

תשס"ג:  אב  כ"ז  איש  דרכי  כנסת  לבית  הבית 

מדרשים,  ובתי  כנסיות  בתי  הרבה  החריבו  שנה,  ששים  בערך  לפני  כי  ידוע 
החריבו.  הכל  תורה,  ומקומות 

יעשה  הקב"ה  לארץ  שבחוץ  כנסיות  שבתי  א)  כט,  (מגילה  כתוב  ובאמת 
מדרשות  בתי  הרבה  עדיין  ויש  זכינו!  לא  אך  ישראל,  לארץ  שיעברו 
שם,  אותם  החריבו  ישראל,  לארץ  שיעברו  זכו  לא  כנסיות  בתי  והרבה 

ישראל. לארץ  שישובו  גדול  חלק  גם  שיש  מקוים  אבל 

מהבתי  גדול  חלק  מחדש,  בנו  כבר  ישראל  כלל  גדול  שחלק  ב"ה  עכ"פ 
אלה  כל  שכולם,  ונקוה  מחדש,  בנו  ישראל  שכלל  זכינו  שחרבו  כנסיות 
דורשים  שחז"ל  מה  בהם  יקויים  ישראל,  בארץ  להיבנות  זכו  לא  שעדיין 
טהרת  על  ויהיו  ישראל,  לארץ  יחזרו  מדרשות  ובתי  כנסיות  הבתי  שכל 
ישראל,  כלל  של  הישועה  את  ויראו  יצמח,  ישראל  כלל  וממש  הקדש, 
שחרבו,  כנסיות  הבתי  וכל  הישיבות  וכל  מדרשים  הבתי  שכל  באמת  שיזכו 

ישראל.  בארץ  למקומם  יחזרו 

***

שירי  אוסף  והי'  חמור  עם  בא  שהי'  יהודי  ברק  בבני  כאן  הי'  רבנו:  שח 
את  מוכר  והי'  וכדומה,  לחם  חתיכות  שירי  כגון  זורקים  שאנשים  מאכלים 

כנסת. בית  בנה  שקיבל  ובכסף  וכדומה  תרנגולים  למגדלי  זה 

כג. בית המקדש

ברכת  בזמן  הסכין  להשאיר  שלא  ק"פ)  סי'  שו"ע  (עי'  דינא  הנה  רבנו:  אמר 
צער  מרוב  ירושלים  ובנה  שיאמר  בזמן  שאולי  והטעם  השולחן.  על  המזון 
ויש  וכו'.  אדם  של  ימיו  מקצר  שסכין  נאמר  טעם  ועוד  בנפשו.  ידו  ישלח 
שלא  צריך  ב'  לטעם  אבל  הסכין,  לכסות  די  א'  דלטעם  לדינא  נ"מ  בזה 

השולחן. על  כלל  יהיה 

של  הרגשות  כאלה  שמרגיש  זה  מי  דהנה  שחזינין,  גדול  יסוד  מבואר  והנה 
מקצר  שהסכין  הענין  וכן  הבית,  חורבן  מפני  בעצמו,  הסכין  ויתקע  צער 
יש  שכבר  היהודים  וגם  גוים,  הרבה  כ"כ  עם  מלא  שהעולם  [ובפרט  אדם,  של  ימיו 
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כבר  בשבילו  זו,  בהרגשה  חי  כן  שהוא  אחד  שיש  די  אבל  זו]  בדרגה  מי 

יפרח) כתמר  צדיק  (כ'  הכל!  את  היחיד,  בשביל  לעשות  הכל  שוה 

יעקב בית  כד. 

נצח. בימינם  נעימות  לואיס  בס.  ישראל  בני  קהלת  לכ'  שליט"א:  רבנו  מכתב 

הי'  כי  ספר  בבית  ישראל  לבנות  לימדו  לא  דורות  כמה  לפני  שעד  ידוע 
היות  שנה  שמונים  לערך  קרוב  לפני  אבל  ההורים,  בית  חינוך  מספיק 
חינוך  מספיק  ולא  טוב  לא  משפיע  מאד  שהרחוב  שעי"ז  הדור  זקני  שראו 
הצילו  זה  ובדרך  יעקב  בית  בשם  לבנות  ספר  בתי  ליסד  והתחילו  הבית, 
בנות  לגדל  שזוכים  ממשיך  זה  ית"ש  הגדולים  מחסדיו  וב"ה  מֶרדת,  הבנות 
בארצות  המצב  שהיות  ושמענו  הקדושים.  מאבותינו  לנו  המסורה  בדרך 
של  החינוך  מוסדות  ולכלכל  לפרנס  איך  גדולים  קשיים  ויש  הורע,  הברית 
להמשך  ישראל  תקות  אשר  בהחנוך  ירידה  להיות  ושלו'  חס  עלול  הבנות, 

מאד.  בו  תלוי  הבאים  דורות 

חינוך  את  יזיק  לא  ושלו'  שחס  מאד  גדולים  מאמצים  תעשו  נא  לכן 
אותו  מסייעין  ליטהר  והבא  זה,  על  נפשם  מסרו  הדורות  כל  אשר  הטהור 
בית  ספר  הבית  ושלו'  חס  יבטלו  שלא  מקודש  עזרתו  ישלח  והקב"ה 
אבותינו  בדרך  להמשיך  נוכל  ובזה  ישראל,  לבנות  ללמד  וימשיכו  יעקב 
שנוכל  ונזכה  הבנים  וכן  לנו  המצווה  בדרך  תלכנה  הבנות  שגם  ויה"ר 
ישובו  עת  האמיתית  בגאולה  לראות  ונזכה  שמים  יראת  השפעת  להמשיך 
שטיינמן.  לייב  יהודה  אהרן  א.ס.  ראשם,  על  עולם  ושמחת  לגבולם  בנים 

יצ"ו ברק  בני  לפ"ק.  תשס"ט  מרחשון  כ"ז 

כה. בעל בחירה

בעל  ע"י  בהריגה  כ)  לז,  (וישב  החיים  האור  דברי  ביאור  טובא  האריך  רבנו 
תשע"ד.  וישב  פר'  בגליון  דבריו  והבאנו  בחירה 

הגומל?  ברכת  לומר  עליו  האם  להרגו  כמעט  שבאו  בא'  רבנו  נשאל  ופ"א 

מטיסה  שחזר  אחר  אדם  מבן  הגומל  ברכת  לצאת  יכול  שאם  רבנו  ואמר 
שהם  ויתכן  בחירה  בעלי  היו  להורגו  שבאו  שאלו  כיון  עדיף,  וכדו'  מחו"ל 

האחרון. ברגע  בהם  חוזרים  היו 

כו. בריאות

רבנו  מכתב  וז"ל  לבריאותו,  לדאוג  האדם  חובת  להביא  למותר  הנה 
בריאותו  על  לשמור  מצווה  אדם  כל  תשס"ז]  תמוז  כ"ד  מסוים-  לצורך  [שנכתב 

על  ירחם  הטוב  וה'  בריאותו,  מצב  על  להשקיע  בלי  עצמו  לעזוב  לו  ואין 
אי"ל.  ישראל.  חולי  כל 

חובת  של  אחר  ממבט  זו  מעלה  על  מרבנו  א'  ענין  עוד  כאן  ונביא 
דעות  מהלכות  פ"ד  בריש  הנה  שיחה:  בתוך  רבנו  אמר  וכך  ה',  ידיעת 
הוא,  השם  מרדכי  ושלם  בריא  הגוף  והיות  הואיל  וז"ל:  הרמב"ם  כתב 
לפיכך  חולה,  והוא  הבורא  מידיעת  דבר  ידע  או  שיבין  אפשר  אי  שהרי 
ומשמע  וכו',  הגוף  את  המאבדים  מדברים  עצמו  אדם  להרחיק  צריך 
האדם  צריך  וגו'.  לנפשותיכם  דונשמרתם  עשה  המצות  דמלבד  שסובר 
מיירי  לא  בודאי  והרי  ה',  ידיעת  מצות  לקים  כדי  ושלם  בריא  להיות 
רק  לומר,  צריך  אין  דא"כ  כלל,  דעת  בו  שאין  רח"ל  בחולה  הרמב"ם 

ה'. את  לידע  לו  אפשר  אי  ומ"מ  בעלמא,  בחולה 

שאדם  וכי  ה'.  ידיעת  חולה  באדם  שייך  לא  למה  הבנתנו  לפי  ולכאורה 
חולים  אנשים  יום  בכל  ומעשים  עולם,  של  ריבונו  שיש  יודע  אינו  חולה 

האדם. לבריאות  נוגע  זה  ומה  מאמונה,  מכירים  ומ"מ 

ואותה  מצב  באותו  האדם  שישאר  כדי  ודאי  דאמנם  ברמב"ם,  ומשמע 
אבל  בדעתו,  ולהבין  לחשוב  יכול  דמ"מ  חולה  כשהוא  גם  שייך  דרגה 
בשעה  קשה  זה  דבר,  באיזה  חזקה  יותר  ולהבנה  לידיעה  להגיע  כשצריך 
לאורך  בה  להמשיך  יכול  רכש  שכבר  הידיעה  אותה  ולכן  חלוש,  שאדם 
עמוקה  להבנה  להגיע  בזה,  ולהתעלות  לגדול  אבל  חולה,  כשהוא  גם  זמן 
שייך  לא  זה  בכוח,  ולהתייגע  לעמול  וצריך  כ"כ  פשוט  שאינו  דבר  יותר, 
צריך  כך  לאדם  שיש  דכמו  באמת  היתה  ה'  ידיעת  אם  ולכן  חלש,  כשהוא 
הוא  מאמין  שהוא  שלנו,אדם  בהבנה  וכמו  יותר,  בזה  עולה  ואינו  להישאר, 
אינו  למה  מובן  אינו  בודאי  ליום,  מיום  יותר  מאמין  נעשה  ואינו  מאמין, 
ולהתעלות  לגדול  צריך  אם  אבל  חולה,  כשהוא  ה'  בידיעת  לחיות  יכול 
באמונה,  עמוקה  יותר  הבנה  להשיג  כדי  ולעמול  להתעמק  וצריך  באמונה, 

שבת  (מוסף  להתעלות.  קשה  זה  ובלי  כוח,  לו  כשיש  רק  זה  את  שייך  לא 
תשנ"ח) פסח  קודש 

כז. ברית מילה

תשע"ה,  לך  לך  ופר'  תשע"ד,  תזריע  פר'  בגליון  כתבנו  מילה  ברית  בעניני 
עוד  כאן  ונביא  בס"ד.  גדול  לקונטרס  לסדרם  וזכינו  תשע"ו.  תזריע  ופר' 

א'.  ענין 

שכ'  מה  על  שטיינמן  הגראי"ל  רה"י  מרן  את  פעם  שאלתי  ברית,  בשעת 
בוכה  שתינוק  שבשעה  ק"ל  דף  שבת  על  בחי'  מגריידיץ  גוטמאבר  הגר"א 

בשבת?  מותר  האם  שרוצים  מה  לבקש  ואפשר  תפילה  זמן  הוי  בברית 

תחנות  שום  לבקש  שאין  מח,ב)  ברכות  נעם  (אמרי  אמר  הגר"א  הא  לי  וענה 
פיקוח  כשזה  ורק  לא,  או  ברית  שעת  זה  אם  נ"מ  ואין  בשבת,  ובקשות 

המועדים) (שמחת  להתפלל.  מותר  אז  נפש 

כח. ברכות הנהנין

ובגליונות  תשע"ד.  יתרו  פר'  בגליון  באריכות  הבאנו  הנהנין  ברכות  בענין 
א'. ענין  כאן  ונביא  ותשע"ו.  תשע"ה  תשע"ד  עקב  פר' 

המצוות?  ברכת  או  הנהנין  ברכת  גדול  יותר  מהו  לדון  יש  רבנו:  שח 

המצוות,  ברכת  משא"כ  נצחי,  שאינו  דבר  על  מודה  הנהנין  ברכת  דהנה 
שמונה  בתפלין  שיש  מונה  ט')  שורש  (סה"מ  הרמב"ם  ותפלין,  ציצית  כגון 
הנאה  כזאת  לו  שיש  משמחה,  רוקד  היה  שכל  היה  לבנ"א  אם  מצוות, 
בכזאת  להיות  צריך  מצוות,  תרי"ג  כנגד  ציצית  מצות  וכמו  ברכה  שעושה 

גדולה,  שמחה 

עוה"ב?  יש  אוכל  על  אבל  עוה"ב,  ע"ז  שיש  גדול  כ"כ  דבר  זה  מצוה 
אומר  שמברך  ובשעה  מצוה,  לקיים  שיכול  לאדם  שיש  הגדולה  והשמחה 

מצוה. לי  נתתי  רבש"ע 

הוא  [וכך  הטוב  הכרת  של  ענין  וזה  ברכה  בלא  לאכול  א"א  שודאי  ואף 
למצוה]. מאשר  צמאון  יותר  מרגיש  לאוכל  האדם  של  טבעו 

והודאה  השבח  מצד  אמנם  יותר,  חמור  הנהנין  ברכות  הדבר  מחומר  א"כ 
יפרח) כתמר  צדיק  (כ'  המצוות.  בברכת  יותר  יש 

כט. ברכות הצדיקים

דירה  דוקא  לקנות  שרוצים  ומבקשים  שבאים  אנשים  הרבה  רבנו:  אמר 
מבקשים  גם  ממני  אבל  ממני  יותר  מאחרים  מבקשים  מסתמא  מסוימת, 

ההיא.  הדירה  לקנות  להצליח  שרוצה 

ואם  דירה,  רק  צריך  אתה  הרי  לגור  איפה  אותך  מענין  מה  אומר  ואני 
הקב"ה?  יודע  לא  או  לך  טובה  ההיא  הדירה 

מענין  זה  מה  המגרש  לקנות  רוצה  שהוא  שאומר  או  ההבדל  לך  ומה 
רק  כסף  לתת  איך  אחת  עיצה  רק  יש  שלרבש"ע  סובר  אתה  וכי  אותך 
של  בעסקים  מתערב  אתה  מה  כסף  לך  להביא  דרכים  עוד  יהי'  זו,  בדרך 
הדבר  את  דוקא  צריך  שהוא  חושב  הוא  כך  חושבים  אנשים  אבל  השני, 
חושב  אתה  וכי  אחר,  דבר  לך  יהי'  זה  שלא  לך  איכפת  מה  הזה  המסוים 
אני  לכן  כסף.  של  עצות  עוד  לו  יש  כסף  של  אחת  עצה  רק  לו  שיש 

כללי. באופן  רק  מברך 

***

לעמוד  ונצרך  בחור  הי'  שכשהוא  סבא  בכפר  יהודי  לי  סיפר  רבנו:  שח 
ר'  מרן  לפני  ובא  בריסק  דרך  ועבר  ביאלסטוק,  ע"י  בעיירה  צבא  למבחן 
נראה  שהי'  יהודי  חיים  ר'  אצל  אז  וישב  שיברכו,  לבקש  מבריסק  חיים 
היושב:  על  חיים  ר'  צעק  בירכו  חיים  שר'  ואחרי  כרב,  הבחור  בעיני 
מי  שכל  למדתי  רבנו  אמר  אז  ומן  מברכו,  לא  אתה  למה  בצרה  יהודי 

לברכו. צריך  ברכה  שמבקש 

***

על  וסומכים  גדול  אדם  ששואלים  זה  עצם  לתלמיד:  פעם  אמר  רבנו 
וכמאמרם  יצליח.  שזה  דשמיא  סייעתא  נותן  עצמו  זה  כן,  ועושים  תשובתו 
עמ'  הפרגוד  (מאחורי  נכשל.  אינו  מהזקנים  עצה  הנוטל  כל  פ"ג)  (שמו"ר  ז"ל 

(429

ל. ברכת כהנים

מקומות.  ובעוד  תשע"ד,  שמיני  פר'  בגליון  הבאנו  כהנים  ברכת  בעניני 
א'. הערה  כאן  ונביא 

ומה  ותאמר  תתמה  ואל  ה"ז:  פט"ו  כפים  נשיאת  בהלכות  הרמב"ם  כתב 
בהקב"ה  אלא  בכהנים  תלוי  הברכה  קבול  שאין  זה  הדיוט  ברכת  תועיל 
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עושים  הכהנים  אברכם',  ואני  ישראל  בני  על  שמי  את  ושמו  שנאמר 
כחפצו. ישראל  את  מברך  ברחמיו  והקב"ה  בה  שנצטוו  מצוותן 

כלשון  אחריה  ממלא  שהקב"ה  הכהן  של  ברכה  כאן  שיש  מבינים  בפשוטו 
הכהנים"'. עם  ואסכים  לישראל  אברכם  ואני  רש"י: 

שליט"א  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  ממרן  פעמים  כמה  שמעתי  אמנם 
לנו  יש  שבו  המקום  כי  בהתרגשות:  ואמר  יותר  הרבה  עמוקים  שהדברים 
שמי  את  ושמו  כי  כהנים,  ברכת  היא  הקב"ה  עם  ישיר  קשר  החורבן  אחר 
שכינה  להשרות  זוכה  כהנים  בברכת  שהכהן  משמעותו  ישראל'  בני  על 
דברי  ביאור  כן  אם  זהו  השי"ת,  ברכת  את  ישראל  לכלל  ולמסור  ידו  על 
את  מברך  ברחמיו  והקב"ה  בה  שנצטוו  מצותן  עושים  הכהנים  הרמב"ם 

ישראל.  לעם  ה'  ברכת  את  מעבירים  שהכהנים  כחפצו  ישראל 
בקול  כהנים  ברכת  שחיוב  שכתב  שכ"ח  סימן  בטור  מפורשים  והדברים 
וידוע  עמהם.  קולו  משמיע  שהקב"ה  מלמד  רם"  של  ב"קולו  הכוונה  רם 
שהבאנו  מה  וראה  בחו"ל  אף  כהנים  ברכת  להפסיד  לא  רבנו  נזהר  כמה 

תשע"ו. במדבר  פר'  בגליון 
ברכת  לשמוע  לעצור  צריך  האם  י"ח  בתפילת  שעומד  במי  רבנו  ונשאל 
מ"מ  הברכה  בכלל  הוא  אם  ואף  מצוה  דליכא  א"נ  דאף  רבנו  ואמ  כהנים. 

למאור) (שמן  ישתוק.  שלא  ומדוע  עתה  ומברכו  עומד  הקב"ה  הרי 
***

כהנים  ברכת  והיה  בביתו  מנין  שעשו  שליט"א  רבנו  של  חוליו  בעת  גם 
כדי  הרבה  זה  על  ומתאמץ  כנגדם,  פניו  את  ולכוין  לעמוד  שמתאמץ  ראו 

הברכה. עליו  שיחול 

לא. בר מצוה

שע"ז  תולדות  פר'  בגליון  מצוה  בר  עניני  על  רבנו  מדברי  כתבנו  כבר 
ענינים. עוד  כאן  ונביא 

בר  אוצר  בספרו  ונדפס  שליט"א  הכט  אפרים  ר'  הרה"ג  ע"י  רבנו  נשאל 
תשע"ו) (ב"ב  ואילך  תרכ"ה  עמ'  מצוה 

כאילו  נחשב  האם  שלו,  מצוה'  ה'בר  זמן  מתי  השמשות  בין  שנולד  מי  ש. 
לחמורא  דאורייתא  ספיקא  דמחמת  [כיון  הקודם  ביום  'גדול'  ונעשה  ביום  נולד 
וזמן  בלילה  נולד  כאילו  שנחשב  או  הקודם],  כיום  כבר  המצוות  בכל  מתחייב 

שלאחריו. ביום  הוא  שלו  מצוה  הבר 
בזה?  למעשה  לך  נפק"מ  מה  ת. 

ביום  או  הקודם  ביום  מצוה  הבר  סעודת  את  לעשות  אם  היא  השאלה  ש. 
שלאחריו.

הוא  לחמורא'  דאורייתא  'ספיקא  אם  הזה  בענין  מאריך  השמעתא  ת. 
הוא  התורה,  מן  שהוא  שסובר  סייעתו  הר"ן  ולפי  מדרבנן,  או  מהתורה 
הבר  סעודת  זמן  כן  ואם  הקודם,  ביום  כבר  המצוות  בכל  מהתורה  מתחייב 

הקודם. ביום  הוא  מצוה 
***

מצוה. הבר  ביום  ע"ע  שיקבל  מצוה  בר  שנעשר  לנער  לומר  כדאי  מה  ש. 

אמת. לדבר  ת. 
***

הקרובה. למשפחה  מצוה,  בת  סעודת  לבת  לעשות  ראוי  האם  ש. 

מצוה. בת  סעודת  לעשות  נהגו  לא  פעם  אף  ת. 
בזה  החילוק  ומה  מצוה,  בת  סעודת  בבת  לעשות  נהגו  שלא  הסיבה  מה  ש. 

מצוות. לעול  נכנסים  שניהם  שהרי  לבת,  בן  בין 

מצות,  לעול  נכנס  שהוא  ניכר  והיה  תפילין,  מניח  שהוא  ראו  בן  אצל  ת. 
נכנסה  שהיא  רואים  במה  בת  אצל  אבל  סעודה!  לעשות  ראוי  זה  ועל 

מצוות. לעול 
מצוות,  לעול  נכנסה  שהיא  יודעים  אנחנו  האמת  לפי  מקום  מכל  אבל  ש. 

זה על  סעודה  לעשות  לא  מדוע  וא"כ 

איך  היכר  שום  בזה  שאין  דבר  על  אבל  שניכר,  דבר  על  עושים  סעודה  ת. 
טעמים. עוד  ויש  סעודה.  זה  על  לעשות  אפשר 

***
אויפרוף  בשבת  עליו  שזורקים  לממנהג  מקור  מצינו  אשה  הנושא  בחתן  ש. 
לזה,  מקור  מצינו  לא  לתורה  שעולה  מצוה  בר  בנער  אבל  וכדו',  סוכריות 
חתן,  כמו  סוכריות  עליו  שיזרקו  רוצה  מצוה  בר  בחור  אם  לשאול  ורציתי 

בעיה. איזה  בזה  יש  האם 

טעם. בזה  אין  אבל  בעיה,  בזה  אין  ת. 
***

עד  רק  זמן  להמתין  וצריך  סופר,  אצל  לתפילין  פרשיות  כשמזמינים  ש. 
חודש  הוא  מצוה  שהבר  לו  ולומר  לשנות  מותר  האם  הפרשיות  שכותב 

מצוה. הבר  קודם  מוכנות  יהיו  הפרשיות  ואז  שיזדרז,  בכדי  קודם, 
יודע. לא  ת. 

שקר. של  בעיה  כאן  שיש  אומרת  זאת  ש. 
כן. ת. 

***
צריכים  האם  ומלכות,  שם  בלי  שפטרני'  'ברוך  מברך  שהאב  מנהגינו  לפי  ש. 

זו. ברכה  אחרי  'אמן'  לענות 
ומלכות. שם  בלי  כשמברכים  אמן  לענות  חיוב  אין  הדין  מעיקר  ת. 

אמן. לענות  ראוי  מקום  מכל  האם  ש. 
הש"ץ  בחזרת  שמצינו  וכמו  אמן,  לענות  יכול  בודאי  שרוצה  מי  ת. 
בו  ופקדנו  לטובה-  בו  אלוקינו  ה'  'זכרנו  יבוא  ביעלה  הש"ץ  כשאומר 
שם  לענות  כלל  חיוב  יש  וכי  אמן.  לענות  אז  נוהגים  שהציבור  לברכה', 
וראה  [א"ה  אמן.  לענות  יכול  שרוצה  מי  שפטרני  בברוך  גם  כן  וכמו  אמן, 

זה] בענין  מ"ש  תפילה  שלמה  הליכות 

***
מצוה לבר  מרבנו  ברכה  מכתב 

ולכל  נ"י  מר...  במצות  לחיוב  הנכנס  להב'  לאחל  באתי  בזה  בס"ד. 
ות"ח  השי"ת  ועובד  שמים  ירא  להיות  נחת  הרבה  לראות  יזכו  המשפחה 
ולאושר  לברכה  השי"ת  חנן  אשר  הילדים  מיתר  נחת  תרוו  כן  גדול 

ובגשמיות. ברוחניות 
שטיינמן לייב  יהודה  אהרן  זקנך  מנאי 

גאוה לב. 

וכבר  הגאוה,  מידת  שהיא  כולם  החטאים  שורש  על  רבנו  מעורר  הרבה 
תשע"ו.ונביא   – תשע"ה   – תשע"ד  בהעלותך  פר'  בגליונות  מדבריו  הבאנו 

א'. ענין  כאן 
מעשרה  אחד  בפ"ט:  כתב  חיים  לחפץ  השמירה  חובת  בספר  רבנו:  אמר 
לדעת  ויש  גאוה,  מדברי  הוא  לדבר,  רוצה  כשהוא  ליזהר  שצריך  דברים 
שידוך  לי  שהציעו  ומספר  יהודי  בא  פעם  לא  וכגון  בזה,  נכשלים  שאנשים 
כאלו  בדבריו  מונח  זו:  הצעה  ודחתי  רציתי  לא  ואני  זה  ושידוך  זה 
שבאים  קורה  וכן  זו,  הצעה  מספיק  מתאים  שלא  גאוה"  בעל  "אני  שאומר 
ויש  גאוה  של  דיבור  הכל  זה  אני!  אני!אני!  הזמן  כל  ואמרים  ומדברים 

יפרח) כתמר  צדיק  (כ'  מזה.  ליזהר 
***

מרן  ורבי  מורי  אל  נכנסו  הורים  שני  שליט"א:  מישקובסקי  הגרח"י  שח 
ובפיו  אחד  הורה  נכנס  תחילה  שליט"א  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש 
החשבון  ותרגילי  הקריאה  את  כבר  יודע  עילוי  הוא  השלוש  בן  בנו  שאלה 
להקפיצו  האם  במכינה  השתעמם  שהוא  סבירות  יש  נקל,  על  הבסיסיים 

א'?  לכתה 
בעיות  שיש  יראו  ואם  במכינה  שיהא  עדיף  לא,  שליט"א  מרן  לו  השיב 
בלימודים  מתקשה  בנו  הפוכה,  ושאלתו  אבא  נכנס  אחריו  בכך.  לדון  אז 
לו  השיב  אותו  ישבור  שזה  או  כך  לעשות  האם  שנה  להשאירו  לו  מוצע 
עליו  יקל  ובכך  בכיתה  הגדול  יהיה  שהוא  לילד  להגיד  אפשר  שליט"א  מרן 

הדבר. 
ראה  שם:  שעמד  ביתו  לבן  שליט"א  מרן  אמר  השני  ההורה  כשיצא 
כיתה  שיקפיצו  במה  אולי  לשאול  דעתו  על  העלה  לא  ששאל  הראשון 
לחשוש  שצריך  לו  פשוט  היה  ששאל  שהשני  בעוד  לגאווה,  לו  יגרום  הוא 
חוששים  לא  מגאווה  אבל  מודאגים  מלהישבר  הבריות  הן  כך  יישבר,  שהילד 

כלל.

גאולה לג. 
חזון  ועוד  העתידה,  הגאולה  על  רבנו  מדברי  תשע"ד  בא  פר'  בגליון  הבאנו 

א'.  ענין  כאן  נביא  אי"ה.  זה  בענין  עוד  להאריך  למועד 
יבא.רבנו  המשיח  תשמח  פי'  תשמ"ח  שנת  השנה  לרבנו  אמר  אחד  פ"א, 
בא.  לא  והמשיח  תשמ"ח  היה  שגם  שנה  אלף  לפני  היה  ומה  לו,  אמר 

יפרח) כתמר  צדיק  (כ' 

גורל לד. 

הבחור  גילה  רביעית  פגישה  לפני  ורק  שנפגשו,  בשידוך  מעשה  היה 
שאינו  ואמר  לשאול  שליט"א  הגר"ח  למרן  ובאו  מסויימת,  ממחלה  שסובל 

הגראי"ל.  לרבנו  שילכו  ואמר  להכריע,  רוצה 
אם  ואמר:  ספר  רבנו  ולקח  הסכימה,  והבחורה  גורל  נעשה  רבנו  ואמר 
לא  פי'  ת'  עד  מכ'  ואם  השידוך,  לעשות  כן  פי'  י'  עד  א  מאות  יפתח 
כל  הכל  אם  רבנו  אמר  הוי"ה.  בשם  נפתח  ולבסוף  השידוך,  לעשות 

ישרים. דורות  הקימו  ב"ה  ועכשיו  שכן,  ודאי  י'  עד  מא  האותיות 
***

סי'  יוסף  בברכי  (המבואר  החיד"א  גורל  את  שעשה  לרבנו  ח"א  סיפר  ופ"א 
על  לנהוג  מחויב  האם  מסוים,  דבר  שמשמע  פסוק  לו  ויצא  סק"ו)  קעט 
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שאומר  למה  לשמוע  צריכים  גורל  ע"י  שואלים  שאם  רבנו  ואמר  זה,  פי 
הפסוק. 

גזל לה. 

ונביא  תשע"ד,  ויקרא  פר'  בגליון  גזל  בעניני  רבנו  מזהירות  הבאנו  כבר 
א'. ענין  כאן 

חברם  בשביל  חיזוק  דבר  וביקשו  שליט"א,  לרבנו  אנשים  ב'  נכנסו  פ"א 
לרפואותו. להתחזק  ורוצה  שחולה 

תגזול.  בלא  להתחזק  רבנו  להם  ואמר 
בלחישה  לו  אמר  והשני  נזהר,  אחד  כל  חיזוק?  זה  בפליאה  לשני  אמר  וא' 
'אכן  לו  ואמר  לחישתו  את  שמע  ורבנו  הזו,  הקבלה  קשה  דבר  זה  'אוי 

התכונתי'. לזה 
ליכנס  היה  יכול  ולא  אשתו,  לרפואת  ברכה  וביקש  בדלת  א'  דפק  ופ"א 
מגניבות,  שיתרחק  לו  שתאמרו  רבנו  ואמר  הבקשה,  את  העבירו  רק  לרבנו 

משם.  וברח  רגליו  את  תפס  והלה  זה,  את  לו  ואמרו  וחזרו 
***

בן  להבעל  ל"א  סימן  לשמה  תורה  [ראה  המנהג  את  רבנו  לפני  הציעו  פ"א 
מעלה.  לכיון  ידיהם  את  פותחים  ידך'  את  'פותח  שכשאומרים  ועוד]  חי  איש 

נקיות'.  יהיו  שהידים  צריך  'אבל  ואמר  קמעא  שליט"א  רבנו  וחשב 
אותם  אוחז  הוא  לרבנו,  שלהם  היד  את  נותנים  שילדים  פעמים  וכמה 

מגזל'.  נקיות  'ידים  ואומר  בחביבות 

גלות לו. 
בשביל  לגלות  יוצאים  שהיו  הקודמים  הדורות  על  שליט"א  רבנו  כשדיבר 
בשוויץ  בחורתו  בימי  לגלות  יצא  הוא  שגם  זכה  שב"ה  ואמר  עונות‘  כפרת 

מאוד. קשים  בתנאים  שהיה  תקופות  שהיה 
הגלות  את  מקבלים  לפעמים  שבדורינו  איש  החזון  אמר  שכבר  והוסיף 

אותו.  שמבזים  ע"י  בבית 
לצורך  או  רפואי  לצורך  לחו"ל  להתגלגל  צריך  אדם  שלפעמים  אמר  ופ"א 

עונות. לכפרת  ה'  חסד  בזה  ויש  כספים,  גיוס 

גמ"ח לז. 
יחי'. עליהם  ה'  חסד  ואוהבי  עוסקים  עם  נדיבי  לכ' 

נ"י  קופרמן  הלל  הרב  הנהלת  תחת  לגמ"ח  קרן  נמצא  בירושלים  הנה 
אבל  בכאן  גדול  הכי  הגמ"ח  הוא  מסתמא  פקדונות,  עם  יחד  קרן  יש  בו 
הרבה  חדשים  מצפים  אשר  מאד  גדול  הוא  הלואות  להשיג  הביקוש 
הרבה  יש  ששמענו  וכפי  לכולם,  לתת  אפשרות  ואין  הלואה,  להשיג 
עוד  שיוכלו  כך  סכומים  ולהפקיד  הגדולה  המצוה  לקיים  שרוצים  אנשים 
האנשים  לזרז  נא  בכן  לזה,  הצורך  כמה  עד  לתאר  אין  כי  ליהנות  הרבה 
הנדיבים  ויתברכו  הזאת  הגדולה  המצוה  לקיים  ליבם  על  ולדבר  לחזקם 
של  בספרן  טובה  וחתימה  בכתיבה  דמיטב  מילי  בכל  לזה  המסייעים  וכן 

לפ"ק תשס"ז  אלול  י"ב   . הגדולה  המצוה  למען  הכו"ח  גמורים.  צדיקים 
***

ק'  ה'  ר'  הרה"ג  בירושלים  גדול  גמ"ח  למנהג  שהיה  מו"מ  כאן  ונביא 
שליט"א.  רבנו  מרן  עם  שליט"א 

כסף  שהפסידו  עלינו  שמתרעמים  אנשים  של  דעתם  מפייסים  איך  שאלה: 
לעשות  נכון  האם  שאלנו  זה  ובענין  הדולר?  ירידת  מערך  כתוצאה  בגמ"ח 

יורו?  למטבע  הגמ"ח  את  להעביר  אמרו  אנשים  שקצת  מה 
ה'מצוות'  תמיד  הפסדים?!  להם  היה  הגמ"ח  בגלל  פתאום?  מה  ת. 
ומאשים  בביזנעס  או  בנדל"ן  שהפסיד  מישהו  פעם  ראית  וכי  אשמות! 
על  דפיקה  (ונתן  אשמות.  המצוות  תמיד  במצוות,  רק  בהפסדיו?!  אותם 
ואין  יעזור,  ה'  יורד,  דולר  עולה  דולר  שקר!!  ממש  זה   - ואמר  השולחן) 

אחר.  למטבע  לעבור  צורך  שום 
ולפעמים  כאן,  מוריד  וה'  משמים,  היא  שפרנסה  לידע  האדם  צריך  ועוד 
ואין  שינוי  שום  לעשות  צורך  ואין  עליון  בגזירת  והכל  אחר,  ממקום  מעלה 

כלל.  להצטער  צורך 
וביניהם  אברכים  כמה  אלינו  פנו  בעולם,  יציב  הלא  המצב  עקב  שאלה: 
הנהלת  את  מחייבת  האחריות  מדת  שלכאורה  וטענו  הטובים,  מידידיי  אחד 
תבוא,  שלא  צרה  כל  על  בבנק,  קטן  לא  כסף  סכום  להניח  הגמ"ח 
הנכון  הוא  שההיפך  סברנו  אנו  אך  הפקדונות.  את  להשיב  שנוכל  להבטיח 
פגע.  מכל  עלינו  שישמרו  הם  אלו  וזכויות  הכסף,  כל  את  להלוות  ועלינו 
כך?  על  הרב  מרן  דעת  מה  בשאלה.  יכריע  הגראי"ל  שמרן  בינינו  סוכם 
גם  היום?  בטוחים  הבנקים  וכי  יעזור?  זה  ומה  לא!  הגראי"ל:  מרן  ת. 
נופלים,  שבנקים  הזמן  כל  שומע  אני  יפלו,  שלא  תפילה  צריך  עליהם 
לתת  האם  טוב,  ידיד  נקרא  זה  וכי  שנופלים?  גמחי"ם  על  שמעתם  ומתי 
את  יגנבו  בכספת?!  לשים  תאמר  ומה  הוגנת?!  עצה  נקרא  זה  עצה,  כזו 

על  ישמור  וה'  מצוות,  ועוד  בעוד  ולזכות  הכל  להלוות  טוב  והכי  הכספת! 
הכסף! 

ואצלו  קטן,  גמ"ח  לו  שהיה  זצ"ל  לונשטיין  יחזקאל  רבי  הגה"צ  על  וסיפר 
הלוואה.  שוב  לקבל  רשאי  הוא  אין  אחת,  פעם  ולו  שמאחר  שמי  כלל  היה 
לנהוג  שראוי  סובר  הישיבה  ראש  האם  שאלו,  זצ"ל  לונשטיין  יצחק  ור' 
הוא  גם  האם  גמ"ח,  היה  הישיבה  לראש  אם  שאלו,  ושוב  השיב.  ולא  כן. 
זה,  נסיון  לי  היה  שלא  ב"ה  ואמר:  הישיבה  ראש  חייך  כך.  מתנהג  היה 

בזיון. לידי  הגעתי  ולא 

וגיהנום גן עדן  לח. 
תשע"ז.  לך  לך  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה  וגיהנום  עדן  גן  בענין 
למרן  שליט"א  רבנו  מרן  בין  שהיה  ודברים  דין  שהוא  א'.  ענין  כאן  ונביא 

שליט"א.  הוניסברג  גדליה  ר'  הרה"ג  נכדם  ע"י  ונכתב  שליט"א  הגרח"ק 
הקדושים  הספרים  כתבו  פ"ו  [להח"ח]  הבית  תורת  בספר  כתב  רבנו:  שח 
לדבר  [ורמז  המשניות  לימוד  על  למעלה  ממונה  הוא  יעקב  בן  שאשר 
מניחו  אינו  בה  בקי  שהוא  מי  וכל  משנה.  אותיות  הוא  שמנה  לחמו,  שמנה  מאשר 

הגיהנם].  פני  לראות 

עדן  גן  של  אחת  דרכים  שני  לפני  שיש  אלא  עוד  ולא  ב'  כ"ח  ובברכות 
ר'  אמר  כך  אבכה.  ולא  אותי  מוליכים  באיזו  יודע  ואיני  גיהנם  של  ואחת 

לתלמידיו.  זכאי  בן  יוחנן 
יוחנן  רבן  על  עליו  אמרו  א'  כח  סוכה  [עי'  המשניות,  כל  ידע  ודאי  הוא  והנה 
א"כ  וכו']  תורה  דקדוקי  ואגדות  הלכות  גמרא  ומשנה  מקרא  הניח  שלא  זכאי  בן 

מולכין  דרך  באיזה  יודע  שאינו  שאמר  זכאי  בן  יוחנן  ר'  פחד  ממה  צ"ע 
בן  אשר  הא  משניות,  יודע  באם  גיהנם  פני  שיראה  כלל  שייך  איך  אותו, 

וצ"ע.  לשם,  להכניסו  יתן  לא  יעקב 
בלע  חיל  דכתיב  מאי  יצחק  וא"ר  ב'  קו  סנהדרין  דהנה  לומר  ואפשר 
דואג,  ימות  רבש"ע  הקב"ה  לפני  דוד  אמר  אלא  יורישנו,  מבטנו  ויקיאנו 
פי'  וברש"י  אל  יורישנו  מבטנו  לפניו  אמר  ויקיאנו,  בלע  חיל  לו  אמר 
יורישנו  ומבטנו  לפניו  אמר  תורתו:  שתשכח  עד  המתן  יקיאנו.  בלע  חיל 
מצב  דשייך  הרי  ותשכיחנו:  תמהר  אלא  שתשתכח  עד  לו  תמתין  אל  אל. 
יענש  ששמא  ריב"ז  חשש  מזה  אולי  וא"כ  עונש,  ע"י  תלמודו  שנשכח  כזה 

צ"ב] ועדיין  ריב"ז,  חשש  דמזה  לומר  קצ"ב  עדיין  [אמנם  תלמודו.  בשכחת 
שאם  וברור  ודאי  דזה  ואמר  שליט"א,  להגרח"ק  זו  שאלה  לשלוח  וביקש 
דיש  אלא  מגיהנם?  ינצל  משניות  וידע  שבעולם  העבירות  כל  יעשה  אחד 

בגיהנם.  שיש  מהמדריגות  מיקל  המשניות  לימוד  וע"י  בגיהנם  דרגות 
לענין  ב'  יא  במכות  שמצינו  וכמו  גיהנם  של  בחינה  עדן  בגן  דיש  ועוד 
הוה  לא  לשפא  איבריה  עאל  יהודה  קול  ה'  שמע  ליהודה  וזאת  יהודה, 
של  מצב  שיש  עדן  בגן  אף  דשייך  הרי  דרקיע,  למתיבתא  ליה  מעיילי  קא 

חברו]  של  מחופתו  נכווה  אחד  שכל  שאמרו  מה  [ועוד  גיהנם. 
לפי  אחד  כל  ובודק  עומד  אשר  וכי  דא"כ  דצ"ע  דבריו  על  רבנו  ושאל 
בגיהנם,  אחרת  למדריגה  מתאים  הוא  אחד  וכל  שבידו,  העבירות  דרגת 

מסתבר. שאינו  דבר 
בידו  ישאר  ולא  תלמודו,  שישכח  משמים  ידאגו  כבר  אה"נ  רשע  ואדם 

שלמד. מה 
שבידו  עבירות  לו  דיש  אף  ניצול  תורה  ע"י  שאה"נ  מוכרח  דלכאו'  ועוד 
שישכח  דואג  על  להתפלל  צריך  הי'  דדוד  ב')  קו  (סנהדרין  מהא  [א] 

הי'  זה  דבלא  הרי  כרציחה,  חמורות  עבירות  בידו  שהיה  אף  תלמודו, 
דאחר  נפשיה  נח  כי  ב'  טו  חגיגה  אחר  לענין  דמצינו  בהא  [ב]  ניצול. 
משום  לידייניה  מידן  לא  ליתי  דאתי  לעלמא  ולא  לידייניה  מידן  לא  אמרי 
הסוגיא]  בכל  [ע"ש  דחטא.  משום  ליתי  דאתי  לעלמא  ולא  באורייתא  דעסק 
להנצל  לו  עמדה  התורה  זכות  מ"מ  חמורות  עבירות  דעשה  דאף  הרי 
ת"ח  ר"א  אמר  אבהו  א"ר  א'  כז  בחגיגה  מצינו  ועוד  [ג]  הגיהנם.  מעונש 
שתולדת  סלמנדרא  ומה  מסלמנדרא  ק"ו  בהן  שולטת  גיהנם  של  אור  אין 
דכתיב  אש  גופן  שכל  ת"ח  בו  שולטת  אור  אין  מדמה  הסך  היא  אש 
איירי  ודאי  הא  והנה  וכמה.  כמה  אחת  על  ה'  נאם  כאש  דברי  כה  הלוא 
אף  לת"ח  ביחס  מיוחדת  הנהגה  הוא  דכך  מבואר  הרי  עבירות,  שעשה 
ב'  קב  ובסנהדרין  [ד]  עמו.  להסתדר  איך  כבר  יודע  וה'  עבירות,  לו  שיש 
ומתוך  היה  בממונו  וותרן  אחאב  אלא  וכו'  היה  שקול  אחאב  ר"נ  אמר 
דלא  דאף  מבואר  הרי  מחצה.  לו  כיפרו  מנכסיו  חכמים  תלמידי  שההנה 
מי  ק"ו  שקול,  עי"ז  נעשה  כבר  תורה  החזיק  רק  אלא  עצמו,  בתורה  עסק 

עצמה. בתורה  שעוסק 
גן  לו  שיש  אחר  לענין  דמצאנו  דאף  שליט"א  הגרח"ק  כך  על  ואמר 
מגיהנם  אם  ואף  עבירות,  שעשה  מה  על  משכרו  שיפסיד  ודאי  אבל  עדן, 
אש  אין  דקתני  והא  שעשה.  מהעבירות  שיסבול  ודאי  אבל  ניצול,  הת"ח 
יש  דקתני  והא  עונש.  כך  על  לו  יש  אבל  שולטת  דוקא  היינו  שולטת 
יעקב  בן  אשר  אין  דלגיהנם  דאף  י"ל  לגיהנם  ואחד  דרכים  ב'  לפני 
שהולך  אבל  אומר  זה  ואין  הגיהנם,  של  בדרכו  נמצא  עדיין  מ"מ  מכניסו 
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לו,  אין  נמי  עדן  גן  אבל  גיהנם,  פני  יראה  דלא  בהחלט  דיתכן  עדן  לגן 
דרקיע.  למתיבתא  נכנס  דלא  יהודה  אצל  שמצינו  וכמו 

למימר  לי'  הוה  לפני,  דרכים  שני  אמר  אמאי  דא"כ  רבנו,  הקשה  ושוב 
דאגתו? עיקר  הי'  שזה  לא,  או  עדן  בגן  יהי'  אם  יודע  איני 

בתוכ"ד  רט)  (אגרת  א',  חלק  סוף  אגרות  בקובץ  החזו"א  כתב  כבר  ועוד 
הגיון  להגות  כי  אמונה,  נכרתה  כאלה  מפורשים  כתובים  לעקם  באנו  ואם 
והיו  זה  על  שוקדים  הראשונים  היו  מפשטו  הפך  הוא  הענין  ואם  קץ  אין 
ועוד  בזה.  ספק  להטיל  חכם  לב  שום  על  עלה  שלא  אלא  אותם  מבארים 
מוחלטת  היראה  על  מספיקות  אינן  האלה  המפורשים  הדברים  ...ואם  שם, 
ע"ז  של  קימת  עובדא  על  לספר  בבאו  שפתו  האדם  אבד  כבר  ע"ז  שעבדו 
מלשון  הסיפור  סגולת  ונטולה  יספיק  לא  לברר  יכול  שהפה  מה  כל  כי 
מפשוטם  הדבר  ולהוציא  לפרש  לנו  אין  לדעתו  וא"כ  סופר.  ומעט  מדברת 
מדינא  שניצול  כפשוטו  הוא  הרי  מגיהנם  דניצול  דכתוב  וכיון  דברים,  של 
למד  לא  אולי  דחשש  אי"ל  [וכן  גיהנם.  של  למדריגות  הכוונה  ואין  דגיהנם, 

בלשמה]  דדוקא  לחלק  כך  משמע  דלא  מועיל,  אינו  ואז  לשמה 

לט. גשמיות 
חשבונו  על  וזה  כנגדו  בנה  שלו  ששכן  רבנו  לפני  להתלונן  א'  הגיע  פ"א 
לו.  תוותר  הזה'  עולם  פחות  לך  יש  אז  'נו  רבנו  לו  אמר  ענינים.  בכמה 

במועט' 'הסתפקות  בערך  עוד  וראה 
***

הרבות  ההוצאות  בענין  שליט"א  שטינמן  הגראי"ל  מרן  לרבנו  נכנסו 
מהם. והמסתעף  הנשואין,  בהוצאות  ההורים  כתפי  ע"ג  שנופלות 

בהם,  לחסוך  שניתן  רבים  דברים  שיש  על  בכאב  רבנו  כך  על  ודיבר 
פרק  תמים  שפת  בספרו  זיע"א  הח"ח  דברי  את  דבריו  בתוך  וציטט 
הנשואין  הוצאות  בזמנינו  רבו  המותרות,  אלו  שמתוך  שכתב  וז"ל  ה' 
נישואיהן.  לפרק  בהגיען  בזיון  לידי  באות  בנות  שרבות  עד  במלבושיהן, 
וצרות  רבות  רעות  וכהנה  מושיע.  להם  ואין  ומבכים,  בוכים  ואם  אב 
הוצאות  ריבוי  לא  אם  זה  לכל  גורם  ומי  העניים.  ראש  על  שעוברים 
בזה  לעצמם  רעה  בזה  שגורמים  בעו"ה,  קבע  שנעשו  המלבושים  ומותרי 

יפרח) כתמר  צדיק  (כ'  כולו.  העולם  לכל  וגם  ובבא, 

מ. גשמים
ענין  ונביא  תשע"ו.  נח  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה  גשמים  ירידת  בענין 

א'
רוצה  לא  שרבנו  רואה  שאני  לרבנו  אמרתי  פ"א  שליט"א:  נכדו  מספר 
שאני  לרבנו  אמרתי  גשמים,  עצירת  של  ועננו  לומר  צריך  האם  על  להשיב 

השמו"ע. באמצע  מהפסק  מאד  רבנו  שחושש  מפני  אולי  חושב 
על  ב'  כ"ה  בתענית  בגמ'  דהרי  חושש  שאני  נורא:  דבר  לי  אמר  ורבנו 
מדותיו  על  מעביר  זה  נענה,  לא  וזה  נענה  שזה  מבואר  גשמים  עצירת 
וא"כ  מידתם  על  יעבירו  ולא  שיתפללו  חושש  אני  וא"כ  הגמ',  כל  ע"ש 
תהלתך  פי  ימלא  בס'  וע"ע  יפרח.  כתמר  צדיק  (כ'  תועיל.  לא  התפילה 

גשמים]. בעצירת  תפילה  על  רבנו  שיחת  רנ'  עמ'  תפילה  עניני 

מא. דביקות
במצותיך'.  ודבקנו  בתורתך  'שתרגילנו  בתפילה  הפיסקא  על 

של  ענין  יש  וכנראה  וכדו'  שתלמדנו  אומרים  דלא  יל"ע  רבנו:  העיר 
יצחק.  בשיח  ועי'  בתורה,  יהא  הדיבור  דרגילות  בתורה  רגילות 

אומרים  מצוות  ועל  ותרגילנו  אומרים  תורה  דעל  הלשון  בשינוי  ויל"ע 
ודבקנו? 

בהם  לומר  שייך  יותר  גשמיים  חפצים  ע"י  נעשים  דרובם  מצוות  ואולי 
רוחני  ענין  זה  תורה  לימוד  אבל  לאחוז,  במה  יש  כי  דביקות  לשון 
חוננתנו  באתה  במוצ"ש  שאומרים  ומה  בתורתך,  שתרגילנו  אומרים  ולכן 
ממה  העירו  אמנם  מצוות.  עשיית  על  גם  הכונה  שם  ביראתך  ומדובקים 

גשמי?  דבר  שאינו  אע"פ  הטוב  ביצר  ודבקנו  שאומרים 
פי  (ימלא  המצוות.  גם  נכללים  טובים  ומעשים  הטוב  יצר  דבכלל  וי"ל 

בתפילה) עיונים  תהלתך 

מב. דף היומי
אמר:  שיעורים,  למגידי  היומי  הדף  מאורות  בכנס  שליט"א  רבנו  מרן 

זכו. לא  שעדיין  חלק  יש  אבל  תורה,  לומדים  הנה 
צריך  שהפת  רע"א)  סי'  (טור  כתוב  ויין  פת  אצל  בברכות  בקדימה  הלא 
בושתו  הפת  יראה  שלא  כדי  קודם  היין  על  וכשמברכים  היין  לפני  להיות 
חלק  יש  גם  כאן  אבל  כאלה,  עניינים  לגבי  שייך  זה  אותו  לכסות  צריך 
כאילו  הזה  התורה  ובחלק  שלא,  התורה  חלק  ויש  לומדים  שכולם  התורה 
גדול  זכות  וזה  לומדים,  לא  לגמרי  הזה  החלק  למה  ומתבייש  בושתו 
אומרת  שהגמ'  כמו  בושתו  יראה  שלא  התורה  של  הזה  החלק  גם  שילמדו 

בדרך  לומדים  לא  שבכלל  זה  כאן  אבל  קדימה  היא  השאלה  שם  בפת 
גם  לומדים  היומי  הדף  ובזכות  האלה,  המסכתות  כל  את  לומדים  לא  כלל 

אלו.  מסכתות 

***

יום  כל  שילמדו  שליט"א  לרבנו  רעיון  כשהצגתי  קולבסקי  הגרח"ד  שח 
הישיבה  ראש  ןבעיני  וטהרות.  זרעים  מס'  משניות  השיעור  במסגרת 
שיעור  מגיד  שכל  מדוע  שאל  והוא  פשוט,  כדבר  היה  זה  שליט"א  הגראי"ל 

כולו? הש"ס  את  יסיים  לא  יהודי  וכל 

***

שיעשו  היומי  הדף  של  הש"ס  סיום  שעושים  בעת  להוראות  רבנו  ורגיל 
היומי.  הדף  בלימוד  לפרנסתם  העוסקים  הלומדים  שיתרבו  כדי  גדול,  בעסק 

מג. דרגות

בנוגע  גם  ללמוד  נוכל  בתו"ד:  רבנו  אמר  אליעזר  אור  בישיבת  בשיחה 
הקודמים,  בדורות  שהיו  והחסידים  הצדיקים  שלגבי  כולם  יודעים  הרי  אלינו 
(מט,  סוטה  בסוף  אומרים  וחז"ל  עניים,  מאד  הם  האנשים  שלנו  הדור 
ופרישות  טהרה  ומתה  התורה  כבוד  בטל  הזקן  גמליאל  רבן  משמת  א) 
ענוה  בטלה  רבי  משמת  הכהונה  זיו  בטל  פאבי  בן  ישמעאל  ר'  משמת 
אין  ובדורינו  האחרונים,  בדורות  שנחסר  דרגות  מיני  וכל  וכו',  חטא  ויראת 
תפילת  תקנו  חז"ל  הרי  זאת  ובכל  דרגות,  איזה  חסידות  איזה  לדבר  מה 
ברכה  יש  ושם  הדורות  בכל  ישראל  כלל  לכל  שנוגע  בנוסח  עשרה  שמונה 

החסידים. ועל  הצדיקים  על 

צדיקים?  יש  היכן  חסידים  יש  היכן  שלנו,  בדורות  חסידים  היום  יש  ואיפה 
בקושי!  בקושי 

הדרגה  לפי  כי  חסידים,  להיות  יכול  אלו  בדורות  שגם  חז"ל  לנו  גילו  אלא 
כאלו  דברים  אפי'  עושה  אדם  בן  אם  הדור  של  העניות  לפי  הדור  של 
ג"כ  הוא  כזה  אדם  בן  היום  לכלום,  נחשב  הי  לא  הקודמים  שבדורות 
זה  ואם  הדור,  לפי  החסידים  ועל  הצדיקים  על  חז"ל  תקנו  זה  ועל  חשוב, 
לשם  עושה  שמים  לכבוד  קצת  עושה  אחד  אם  ירוד  כזה  שפל  כזה  דור 
היום  הקודמים,  מהדורות  שדרשו  מה  גדולים  כ"כ  לא  בדברים  אפי'  שמים 
הצדיקים  על  הדורות  בכל  לומר  תקנו  ולכן  לחסידות,  קצת  נחשב  זה  גם 

החסידים.  ועל 

מאד  שאנחנו  בקטנותינו  יתחשב  שלא  מהקב"ה  מבקשים  אנחנו  ובאמת 
לטוב.  הקב"ה  אותנו  יחשוב  שלנו  הקטנות  לפי  אדרבה  רק  קטנים  מאד 
ולא  השלמה  לגאולה  בקרוב  יזכו  ישראל  שכלל  יעזור  הקב"ה  זה  ובזכות 
(קובץ  אמן.  בימינו  במהרה  האמתית  לגאולה  נזכה  ובקרוב  ח"ו  צרות  יהי' 

שעיטרה) עטרה 

מד. דרשות

 -] הוא  כיצד  רבנו,  את  מופלא  דרשן  שהוא  גדול  חכם  תלמיד  שאל  פ"א 
כ"כ. משפיע  שאינו  ומרגיש  מרגליות  מפיק  פה  שהוא  השואל] 

את  להכין  צריך  אלא  הדברים,  את  לומר  מספיק  'שלא  רבנו  לו  אמר 
זה  בענין  נאריך  עוד  ואי"ה  שליט"א).  שטינמן  אשר  ר'  הרה"ג  (מפי  האומר'. 

הקרובים. הגליונות  בא' 

מה. הבנה

העיון.  בלימוד  טעם  להם  שאין  שמרגישים  אותם  לגבי  רבנו  את  שאלו 

ובלשון  בשטחיות,  ללמוד  האנשים  של  רובם  לרוב  נטיה  שיש  רבנו  אמר 
טעם  אין  וממילא  הבנה  שאין  גורם  וזה  הדף"  את  "למרוח  אמר  מליצית 

בהבנה.  חסר  הוא  בלימוד  טעם  שאין  הסיבה  עיקר  כי  העיון  בלימוד 

הופך  הינו  דפים  שהופך  זה  שאותו  מבריסק  הגר"ח  בשם  רבנו  אמר  ועוד 
א"מחייה"'  שהופך  דף  כל  על  ומרגיש  דפים,  ארבע  שלש  שנים  אחד 
הגר"ח  עליו  אמר  ש"ס,  שיודע  וחושב  מסכתות,  שמסיים  מאוד  טוב  מרגיש 
שיודע  אלא  ש"ס  יודע  שלא  רק  לא  דהיינו  נישט  ש"ס  יודע  הוא  מבריסק 

תשע"ג) שומע  לב  (כינוס  הנכונה.  מהצורה  הפוך  יודע  כלומר  לא  שס 

לומדי תורה מו. החזקת 

התורה  לומדי  החזקת  במעלת  שליט"א  רבנו  מדברי  הרבה  הבאנו  כבר 
כאן  ונביא  תשע"ה.  השבועות  וחג  תשע"ו,  תשע"ד,  וישלח  פר'  בגליונות 

ענינים. כמה  עוד 

שקול  אחאב  נחמן  רב  אמר  מובא:  ק"ב  דף  סנהדרין  בגמ'  רבנו:  אמר 
רב  לה  מתקיף  זכויות,  ומחצה  עוונות  מחצה  בינוני  רש"י  ופירש  היה 
לעשות  התמכר  אשר  כאחאב  היה  לא  רק  עליו  שכתוב  מי  היתכן  יוסף 
היתה  יום  שבכל  ותנינא  אשתו  איזבל  אותו  הסתה  אשר  ד'  בעיני  הרע 
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ע"ז  ומשמשי  לכמרים  לשלם  כלומר  כוכבים  לעבודת  זהב  שקלי  שוקלת 
היה? שקול  אמרת  ואת 

חכמים  תלמידי  שההנה  ומתוך  היה,  בממונו  וותרן  אחאב  הגמ':  מתרצת 
מחצה.  לו  כיפרו  מנכסיו 

תמוהים?  הדברים  ולכאורה 
לפי  זהב  שקלי  היה  ששוקל  כדי  עד  זרה  עבודה  עובד  היה  אחאב  הלוא 
להנות  בממונו  וותרן  שהיה  מהני  ,ומה  במפרשים  כמבואר  גופו  מדת 

חכמים.  תלמידי 
החזקת  כוח  גדול  כך  כדי  עד  התורה  החזקת  חשיבות  גודל  כאן  מבואר 
לעשות  התמכר  אשר  כאחאב  היה  לא  עליו  שנאמר  אחאב  שאפילו  תורה' 

זכויות.  ומחצה  עוונות  מחצה  בינוני  והיינו  שקול  נחשב  ד'  בעיני  רע 
דומה  והדבר  תורה,  מחזיקי  אוהב  וממילא  תורה  אוהב  שהקב"ה  מפני  וזה 
נגן  שידע  מיוחד  מנגן  לו  והיה  מוזיקה  שאהב  מלך  של  למשל  כביכול 
על  המלך  לב  את  מרננים  הניגונים  היו  בכינורו  פותח  המנגן  כשהיה 
אך  למוות,  דינם  שאחת  ומרד  גניבה  מעשי  עשה  הנגן  היום  ויהי  גדותיו, 
מאמר  שידוע  וכמו  למנגן  זקוק  שהיה  כיון  רע  לו  עשה  לא  המלך  אעפ"כ 

התליה.  מעמוד  אף  אותו  מורידים  לגנב  שצריכים  זמן  כל  העולם: 
וגורם  מנכסיו  חכמים  תלמידי  מהנה  וכשאחאב  תורה  אוהב  הקב"ה  אף 
כדרגת  שקול  ונעשה  עוונות  מחצה  לו  מתכפר  בישראל  תורה  לריבוי  בזה 

הקב"ה.  שאוהב  השירה  זו  התורה  כי  בינוני, 
י"ז  דף  בב"ק  שמובא  מה  מבואר  זה  פי  שעל  שליט"א:  רבנו  הוסיף  עוד 
יצאו  כתף  חלוצי  אלף  וששה  ששלשים  כבוד  במותו  עשו  שלאחאב  ע"א 
מגילה  במסכת  כמבואר  גדול  מספד  לו  שעשו  כתבו  שם  ובתוס'  לפניו, 
רשעים  באבוד  הלוא  תוס'  והקשו  לו,  ספדו  וכולן  רב  עם  שם  שהיו  ג'  דף 
היה  שבדור  לצדיקים  שוודאי  ותירצו  גדול.  הספד  לו  עשו  מדוע  וא"כ  רנה 

אותו.  מספידים  היו  הן  ועבדיו  אוהביו  אך  כאחאב,  רשע  באבוד  רינה 
בסנהדרין  כמבואר  בינוני  אלא  רשע  היה  לא  אחאב  הלוא  תמוה  ולכאורה 
וא"כ  זכויות,  ומחצה  עוונות  מחצה  בינוני  רש"י  ופירש  היה,  שקול  אחאב 
אלא  רשע  אינו  הלוא  רינה  רשעים  באבוד  עליו  שנאמר  תוס'  הקשו  מה 

בינוני? 
היה  ואחאב  תורה  אוהב  שהקב"ה  כיון  לומר  יש  לעיל  הנתבאר  לפי  אך 
לחזור  אפשרות  לו  ונתן  הענישו  לא  הקב"ה  א"כ  חכמים,  תלמידי  מחזיק 
אפשרות  לו  שיהי'  וחיים  חנינה  לו  נותן  למנגן  שצריך  וכהמלך  בתשובה 
לתמוך  להמשיך  אפשרות  לו  שתהיה  כדי  אחאב  אצל  וכך  לנגן,  להמשיך 
יחזור  עי"ז  גם  ושמא  המלך  שאוהב  שירה  שזו  חכמים  ותלמידי  בתורה 
הגנב  את  שצריך  בזמן  זה  כל  אולם  בינוני,  נקרא  זה  סמך  ועל  בתשובה 
ואין  מת  או  זקן  כבר  כשהמנגן  רשעים  באבוד  אך  למנגן,  צריך  כשהמלך 
הקשו  ולכן  הרעים,  מעשיו  על  ענשו  לפרוע  זמן  מגיע  עתה  לו  צריכים 
לו  צריכים  שאין  וכיון  רינה  רשעים  באבוד  מת  שאחאב  עתה  הא  תוס' 

לו. ספדו  מדוע 
***

תורה,  החזקת  למען  שליט"א  רבנו  מרן  של  העידוד  עצם  מלבד  כידוע 
גדולים  כסף  סכומי  ומוסדות  כוללים  ממאה  למעלה  ר"ח  מידי  מחלק  הוא 
אשר  ר'  הרה"ג  נכדו  לנו  וסיפר  תורה,  החזקת  למען  לחלק  לו  שנתנו 
לא  שרבנו  לפעמים  שגם  פלא  דבר  השנים  במשך  שראה  שליט"א  ש' 
את  לקיים  כדי  ה'  בחסדי  טוב  מרגיש  היה  בר"ח  תמיד  בטוב,  חש  היה 

כרגיל.  החלוקה 
***

התורה  תורה  דתומכי  התורה,  החזקת  חשיבות  בגודל  שליט"א  רבנו  אמר 
יצר  "בראתי  ע"ב)  (ל'  בקידושין  חז"ל  שאמרו  דמה  ומגדלתם,  מרוממתם 
רואים  שאנו  ומה  תורה,  תומכי  על  גם  נאמר  תבלין"  תורה  לו  בראתי  הרע 
לחץ,  מתוך  רק  היא  שנתינתם  משום  הוא  מתרוממים  שלא  תורה  תומכי 
עובד  שהיה  דאף  אחאב  על  ע"ב)  ק"ב  (דף  בסנהדרין  חז"ל  שאמרו  וכמו 

בינוני. להיות  זכה  בכספו  תורה  מחזיק  שהיה  מכיון  זרה  עבודה 
יצחק  רבי  בדורו  הגאון  להדיא  כבר  כתב  שליט"א  מרן  שכדברי  והראו 
דאותן  נראה  וז"ל  לה)  עמ'  החיים  עץ  (מאמר  יצחק  עין  בס'  זצ"ל  אלחנן 
מזון  להם  ומספקים  בתורה  והעוסקים  הלומדים  ידי  לחזק  שמשתדלים 
הרע  יצר  "בראתי  בקידושין  דאמרו  כמו  בידם,  מסור  דיצרם  הוא  שכרם 
בידו".  נמסרים  אתם  אין  בתורה  עוסקים  אתם  אם  תבלין,  תורה  לו  בראתי 

שליט"א) זילברג  הגרמ"ב  (שיעורי 

מז. הכנסת אורחים
הכנסת  ענין  על  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  תשע"ו  וירא  פר'  בגליון  ראה 

רבנו. שיחת  מתוך  א'  ענין  כאן  ונביא  אורחים. 
נתן  רבי  תניא  ב')  ק"ג  (דף  בסנהדרין  שמצינו  כמו  גדול,  כך  כל  הוא  חסד 
כל  את  הקריבו  שבו  המשכן  היה  דבשילה  [פי'  מילין.  ג'  לשילה  מגרב  אומר 

שבו  מקום  שם  הוא  וגרב  בירושלים,  בבהמ"ק  אח"כ  שהי'  כמו  והקטורת  הקרבנות 

ועשן  המערכה  עשן  והיה  מילין]  ג'  מרחק  לזה  זה  סמוכין  והיו  מיכה.  פסל  היה 

פסל  עשן  מתערב  שהי'  כך  כל  נורא  דבר  בזה.  זה  מתערבין  מיכה  פסל 
זאת  ובכל  טומאה!   – מקדושה  היפך  שזה  דברים  מקטירים  שבו  מיכה 

המערכה.  של  העשן  עם  התערב 
עושה  שהוא  על  למיכה,   - לדוחפו  השרת  מלאכי  שביקשו  בגמ'  וכתוב 
המשכן  עם  יחד  מיכה  פסל  שיהא  לטהרה,  טומאה  בין  להבדיל  דבר!  כזה 
היות  דרכים,  לעוברי  מצויה  פתו  לו  הניחו  הקב"ה  להם  אמר  הקב"ה?!  של 
לו! הניחו   – לחם  מקבל  היה  שם  עובר  שהיה  אדם  שבן  כזה  מקום  שהי' 
מסכים  שהקב"ה  כך,  כדי  עד  מועיל  זה  דרכים"  לעוברי  מצויה  "פתו 
חוצפה  זה  מהכל  חוץ  שהרי  דבר!  כזה  עושה  שהוא  למרות  לו,  להניח 
הקב"ה  אומר  זאת  ובכל  דבר,  כזה  ולעשות  המשכן  יד  על  לבוא  נוראה! 
לאו  להתפרש  יכול  "פתו"  [והלשון  דרכים.  לעוברי  מצויה  פתו   – לו  הניחו 
אבל  מקומות,  בכמה  שמצינו  כמו  לאורחים  לסעוד  דברים  הרבה  שנותן  אלא  דוקא, 

יותר].  ולא  דרכים,  לעוברי  פת  נותן  שהי'  כפשוטו,  פתו  הכונה  דכאן  להיות  יכול 

שהקב"ה  זה  בשביל  שכדאי  כזה.  חסד  זה  דרכים  לעוברי  מצויה  פתו  ומ"מ 
המערכה. של  העשן  עם  מתערב  שלו  שהעשן  אפי'  סובל 

העיקריים  מהדברים  שזה  חסד,  של  הגדלות  את  רואים  כך  כדי  עד 
וזה  חסד,  עושים  דבר...  איזה  עליו  נגזר  ח"ו  ואם  האדם.  את  שמצילין 

תשס"ד) במדבר  קודש  שבת  (מוסף  מציל.  זה  צדקה   – חסד  אותו.  מציל 

מח. הכרת הטוב

תשע"ד,  צו  פר'  בגליון  רבנו  מדברי  הבאנו  הטוב  והכרת  הודאה  בענין 
א'.  ענין  עוד  ונביא 

בתו"ד:  רבנו  אמר  תורה  קול  בישיבת  אגף  של  הבית  בחנוכת  בשיחה 
ידע  לא  אשר  חדש  מלך  ויקם  הפסוק  על  זה,  כעין  דבר  ג"כ  מצינו  להיפך 
אומרים  יש  חדש,  מלך  זה  מה  א)  נג,  (עירובין  בגמ'  מחלוקת  יש  יוסף,  את 
גזירותיו,  שנתחדשו  רק  מלך,  אותו  שהי'  אומרים  ויש  ממש,  חדש  מלך 
קוראים  למה  גזירותיו,  נתחדשו  הפשט  מה  ברש"י]  [והובא  הגמ'  שואלת 
חז"ל  אומרים  יוסף,  את  טוב  ידע  הוא  הרי  יוסף,  את  ידע  לא  אשר  לו 
שהוא  למה  פרעה  את  שמבקרים  משמע  ידע,  לא  כאילו  עצמו  את  שעשה 

יוסף. את  ידע  לא  כאילו  עצמו  את  עשה 
כ"כ  ורבים  פרים  שהם  היות  גדול,  חשש  שיש  טען  פרעה  הרי  היה,  ומה 
בנו  ונלחם  שונאינו  על  הוא  גם  ונוסף  מלחמה  תקראנה  כי  והיה  הרבה, 
המצריים  הענינים,  מכל  אותנו  שיוציאו  אומרת  זאת  הארץ,  מן  ועלה 
ירך  יוצאי  כל  ישראל  וכלל  לברוח,  שיצטרכו  או  לעבדים  פתאום  יהפכו 
את  לעזוב  יצטרכו  והמצריים  במדינה,  השולטים  להיות  יתחילו  הם  יעקב, 
והם  המדינה,  כל  את  להם  לתת  צריך  הטוב  הכרת  משום  האם  המדינה, 

מחוייב?  יהיה  כך  כדי  עד  יש,  יושר  איזה  לברוח,  יצטרכו 
להם,  אותה  ולמסור  המדינה,  כל  את  הכל,  את  לעזוב  צריך  אדם  האם 
בגלל  ליוסף,  טובה  להכיר  צריך  הנאה,  להם  נתן  יוסף  שפעם  בגלל 
שעל  וגם  השובע,  בשני  אוכל  שהכין  האלה,  בשנים  אותם  הציל  שיוסף 
והיו  גדול,  רעב  הי'  זה  אחרי  אחת  שנה  כי  ברעב,  ימותו  לא  זה  ידי 
והקרקעות,  והחמורים  הסוסים  את  להם,  שיש  מה  כל  את  למכור  צריכים 
לו  חייבים  ובודאי  יוסף,  להם  עשה  הכל  וזה  לאכול,  כדי  מכרו  הכל 
מחיר  לשלם  צריכים  הם  הטוב  הכרת  בשביל  האם  אבל  הטוב,  הכרת 
יצטרכו  והם  יעזבו,  המדינה  של  השיטה  כל  ואת  המדינה,  את  שיתנו  כזה? 

כך? כדי  עד  ממנו  לתבוע  אפשר  האם  לברוח, 
ומצד  ולכאן,  לכאן  לפרש  אפשר  דבר  כל  באמת  כי  ככה:  הפשט  משמע 
עשו  הם  האם  היהודים,  את  חושד  אתה  פתאום  מה  לומר  אפשר  אחד 
אותכם?  ולזרוק  מהפכה  לעשות  רוצים  שהם  בזה  רואה  שאתה  משהו  לך 
ומה  דבר,  שום  עושים  ולא  שקטים,  אזרחים  אנשים  הם  הרי  ראיתם,  מה 

עלילות.  עליהם  בודה  אתה  פתאום 
רואה  הוא  אם  אפילו  אז  הטוב,  הכרת  לו  אין  אדם  שבן  שבזמן  אלא 
שהם  כך,  כדי  עד  כאלה,  דמיונות  יעלה  פתאום  הוא  שקטים,  אנשים 
מרגיש  לא  אדם  שבן  בזמן  הכל  זה  אותנו,  ולהוציא  עלינו  לשלוט  רוצים 
האחים  משפחתו  וכל  שיוסף  הטוב,  הכרת  מכירים  היו  ואם  הטוב,  הכרת 
היו  שאחרת  בזמן  המדינה,  את  הציל  יוסף  למדינה,  טובה  עשו  הם  שלו, 
את  מנהיג  הי'  הוא  שנים  הרבה  כך  כל  זה  ואחרי  ברעב,  כולם  מתים 
מה  זאת  ובכל  מיוחד,  משהו  דבר  שום  ע"ז  קיבל  ולא  והכל...  המדינה, 

דמיונות.  כאלה  בודים  אתם  למה  רוצים?  אתם 
כפוי  הוא  הטוב,  הכרת  של  רגש  לו  שאין  אדם  בן  חסר,  אם  זה  זהו  אבל 
לא  כאילו  עצמו  את  עושה  יוסף,  את  ידע  לא  אומר  הוא  אפילו  טובה, 
דמיונות,  כאלה  אפי'  ובודה  שהיה,  מה  כל  את  שוכח  הוא  פתאום  ידע, 
כך  כדי  עד  דמיונות,  כאלה  אפי'  דברים,  מיני  כל  לעשות  כך  כדי  עד 
והעביד  אנשים  הרבה  כ"כ  לקח  מסכנות,  ערי  שיבנו  דברים,  כאלה  לעשות 
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הי'  אם  כי  הטוב,  הכרת  שחסר  בגלל  מה,  בגלל  הכל  פרך,  עבודת  אותם 
נעלמות. היו  האלה  המחשבות  כל  הטוב,  הכרת 

מט. הלויות

מבחור  שליט"א  שטיינמן  הגראי"ל  שכשנשאל  שליט"א  י"ל  הרב  כתב 
יצחק  מנחת  בעל  להלויית  לנסוע  אם  תשמ"ט  סיון  בי"א  קטנה  בישיבה 
אם  גם  תיסע  לא  הרי  יארק  בנוא  לויה  לך  היה  אם  לשואל  אמר  זצ"ל 
שלת"ח  שכתוב  זה  שמסתמא  ואמר  הגראי"ל  והוסיף  הלויה  לפני  תגיע 
לא  אני  חיוב  אבל  טוב  ודאי  זה  שנוסע  ומי  עיר  באותה  רק  ללכת  צריך 

יודע.

שליט"א  לפקוביץ  הגרמ"י  בן  רא"י  הרה"ג  אמר  וכן  הנ"ל  לנו  כתב  עוד 
זצ"ל  שמואלביץ  הגר"ח  לויית  לגבי  שליט"א  הגראי"ל  מו"ר  הורה  שכך 

בירושלים. שהיתה 

נ. הלכה

תשע"ה: טבת  ברורה  המשנה  ללימוד  דרשו  בכינוס  רבנו  דברי 

אבן  דעה,  יורה  חיים,  אורח  ערוך,  שולחן  יודע,  שהייתי   – שיכולתי  הלואי 
זה  יום,  יום  שנוגע  מה  אבל  לדעת,  נחוץ  זה  כל  משפט,  חושן  העזר, 

ומתי.. מתפללים  מתי  לדעת  צריך  יום  כל  חיים.  אורח 

כשבא  לדעת  צריך  העזר  אבן  לדעת,  צריך  ג"כ  חלקים  ושאר  העזר  אבן 
ולכן  יום!  כל  זה  חיים  אורח  אבל  מתחתנים,  יום  כל  לא  אך  להתחתן.. 
על  לעשות  יכול  והי'  חיים,  אורח  על  חיבורו  את  באמת  עשה  חיים  החפץ 
יום  יום  וזה  יום,  יום  לא  אבל  נחוץ,  ג"כ  שזה  דעה,  יורה  או  העזר  אבן 

לעשות. מה  לדעת  צריך 

להקב"ה  לקוות  וצריך  גמור.  בסדר  הוא  המ"ב,  כמו  יום  יום  שמתנהג  ומי 
כל  עם  שצריך  כמו  כהלכה  התורה  את  יקיימו  היהודים  שכל  שנזכה 
לגאולה  שנזכה  יעזור  והקב"ה  וכוונותיה,  ודקדוקיה  פרטיה  הפרטים, 

סלה. אמן  בימינו  במהרה  האמיתית 

נא. הסכמות

אגדות  על  ספר  עם  לרבנו  ט"ב  בערב  נכנסתי  שליט"א:  ג.  מ"ג  הרב  שח 
מותר  האם  ושאלתי  וביאורם,  דברים  של  לעומקן  היורד  ספר  החורבן, 
הוא  שמותר  דמה  דילמא  או  החורבן,  באגדות  עסיק  דהא  בט"ב  בו  ללמוד 

בט"ב. בו  ללמוד  אסור  מעמיק  שהוא  זה  וספר  פשוט  באופן  ללמוד  רק 

השנה  וכל  ואמר:  הסכמות,  עליו  שאין  וראה  ובדקו,  הספר  את  רבנו  נטל 
אסור  הסכמות  עליו  שאין  אגדה  ענייני  המבאר  ספר  בו?!  ללמוד  מותר 

כלל. בו  לעיין 

הסדרה  ובתחילת  שלימה,  מסדרה  חלק  הוא  זה  ספר  לרבנו:  השואל  אמר 
הכל. על  כלליות  הסכמות  יש 

וכרך. כרך  כל  על  הסכמה  צריך  אגדה  בענייני  בספרים  רבנו:  ענה 

***

רבי  לגאון  ליעקב  המאיר  ע"פ  ישרים  מסילת  לספר  בהסכמתו  רבנו  וז"ל 
דבריסק  מו"צ  ש"ב  מפי  שמעתי  הנה  שליט"א.  תאומים  רבנוביץ  יעקב 
מילה  בכל  לדקדק  יש  אגדה  דברי  על  להסכים  שכדי  זצ"ל  זליג  שמחה  הג"ר 

ח"ו. טעות  לידי  באו  לא  שח"ו  לראות  ומילה 

נב. הספדים

על  יושר  מליץ  שיהי'  אומרים  בהספדים  כלל  בדרך  לומר:  רבנו  רגיל 
כעת  שוכב  הוא  מסכן!  הנפטר  הרי  אבל  העולם...  כל  ועל  המשפחה 
האיך  הקבר...  ואחרי  ובקבר,  הקבר,  עד  שיש  הדינים  צרות..  כאלו  עם 
לעצמו  למצוא  יכול  שלא  מסכן.  כזה  הוא  יושר?!  מליץ  שיהי'  לו  אומרים 
להיות  יכול  שנה,  אחרי  אולי  יושר?!  מליץ  תהי'  לו  ואומרים   . מקום... 
מה  אבל  שייך,  הי'  נשמתו,  לעילוי  שנעשה  מה  וכל  הקדישים  כל  אחרי 

עכשיו.. ממנו  רוצים 

אדם  ככה  אבל  יושר.  מליץ  שיהי'  לבקש  אפשר  הי'  שהחזו"א  מבין  אני 
רגיל

בתוך  עדין  [הוא  צרות".  "גוטע  אין  נאך  ער  איז  הראשונה  השנה  בתוך 
[ גדולות...  צרות 

נמצא  והוא  היות  אמרתי  זצ"ל  סולובייצ'יק  הגר"מ  של  בהלוייתו  ובאמת 
להתענג  ויזכה  אבותיו.  במחיצת  ושיכנס  זכאי,  שיצא  יעזור  ה'  בדין,  עכשיו 
מאד  גדולה  זכות  צריך  אעפ"כ...  אבל  גדול.  צדיק  הי'  באמת  והוא  ה'.  על 

פשוט...  לא  וכלל  כלל  בדין,  לזכות  פשוט  לא  בכלל  זה  בדין.  לזכות  כדי 
בריסק) מתורת  בתמר  (אעלה 

נג. הסתפקות

שליט"א  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  ראה  במועט  הסתפקות  בענין 
ענין  כאן  ונביא  תשע"ו.  תשע"ה  תשע"ד  ויצא  פר'  בגליונות  ומהנהגותיו, 

טוב. לקח  בכולל  רבנו  שמסר  א' 

מלח  שלחן  כל  על  להניח  מצוה  ה':  סעיף  קס"ז  סי'  או"ח  הרמ"א  כתב 
ויקרא  ונאמר  כקרבן  והאכילה  למזבח  דומה  השלחן  כי  שיבצע,  קודם 
מן  מגין  והוא  הלקט)  שבלי  בשם  (ב"י  מלח.  תקריב  קרבנך  כל  על  יג  ב 

הפורעניות. 

יושבין  כשישראל  במדרש:  דאיתא  א'  מ'  בברכות  בתוס'  מובא  הדין  ומקור 
השטן  מצות  בלא  והן  ידיהם  שיטלו  עד  זה  את  זה  וממתינין  השלחן  על 

עליהם.  מגין  מלח  וברית  עליהם,  מקטרג 

ובאמת  זה,  על  זה  כשממתינים  עבירות  עוברים  וכי  יש  קיטרוג  איזה  וצ"ב 
העובר  שאדם  דפשיטא  מגין,  הי'  לא  מלח  הברית  עבירות  עוברים  היו  אם 

מהפורענות?  מצילו  לא  מלח  ברית  עבירות, 

קיטרוג,  מעורר  זה  במצוה  עסק  בלא  יושבים  שרבים  זה  שעצם  צ"ל:  וע"כ 
במצוה,  בפועל  עוסקים  לא  הם  מ"מ  וכדו'  בציצית  שלבושים  ואע"פ 

מלח?  שבזכות  ההגנה  באמת  מה  צ"ב  אמנם 

ברית  מלח  תשבית  "ולא  כתוב  י"ג  ב'  ויקרא  בפ'  דהנה  לפרש:  ונראה 
ברית  מלח  ופרש"י  מלח"  תקריב  קרבנך  כל  על  מנחתך  מעל  אלקיך 
התחתונים  המים  שהובטחו  בראשית,  ימי  מששת  למלח  כרותה  שהברית 

בחג.  המים  וניסוך  במלח  במזבח  ליקרב 

הדברים  שכל  לפי  מאד,  נעלם  דבר  הזה  במדרש  ויש  שם:  ארי'  הגור  וכתב 
תחתונים  ומים  מורידין,  ולא  בקודש  ומעלין  להעלות  הולכים  הם  תמיד 
והמציאות  הבריאה  סדר  הפך  וזהו  תחתונים,  ונעשו  עליונים  מן  נבדלו 
שהבטיח  עד  מהם  נבדלים  היו  לא  ולפיכך  תמיד  להתעלות  הכל  שהולך 
הי'  וזה  ההתעלות,  שיקנו  המזבח  על  קרבים  להיות  אותם  יתברך  השם 
הש"י  אצל  היא  זאת  מדה  כי  התבאר  שכבר  תחתונים  ונעשו  הבדלתו  ע"י 
ובבני  בתורים  בחר  למה  שאמרו  השפלים,  ממינים  רק  למזבח  בחר  שלא 
יותר  וחיות  בבהמות  ואין  אלו  מינים  מן  נרדפים  יותר  בעופות  שאין  יונים 

בהם.  הש"י  ובחר  ועז,  וכבש  שור  רק  נרדפים 

בו  מושל  יותר  ואשר  הגשמי  עולם  הוא  הזה  העולם  כי  זה  ענין  וכל 
אין  נרדף  הוא  ואשר  הזה  עולם  אל  מתיחס  שהוא  מצד  בו  ומצליח 

וכו'.  הנבדלת  למעלה  נקרב  להיות  נבחר  הוא  ולפיכך  בו,  הגשמיות 

אל  קרוב  שהוא  על  מורה  עולם  של  המציאות  מיעוט  כי  הדבר  כלל 
להיות  העליונים  מן  נבדלים  המים  היו  לא  זה  דבר  הי'  לא  ואם  הנבדל 
אל  קרבים  הם  תחתונים  שהיו  מה  כי  כך  הזה  שהדבר  לא  אם  תחתונים 

דבריו.  כל  עי"ש  הנבדל 

מצליח  פחות  שכשדבר  הראה  שהקב"ה  הוא  מלח  ברית  דיסוד  נמצא 
שצריך  אע"פ  לאכול  וכשהולכים  חשוב,  יותר  הוא  לעוה"ז  משתייך  ופחות 
אעפ"כ  אבל  חטא  בזה  שאין  ואף  הזה,  לעולם  שייכות  בזה  יש  מ"מ  לאכול 
יש  המגינה  במצוה  אז  עוסקים  שלא  וכיון  לעוה"ז  שייכות  יש  האכילה  ע"י 
המלח  ע"י  שמראים  מלח  לברית  הפוך  לדבר  צריכים  ולזה  מכשול,  מקום 
והעלי',  ההצלחה  קיימת  לעוה"ז  השייכות  שבמיעוט  להיפך,  הוא  שהאמת 

ושפלה.  נמוכה  שהיא  בריאה  להחשיב  מלח  ברית  יסוד  דזהו 

גופא  זה  משום  המים  וניסוך  לקרבנות  המלח  את  חיבב  הקב"ה  ובעוה"ז 
של  רושם  תעשה  לא  שאכילה  ובכדי  לעוה"ז,  מועטת  שייכות  לה  שיש 
שתהי'  חשש  יש  ובטלים  במצוה  במיוחד  עסוקים  שלא  שבשעה  גשמיות 
ודאי  מלח  לברית  צריכים  אז  קיטרוג,  להיות  ויכול  מכך  כתוצאה  ירידה 
להוצאת  בהמתנה  כגון  המצוה  מן  בטלים  שהרבים  אחרים  זמנים  עוד  יש 
ואין  עוה"ז  עניני  עם  מתעסקים  לא  שם  אבל  גוונא,  וכהאי  תורה  ספר 
קיטרוג  שייך  לעוה"ז  בה  שמשתייכים  באכילה  משא"כ  קיטרוג  חשש 

לאכול.  ומוכרחים  שצריכים  ואע"פ 

עבירות. כשעושים  רק  קיטרוג  ששייך  שסבורים  כמו  ולא 

וכשהולכים  גדולה,  מעלה  זה  העוה"ז  במעמד  שהירידה  לדעת  וצריך 
לעוה"ז  זה  ע"י  להשתייך  לא  אבל  לאכול  שצריך  שאע"פ  להיזכר  צריך  לאכול 

העוה"ז.  את  יחשיב  שפחות  ע"י  רק  עליונות  להשיג  יכול  לא  אדם 

מזה  להיות  יכול  אולי  אבל  מאתנו  הרחוקים  מדברים  מדברים  אנחנו 
השייכות  למעט  בעלמא  במחשבה  אפי'  הפחות  לכל  שנתעורר  תועלת 
בתפילה  התורה  בלימוד  ברוחניות  להתעלות  לרצות  והגס  העבה  מהגשמיות 
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כל  וכדאים  שבעולם,  ממון  כל  כנגד  שוה  להקב"ה  התקרבות  מעט  ומצות 
אחת. להתעוררות  דברינו 

ילדים נד. הצלת 
שבאו  אלה  שהבנתי  כפי  תשס"ג:  בחיפה  לאחים  לב  בכינוס  רבנו  משיחת 
 - לאהב  להקב"ה,  בנאמנות  עובדים  השנה  כל  שבמשך  אנשים  הם  לכאן, 

שבשמים. לאבינו  ישראל  ילדי  לקרב 
שהולכים  מקום  בכל  ממש  ארץ,  ימלא  החושך  אחד  שמצד  אע"פ  וב"ה 
ילד,  ועוד  ילד  עוד  שמקרבים  בזה  אור,  קצת  גם  יש  אעפ"כ  חושך!  יש 

שהזכירו. וכמו 
ילד  לפעמים  כי  בזה,  שעושים  מה  לדעת  אפשר  אי  ילד  עוד  וכשמקרבים 
שהאירו  גדולים  אנשים  שיש  שידענו  כמו  הדור!  כל  את  להציל  יכול  אחד 
ממנו?!  שיהי'  מה  יודע  מי  שמצילים  אחד  ילד  אפי'  לכן  הדור,  כל  על 
כאן.  שנמצאים  האנשים  עושים  וזה  דורות,  הצלת  זה  שמצילים  ילד  כל 
אפי'  אחד  שכל  מצאנו  רק  חיזוק,  הרבה  באמת  צריכים  לא  הם  ממילא 
הרבה  שמצינו  כמו  קצת,  עידוד  צריך  זאת  בכל  מאד,  גדול  דבר  שעושה 
ואומר  הלויים,  את  קח  אהרן,  את  קח  כמו  "קח"  שכתוב  בתורה  פעמים 

בדברים. קחם  תמיד  רש"י 
בדברים  קחם  לו:  שאמר  בהעלותך  בפר'  שפרש"י  מצינו  הלויים  ואצל 
יחשוב  אדם  שבן  להיות  יכול  כי  למקום,  שמשים  להיות  שתזכו  אשריכם 
אנשים,  בעיני  חשוב  כ"כ  דבר  לא  זה  שמש  שמש!  כבר?  יהי'  הוא  מה 
לפני  שמשים  להיות  שזכיתם  אשריכם  להיפך  רבנו  משה  להם  אומר  לכן 

שמשים. סתם  לא  זה  הקב"ה! 
מה  לחשוב  יכול  הוא  הצדדים,  משני  לראות  יכול  אדם  בן  דבר  כל  וכך 
להיות  צריך  הוא  אלא  כך,  לא  היא  והאמת  כלום!  עושה,  אני  מה  אני, 

גדול.  הכי  הדבר  וזה  המקום"  לפני  שמש  "אני  מאושר 
פעמים  הרבה  ישראל,  נפשות  בהצלת  שעובדים  כאלה  אנשים  ג"כ  וככה 
מיני  וכל  אותם,  מבזים  שאנשים  פעמים  הרבה  יש  קשיים,  בודאי  להם  יש 
הקב"ה,  של  דבר  עושה  שהוא  לדעת  צריך  הוא  זאת  בכל  אבל  השפלות, 
להיות  וצריך  הקב"ה"  לפני  שמשים  "שאתם  מאושר  להיות  צריך  הוא  ובזה 

שמחים. מאד  מאד 
מאד,  גדול  עמל  ידי  על  ילדים"  "אלפים  הביאו  השנים  במשך  הכל  ובסך 
להחזיר  זוכים  זה  ידי  על  אבל  בקשיים!  עולה  זה  בקלות!  בא  לא  וזה 
להקב"ה  עושים  שמחה  ואיזה  מצוה  איזה  לתאר  שאין  אוצר,  וזה  ילד! 
ממנו  שנאבדו  ילדים  כאילו  והם  להקב"ה,  הילדים  את  שמחזירים  בזה 
צריכים  אנחנו  ממילא  להקב"ה.  מביא  זה  שמחה  איזה  אליו,  ומחזירים 

להקב"ה.  לקרב  זוכים  שאנחנו  וילד  ילד  כל  על  לשמוח  מאד 
בפר'  רבנו  למשה  הקב"ה  שאמר  שרואים  כמו  אחד,  כל  צריך  עידוד  והרי 
לו  לומר  ומשכהו.  בדברים  קחנו  שם,  גם  רש"י  ואומר  אהרן,  את  קח  צו, 

הכהן".  "אהרן  להיות  זוכה  אתה 
לו  להסביר  דברים,  הרבה  כך  כל  לומר  צריך  האם  הכהן!  אהרן  ולכאו' 
גדולה?  מאד  חשיבות  זה  גדול  כהן  הרי  גדול,  כהן  שנהי'  בזה  שמח  שיהי' 
משיכה  צריך  הוא  גם  "קח"  כתוב  אהרן  על  גם  עידוד,  צריך  הוא  גם  לא! 
עבודות  המקדש,  בית  של  העבודה  את  לעשות  זוכה  שאתה  בדברים, 

לעודד. צריך  ג"כ  אותו  שעושה,  הגדולים  הדברים  וכל  המנורה, 
בשמחה,  הדברים  כל  על  להסתכל  צריך  שאדם  באמת,  לדעת  צריך  ולכן 
ילד,  ומצילים  שזוכים  אחרי  בפרט  זוכים,  שאתם  האיך  אושר  ותרגישו 
מלים  רק  להוסיף,  צריך  מה  ממילא  די!  בלי  עד  אושר  להיות  צריך 
כי  שם,  יש  שמחה  איזה  לתאר  אין  בשמים  כאן  שזה  שכמו  שתדעו  אחדים, 
ילד  שמביאים  שמח  הוא  שמח,  יותר  עוד  הקב"ה  הרי  שמח  אדם  בן  אם 
מזולל,  יקר  להוציא  מתורה,  שרחוקים  מבתים  ילד  מביאם  תורה,  לתלמוד 
שמחה  ואיזה  להקב"ה,  שמחה  גורמים  אתם  בשמים,  יש  שמחה  איזה  אז 
שאתם  בזה  שמחה  לכם  להביא  צריך  גופא  וזה  לתאר,  אין  הרי  לו  שיש 

להקב"ה. שמחה  להביא  זוכים 

נה. הרגש לקדושה
רחמים  צריך  רח"ל,  בארץ,  הבטחוני  שהמצב  יודע  אחד  כל  הרי  רבנו:  שח 
אם  חושב,  אדם  בן  אבל  ספק,  שום  בלי  רחמים  צריך  ודאי  אז  גדולים. 
אז  ככה,  עושים  היו  ככה  הגוי  עם  ככה,  הממשלה  ראש  עם  מדבר  היה 
מן  שהכל  באמת  מאמין  לא  והוא  טוב.  היה  ובודאי  אחרת,  פוליטיק  היה 
אומרים  שחז"ל  וכמו  זוכה,  אדם  שבן  שכמה  המדה  לפי  תלוי  השמים, 
אחת  מצוה  עשה  חייב  וחציו  זכאי  חציו  העולם  שאם  א)  מ,  (קידושין 

ככה.  מכריע  אחת  עבירה  ככה,  מכריע 
מצוה  שעושה  שבשעה  חושבים  שבאמת  להיות  יכול  לא  כמעט  ובאמת 
או  ינצל,  העולם  שכל  הכרעה  לעשות  בכוחי  עכשיו  אה!  חושב,  הוא 
שבאמת  חושב  לא  הוא  עשה,  ולא  דבר  באיזה  ח"ו  שנכשל  בשעה  להיפך 
האיך  זה  את  מרגיש  באמת  היה  אם  כי  העולם..  את  הכריע  עי"ז  עכשיו 

העולם,  כל  לא  ואפי'  העולם,  את  מכרית  הוא  בזה  הרי  לחטוא?  יכול  הוא 
לא  והוא  יהרג!!  יהודי  שח"ו  מכריע  בזה  עבירה  שעושה  אדם  בן  נניח 
בחו"ל]  גם  [ואולי  ישראל  בארץ  אחר  במקום  שנהרג  יהודי  שאיזה  יודע 
תאונת  שיש  או  ימות,  ח"ו  ינזק.  הזה  היהודי  שח"ו  לגרום  יכול  הזה  החטא 

חושב.  ולא  יודע,  לא  הוא  האלה  הדברים  כל  דרכים, 

ידי  שעל  כך,  ממש  שזה  יודע  היה  חזקה,  אמונה  היה  אם  כי  עכ"פ 
בן  למשל  יותר,  ועוד  "אסון",  רח"ל  וגורם  מחריב!  הוא  עבירה,  שעושה 
וחס  חלילה  אדם  שבן  רואה  היה  אם  הרי  שבת,  מחלל  שאחד  רואה  אדם 
רואה  היה  אם  וכן  מאד!  נרתע  היה  הוא  הרי  לדעת"  עצמו  את  "מאבד 
מעשה  בעת  .הרי  אדם...  בן  ודורס  מכונית  בא  דרכים,  תאונת  שיש  ח"ו 

ואיום! נורא  רושם  עליו  עושה  היה  זה  אחד  וכל  נרעש...  כ"כ  הוא 

 – זה  שבת  חילול  שבת,  חילול  עושה  שמישהו  רואה  אדם  כשבן  למה  וא"כ 
כזה  אין  ולמה  עצמו!  את  הורג  עצמו!  את  הורג  הוא  רח"ל  מיתה,  חייב  אש! 
כזה  להיות  צריך  היה  שבת,  חילול  עושה  שאחד  רואה  אדם  שכשבן  רגש? 
אחד  ואף  מיתה!!  חייב  הוא  עצמו!!  את  הורג  אדם  בן  ויי,  אוי  נורא  רגש 
כזה,  רגש  לו  שיש  אחד  בימינו  אדם  בן  מכיר  לא  אני  ככה,  מרגיש  לא 

ככה. בודאי  היה  הקודמים  שהצדיקים  להיות  ויכול 

נדבה  ממנו  וביקש  עשיר,  יהודי  אצל  בא  שפעם  חיים  החפץ  על  אומרים 
זהב,  כזה  "יד  ואמר  לבכות,  חיים  החפץ  התחיל  אח"כ  לו,  ונתן  לישיבה, 
הרי  הכסף,  את  שנותן  הזה  אדם  שבן  הרגיש  הוא  ובכה...  בגיהנם",  ישרפו 

בגיהנם...  ישרפו  זהב  כזו  יד  זה,  על  ובכה  גיהנם,  יקבל 

האמיתי,  המאמין  באמת  היה  ח"ח  אבל  הזאת,  במדרגה  לא  אנחנו 
"הרגיש"  הוא  בחוש!  ממש  אצלו  היתה  ואמונה  הכל,  וראה  שהרגיש 
ואנחנו  בגיהנם,  שישרף  הרגיש  הוא  עבירה  עושה  אחד  ואם  הכל,  את 
קובע  הכל  זה  שקורה  מה  שהכל  להתחזק.  מאד  וצריך  מזה,  מאד  רחוקים 
הטבע  בדרך  השתדלות  לעשות  ג"כ  צריך  בודאי  עבירות,  ולהיפך  זכויות 
כל  ממש  ניסים,  מספיק  לנו  יש  אבל  לניסים,  כ"כ  ראויים  לא  אנחנו  כי 
קצת  תורה,  קצת  ב"ה  ויש  עלינו,  מרחם  שהקב"ה  מה  ניסים  לנו  יש  יום 
להיפך  וח"ו  ישראל  כלל  את  מציל  זה  יותר,  משהו  כל  אבל  שמים...  יראת 
יהיה  זה  את  ויחיה  זה  את  שירגיש  אדם  ובן  ישראל.  כלל  את  הורס  זה 

אמונה) בזכות  (קו'  אחרת.  לגמרי 

נו. התבוננות

בעין  בחיוב  רבנו  האריך  תשנ"ח  תמוז  י"ב  אלחנן  אור  בישיבת  בשיחה 
ובאמת  העבודה.  בחלק  רואים  אנו  זה  ודבר  בתו"ד:  ואמר  ההתבננות 
במקום  היא  דתפילה  אומרים  חז"ל  עבודה.  במקום  ג"כ  היא  תפילה 
בכל  וכן  מתפלל.  הוא  למי  עושה,  הוא  מה  שידע  זה  של  הענין  קרבנות. 

תורה.  כמו  המצות. 

ובודאי  ולומד.  ללמוד,  לבהמ"ד  נכנס  אלא  הרבה,  מתבונן  לא  אדם  הרי 
תפילה,  זה  מה  תורה,  זה  מה  לדעת.  צריך  שני  מצד  אך  מאד.  טוב  זה 
התבוננות,  בקצת  יעשה  אם  הדברים  אלו  כל  חסדים.  גמילות  זה  ומה 
כל  את  שברא  העולם,  בורא  הקב"ה,  זה  ומי  הקב"ה.  לשם  ויחשוב 
כוונתו  אז  ה'.  גדלות  זה  מה  ויכיר  הבריאה,  בגדלות  ויתבונן  הבריאה, 
ב"ה...  בישיבות  ואמנם  לגמרי.  אחד  דבר  אחרת,  צורה  לזה  יהיה  ה'  לשם 
בכל  הן  בתפילה,  הן  התורה,  בלימוד  הן  חיזוק,  שצריך  דברים  יש  אבל 
שגילו  וכמו  התבוננות.  לזה  צריך  ה'.  הלשם  את  שירגישו  המצות,  מעשה 

הדברים. בכל  להיות  צריך  כך  קרבן,  בהקרבת  חז"ל  לנו 

בכל  להתפלל  עשה  מצות  כותב:  תפילה  הלכות  בתחילת  הרמב"ם  והנה 
מקום  בכל  המקדש  נכח  מתפללין  יהיו  והכל  כתב  ג'  ובהלכה  וכו',  יום 
של  בנו  אליעזר  ר'  של  במשנתו  מדאמרינן  כן  שלמד  הכ"מ  והביא  שיהיה, 
עבדהו  בתורתו  עבדהו  תעבוד,  ואתו  תירא  אלוקיך  ה'  את  הגלילי  יוסי  ר' 
לחשוב  צריך  מתפלל  שאדם  דבשעה  נכחו.  להתפלל  כלומר  במקדשו. 
כרואה  רק  להרגיש  לא  זה  התכלית  ובודאי  המקדש,  בבית  זה  את  שעושה 
ומה  דאורייתא.  דרשה  שזה  קצת  ומשמע  בזה,  הענין  דמה  הכתלים.  את 

בזה? הענין 

שמקריב  כמו  הקב"ה  את  עובד  הוא  שבתפילתו  להרגיש  דצריך  הענין  אלא 
אחד  כל  אלא  בכהן  רק  ואי"ז  במקדשו.  עבדהו  וזהו  במקדש.  קרבן 
הקב"ה. את  בזה  שעובד  שירגיש  עבודה  להיות  צריכה  דתפילתו  מישראל 

מרגיש  הוא  במקדשו,  ה'  עובד  שמרגיש  דבזה  המצות  בכל  שייך  זה  וענין 
עובד  שהוא  להרגיש  צריך  בתורה,  בין  בתפילה  ובין  ה'.  את  שעובד 
היא  והעבודה  לגמרי,  אחר  אדם  הוא  ואז  אחרת.  הוא  ה'  והלשם  במקדש. 
באמת  הוא  אם  טוב  וכשיבדוק  לגמרי,  אחר  הוא  שמים  והשם  אחרת, 
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ומעשה  והתורה,  שלו,  התפילה  יהיו  ואז  שוין,  ולבו  פיו  אם  כך,  חושב 
לה'. ניחוח  ריח  אשה  יהיה  הכל  וחסד,  המצות, 

כרחוק  מזה  ורחוקים  מאד.  גדולים  דברים  הם  האלו  הדברים  כל  ובאמת 
זה  ויהיה  מזה.  משהו  נתעורר  זאת  בכל  אולי  אעפ"כ  אבל  ממערב.  מזרח 
חלקנו. ונהיה מאד מאושרים, ובזה נוכל עדיין להתחזק וזה יוסיף לנו הרבה.

נז. התגרות
בעולם  שקורה  מה  כל  כי  ידוע  המבשר:  העיתון  מערכת  ע"י  רבנו  נשאל 

התורה.  שומרי  עבור  ואיתותים  רמזים  הם 
האחרונות,  בתקופות  בעולם  שקורה  מה  מכל  ללמוד  אנו  אמורים  מה 
המצב  ירחם,  ה'  ארה"ק  יושבי  על  מאיראן  האיומים  ערב  במדינות  המצב 
לעת  לתקן  עלינו  ומה  להתחזק  עלינו  במה  הארץ  בדרום  השורר  הקשה 

תשע"ב) (ניסן  הזאת. 
בשעה  להתחזק  מוטל  והמצוות  התורה  שומרי  שעלינו  העיקרי  הדבר  ת. 
שיור  לנו  אין  כאשר  התורה  בלימוד  ולהתחזק  "להוסיף  הוא  זאת  קשה 
מגנא  שתורה  ב)  כא,  (סוטה  בחז"ל  שאיתא  מה  וכידוע  הזאת"  התורה  אלא 

עלינו.  העומדות  הסכנות  מכל  ומצלא 
של  הקרירות  כי  בדבריו:  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  הוסיף  זאת  לצד 
על  שמדברים  שבגלל  לדעת  צריך  וכן  לכאן,  גם  לחדור  עלולה  המלומדה 
חושבים  אנו  זה,  על  די  מתפללים  ואיננו  התרגלנו  כבר  הרבה  כ"כ  זה 
יש  שלעתים  מבינים  ולא  כלום  יקרה  ולא  יעזור  ה'  שבודאי  לעצמנו 
הוא  לכן  לתפילתנו  ומתאווה  ורחום  חנון  הקב"ה  אבל  ר"ל,  בשמים  גזירה 
כי  לדעת  ויש  ית"ש.  אליו  שנתפלל  העיקר  דרך  בכל  אותנו  לזעזע  מנסה 
אותה  התפללו  שלא  שתפילה  אלא  להתפלל  חייבים  צרה  בעת  רק  לא 
לעולם  חז"ל  שאמרו  וכמו  שנתפלל  כדי  הצרה  לבוא  חלילה  לגרום  עלולה 

לצרה.  תפילה  אדם  יקדים 
באויבים  להתגרות  שלא  לדעת  יש  כי  דבריו:  במהלך  הוסיף  הישיבה  ראש 
להתגרות  הציונים  ניסו  השואה  לפני  כידוע  כי  ירחם,  ה'  לכלותינו  הרוצים 
החרדים  אולם  גרמניה,  מדינת  נגד  סנקציות  ולהטיל  ימ"ש  הצורר  בהיטלר 
להגדיל  יכול  רק  שזה  בו  להתגרות  לנו  שאל  וסברו  התנגדו  ה'  לדבר 
נגדו  שההתגרות  התברר  לבסוף  ואכן  לטובתנו  ושלא  עלינו  הסכנה  את 
שלא  לראות  צריכים  אנו  הזאת  בתקופה  וכן  עבורנו,  לטובה  הייתה  לא 

במהרה.  עלינו  ירחם  ה'  עלינו  שנאתם  את  ולהגדיל  בם  להתגרות 
כסדר  ומנסים  כנגדנו  העומדים  מאותם  ולפחד  לחשוש  שעלינו  ובאמת 
ורוצים  בדורנו  התורה  ולומדי  הישיבות  בני  של  מעמדם  את  לערער 
כאשר  ירחם,  ה'  האיראני  האיום  של  מהחשש  יותר  בצבא  לשרת  שילכו 
כפשוטו  קיומינו  את  מסכנים  הם  הרי  מעמדם  את  לערער  המנסים  אלו 
שמנסים  בכך  גופינו  קיום  את  גם  אלא  נפשותינו  קיום  את  רק  ולא 
מגנא  שהיא  בטהרה  התורה  לימוד  שהיא  האמיתית  ההגנה  את  למנוע 
יש  הדחק  מתוך  היא  כשהתורה  ובמיוחד  התורה  לימוד  בזכות  רק  ומצלא 

לכלותינו.  המנסים  אויבינו  כל  נגד  בעולם  קיום  זכות  לנו 
ית"ש,  הבורא  מאת  נסים  בנסי  הוא  אדמות  עלי  קיומנו  שכל  הידוע  וכפי 
ורק  זאבים,  שבעים  בין  אחת  ככבשה  חיים  ואנו  וסברא  היגיון  כל  ונגד 
עלינו  כן  ועל  בנו,  לפגוע  מצליחים  אויבינו  אין  התורה  לימוד  בזכות 
האיראני,  מהאיום  יותר  הישיבות  בני  של  במעמדם  לפגוע  מהנסיון  לחשוש 
שמתפתים  אנשים  שיש  שומעים  אנחנו  הזאת  בתקופה  שדווקא  הלב  וכואב 
אברכים  להוציא  אחרים  ארגונים  או  הצבא  שמציע  פיתויים  מיני  לכל 
קצת  תמורת  שעה  בחיי  עולם  חיי  ולהחליף  התורה  מלימוד  בחורים  או 

התורה. ואהבת  חשקת  גשמיות 

נח. התחדשות
עושה  שהי'  גאון  סעדי'  ר'  על  בספרים  שמובא  מה  ידוע  והנה  רבנו:  כ' 

זה?  עושה  למה  אותו  ושאלו  וכדו',  שלג  בגלגול  סיגופים 
פעם  כי  זה  ולמד  תשובה,  לעשות  צריך  חטא  שלא  אע"פ  כי  והשיב 
כבוד  בו  ונהג  גאון  סעדי'  ר'  שזה  ידע  לא  והוא  הבית  בעל  אצל  התאכסן 
אליו  בא  אז  גאון,  סעדי'  ר'  הי'  האורח  כי  לו  נודע  זה  ואחרי  אורח,  ככל 
לא  הרי  גאון  סעדי'  ר'  לו  אמר  אז  כהוגן,  כיבדו  שלא  על  סליחה  לבקש 
אילו  לו  והשיב  סליחה,  לבקש  לך  ולמה  רע  כל  עשית  ולא  אותי  העלבת 
כיבדתי  שלא  ובזה  יותר,  הרבה  אותך  מכבד  הייתי  אתה,  מי  יודע  הייתי 

בכבודך.  פגיעה  זה  הרי  יותר  אותך 
במדריגה  יותר  עולה  הוא  יום  בכל  דהא  גאון  סעדי'  ר'  גם  טען  כן  ועל 
כיבד  שלא  נמצא  יתברך,  גדלותו  את  כראוי  הבין  לא  שאתמול  יותר  ומבין 
כיבד  ולא  העריך  לא  שאתמול  מרגיש  הוא  יום  כל  וכך  שצריך  כמו  אותו 

תשובה.  עושה  הוא  זה  ועל  כראוי, 
הלבבות  חובת  מהספר  שזהו  נראה  הנ"ל  לסיפור  שהמקור  רבנו  ואמר 
שהיו  הפרושים  קצת  על  נאמר  "וכבר  וז"ל  פ"ג  האלהים  עבודת  שער 
תוספת  בעבור  תשובה  יום  בכל  מחדשים  שהיו  מפני  בתשובה  ימיהם  כל 

מן  לו  חייבים  שהם  במה  וקצורם  יום  בכל  האלהים  בגדולת  הכרתם 
בשעבר".  העבודה 

נט. התחלת הזמן
רבנו  אמר  תורה  ארחות  בישיבת  תשס"א  אלול  אדר"ח  פתיחה  בשיחת 

שליט"א:
שרוצה  אמיתי,  רצון  עם  לישיבה  ובא  שואף  מסתמא  ספק  בלי  אחד  כל 
יצליחו. שכולם  באמת  יעזור  והקב"ה  שמים,  ביראת  לעלות  בתורה,  לעלות 
ולענוים  יליץ  הוא  ללצים  אם  הפסוק  על  ב)  ל"ח,  (דף  ביומא  אומרים  חז"ל 
אותו.  מסייעין  לטהר  בא  לו  פותחין  לטמא  בא  לקיש  ריש  אמר  חן.  יתן 
עוזרים  לא  טוב,  לא  להיות  ורוצה  אחד  בא  שאם  כפשוטו  רש"י  ומפרש 
כל  הרי  וא"כ  אותו.  מסייעין  ליטהר  הבא  משא"כ  ממנו,  מונעים  ולא  לו 
ולפי  לעלות  רוצה  טוב,  רצון  עם  בא  הוא  בודאי  לישיבה,  שבא  ישיבה  בן 
לא  אותו'  'מסייעין  ליטהר  בא  שהרי  דשמיא,  סייעתא  לו  להיות  צריך  זה 
שלדאבונינו  רואים  זאת  ובכל  סיוע.  לו  נותנים  אף  אלא  מונעין  שלא  רק 
עם  ומה  מצליחים  לא  שבאמת  שקורה  עלינו,  לא   – מקרים  הרבה  יש 
בפסוק,  שכתוב  כמו  מבטיח  הקב"ה  הרי  סיוע?  מספיק  אין  האם  הסיוע? 

העולם. את  מנהיג  הקב"ה  שככה  משמע 
לדעת  כן  שצריך  מה  ואמר:  הנ"ל  הגמ'  בדברי  שליט"א  רבנו  הרחיב  וכאן 
רוצה  רק  לקבל,  רוצה  לא  הוא  'מקבל'  לא  הוא  אם  'מקבל'  להיות  שצריך 
מה  שאומרו  מדות  יש  הרי  כי  ולמה?  לא!  לקבל,  האיך?  אבל  ת"ח  להיות 
הוא  ואם  להיפך.  לעשות  רוצה  אני  ככה,  לי  אומר  הוא  לקבל?  פתאום 

משמים. סיוע  יקבל  אז  'מקבל'  יהיה 
והמגידי  והמשגיחים  ישיבות  הראשי  שכולם,  לדעת  צריך  מקבל  להיות  וכדי 
ואם  ישיבה,  הבן  טובת  את  רק  הבחור,  טובת  את  רק  רוצים  כולם  שיעור, 

לו. יסייע  שהקב"ה  ע"י  מאוד  גדולה  לגדלות  לזכות  יכול  יקבל,  הוא 

ס. התמדה
בחור  איתו  למד  גרודנא  בישיבת  כי  גרוסברד,  הגר"ש  לי  סיפר  רבנו:  שח 
לבחורים  לגשת  היה  הנער  אותו  של  דרכו  לחלוטין,  הבנה  אטום  אחד 
ממנו  יצא  ובסוף  הרבה!  והתאמץ  וכו',  ובזה  בזה  פשוט  פשט  לשאול 
של  [ונכדו  קהילה  רב  ישראל  בארץ  כאן  נעשה  וגם  גדול  חכם  תלמיד 
בארץ  כאן  סבו  עם  לדבר  מגיע  היה  שכאשר  סבו,  של  התמדתו  על  סיפר  הנ"ל  הת"ח 

ללמוד].  רצונו  כי  מכאן)  (תלך  אוועק  אוועק  בו  גוער  היה  רבות  פעמים  ישראל, 

 (399 עמ'  הפרגוד  (מאחורי 

ויתור סא. 
של  במעונו  הלב  בינת  רבני  מאסיפות  באחת  ל.:  יצחק  רבי  הרה"ג  שח 
בחו"ל  לנישואיו  נסיעתו  לפני  רגע  חתן  הגיע  אותו:  שאלנו  שליט"א  רבנו 

לו.  לומר  עלינו  היה  מה  קצרה  הדרכה  ומבקש 
לוותר.  לוותר  לוותר  לו:  לומר  יש  דברים  שלשה  שליט"א  רבנו  השיב 

האשה  טבע  של  השוני  אודות  בקצרה  לו  להסביר  אולי  שוב  שאלנו 
ע"ב)  ס"ב  (יבמות  הגמרא  דברי  את  לקיים  איך  יבין  למען  הרגשיים  וצרכיה 

הולך.  הוא  מה  לקראת  שיבין  מגופו  יותר  ומכבדה  כגופו  אוהבה 
למי  רק  יועיל  השאר  כל  העיקר,  זה  לוותר  ואמר  שליט"א  רבנו  חזר 
פעם  תורה  דיני  לוקח  לא  עקרוני  באופן  אני  והוסיף,  לוותר.  שמתרגל 
רק  צודק,  שהוא  שיודע  דין  בעל  לו  שיש  ואמר  חשוב  אדם  אלי  בא  אחת 
הענין,  את  לקחת  והסכמתי  הדבר  את  ברורות  יפסוק  מוסכם  שבורר  רוצה 
השני  אבל  צדק,  אדם  אותו  כי  נוכחתי  טענותיהם  את  כשהרצו  ובאמת 
צודק  שהוא  שחושב  האדם  טבע  אותו,  וגוזלים  אותו  שעושקים  בטוח  היה 

לו.  שיסבירו  מה  כל  יעזור  לא 
אבל  צודק  אתה  לדעתך  ורק  לוותר  ללמוד  לו  להסביר  יעזור  אחד  דבר 

לוותר.  תתרגל 
אין  ויתור  בלי  בעצמו  זאת  להרגיש  יכול  אדם  שכל  ודאי  הוסיף:  עוד 
בעל  של  המפורסם  למעשה  וציין  לגדולות,  האדם  זוכה  ויתור  ועם  חיים 
על  מחה  ולא  כבודו  על  שויתר  מהרגע  גדול  לאור  שזכה  חמד  השדה 

המסכנה.  המשרתת  תינזק  שלא  כדי  עליו  שהעלילו  העלילה 
שזוכה  רק  לא  שמוותר  מי  שליט"א,  רבנו  הדגיש  בשמי  לכתוב  תוכל 
ושפע  עצומה  דשמיא  לסיעתא  שזוכה  ודאי  אלא  טובים,  וחיים  לנעימות 

עניניו. בכל  מהשמים  גדול 
תשע"ה   – תשע"ד  קרח  פר'  בגליונות  במש"כ  הויתור  במעלת  עוד  וראה 

תשע"ו.  –

זיכוי הרבים סב. 
בענין  ועוד)   225 גליון  החיזוק  (דרכי  שליט"א  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  שח 
מאדם  מבקשים  שאם  שליט"א  שטינמן  הגראי"ל  מרן  יעץ  הרבים  זיכוי 
גדול  מקום  הוא  אחד  מקום  הרבים,  זיכוי  עליהם  שישפיע  מקומות  בשני 
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ציבור  רק  יש  השני  במקום  ואילו  להשפעתו,  המחכים  אנשים  מאות  עם 
אם  וגם  קופצים,  הרבה  עליו  יש  הגדול  המקום  אבל  אנשים,  כעשרה  קטן 
לא  הוא  אם  הקטן  במקום  ואילו  לשם,  שילכו  אחרים  יהיו  ילך  לא  הוא 

משפיע.  להם  יהיה  לא   - ילך 

שכך  גדול,  יותר  ציבור  יש  שבו  למקום  ללכת  יותר  עדיף  היה  ולכאורה 
ללכת  עדיף  אלא  כך,  לא  היא  האמת  אבל  יותר,  גדול  יהיה  הרבים  זיכוי 
הגדול  במקום  שהרי  הרבים,  זיכוי  להם  יחסר  הוא  שאלמלא  הקטן  למקום 
הרבים,  זיכוי  להם  יחסר  ולא  צריכים,  שהם  ההשפעה  את  יקבלו  כך  בין 
העיקר  הרי  מאחרים,  או  ממנו  ההשפעה  להם  תבוא  אם  מינה  נפקא  ומאי 
כדי  הקטן,  במקום  להשפיע  הוא  שילך  ועדיף  שמים,  כבוד  שיתרבה  הוא 

שמים. כבוד  יתרבה  המקומות  שבשני 

***

אנחנו  אמר:  תשס"ה  חורף  השחר  אילת  ארגון  למתנדבי  רבנו  ובשיחת 
כתוב  הלבבות  חובת  בספר  להגיע!  יכול  הרבים  מזכה  דרגה  לאיזה  רואים 
שיגיע  עד  ד'  בעבודת  לעבוד  להגיע  יכול  אדם  "שכל  פ"ו)  ה'  אהבת  (שער 

את  שמזכה  למי  מגיע  ולא  דומה  לא  זה  זאת  ובכל  מלאך  למדרגת  אפילו 
הרבים".

אתם  כמו  הרבים  את  מזכה  אחד  אם  זאת,  להבין  באמת  קשה  בשכל 
אידישקייט  קצת  לעשות  שהתחילו  אנשים  כמה  הגיעו  כאן,  שיושבים 
לשמור  תפילין,  להניח  שבת,  לשמור  קצת  התחילו  רחוקים  שהיו  ואנשים 
שזה  להגיד  אבל  גדול,  דבר  שהוא  שמבינים  דבר  זה  המשפחה,  טהרת 
הזכות  גדול  כמה  לתאר  אפשר  אי  כתוב  כך  אבל  מבינים  לא  ממלאך  יותר 

שזוכים.  מאלה  להיות  זוכים  שאתם  שלכם 

המקומות  ובכל  נמצאים  שאתם  איפה  מקומות  בהרבה  ששמעתי  כפי 
שמציל  אחד  וכל  מאוד,  שרחוקים  אנשים  שקרבתם  גדולה  פעולה  עשיתם 
אחד  אם  אז  ההורגו,  מן  יותר  המחטיאו  גדול  אחד  מצד  שהרי  אחד  יהודי 
יותר  עוד  חמור  אדם  בן  שמחטיא  ומי  חמור  כך  כל  זה  אדם  בן  הורג 
הרי  מהמוות  אדם  מציל  אחד  שאם  אומרת  זאת  כן  גם  להיפך,  כן  אם 
חטאים  מחטא  אותו  מציל  אני  וכאן  לו,  יש  זכות  איזה  לתאר  אפשר  אי 
שהם  הדברים  מאלו  המשפחה  טהרת  שבת  שמירת  כמו  גרועים  כאלה 
ואין  לשער  שאין  הרי  מצילים  האלה  הדברים  כל  ובפרט  כריתות,  חייבי 

שיש.  זכות  איזה  לתאר 

ולהוסיף  להוסיף  להוסיף  תצליחו  תשכילו  כולכם  שבאמת  יעזור  הקב"ה 
שהאבות  אלה  כל  לדאבוננו  הם  שככה  הטועים,  כאלה  נפשות  להציל 
לדאבוננו  הם  ועכשיו  ושלמים,  יראים  היו  כולם  שלהם  והסבים  שלהם 
הקב"ה  זה,  ובזכות  שבשמים  לאבינו  בחזרה  אותם  להביא  וצריך  ירדו 
ויעלו  יעלו  הם  וגם  טוב  וכל  וגשמיות  ברוחניות  שתתברכו  לכולכם  יעזור 

אמן. בימינו  במהרה  ויגאלנו  ירחם  שהקב"ה  עד 

זכרון סג. 

התורה.  את  לדעת  צריך  שהרי  ת"ח,  להיות  א"א  זכרון  בלא  רבנו:  שח 
החזרות.  ריבוי  ע"י  לזה  שזוכים  ויש  אלקים,  במתנת  לזה  שזוכים  יש 
הגר"ח  הקדמת  על  פעם  עבר  נער  בהיותו  מבהיל,  זכרון  בעל  היה  הגרי"ז 
דטשיבין  בגאב"ד  פגש  פעם  אכן  ימיו.  כל  כלשונו  וזכרו  לספד"צ  מואלז'ין 
לזכור  כדי  הש"ס  על  לחזור  התחיל  ומיד  בש"ס,  בקיאותו  גודל  וראה 
נאבד  פעם  לו,  בדומה  שאין  זכרון  בעל  היה  הגרח"ע  כמותו.  ולדעת 
ר'  הגאון  גם  מהזכרון.  כולו  העתיקו  והגרח"ע  הישיבות,  ועד  של  פנקס 

נורא.  זכרון  בעל  היה  יהוסף"  ה"זכר  בעל  שטרן  זכריה  יהוסף 

ואמנם גם אחרי הזכרון המצוין צריך עוד סייעתא דשמיא גדולה להיות ת"ח.

זמירות שבת סד. 

זמירות  בענין  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  תשע"ה,  בראשית  פר'  בגליון  וראה 
שליט"א.  מרבנו  ביאורים  עם  קודש  שבת  זמירות  שלם  ספר  יצא  וכן  שבת. 
שסעודת  תורה,  ארחות  לישיבתו  הורה  שליט"א  רבנו  א':  ענין  נציין  ורק 
כדי  ישיבותו,  בכל  הנהיג  וכן  אחת,  שעה  לכה"פ  להימשך  צריכה  שבת 

גדולה  תועלת  בזה  שיש  זה  בענין  והאריך  השבת,  לכבוד  ישירו  שהבחורים 
ענינים. להרבה  בדורינו 

זריזות סה. 
ובעוד  הזריזות  במעלת  רבנו  מדרבי  תשע"ז  וירא  פר'  בגליון  הבאנו 

א'. ענין  עוד  כאן  ונביא  מקומות. 
כמו  המעכב  דבר  לך  ואין  התורה,  עסק  הוא  האדם  של  המרכזי  הדבר 
את  לאמץ  או  ללמוד  להתחיל  זה  אם  התורה  בלימוד  ביחוד  העצלות, 

וכו'. וכו'  בעיון  ללימוד  המחשבה 
שמתוך  שליט"א  שטיינמן  לייב  אהרון  רבי  הישיבה  ראש  מרן  אמר  ופעם 
לאיבוד,  הולך  מהזמן  גדול  חלק  ביממה  שיש  שעות  וארבע  עשרים 

זמנו?  את  לנצל  האדם  שיעבוד  הדרך  מהי  שליט"א  מרן  וכשנשאל 
וזריזות,  בזהירות  מתחיל  כ]  [ע"ז  יאיר  בן  פנחס  שרבי  וכמו  'זריזות'  ענה: 
נשחק  זמן  כמה  א"כ  הספר,  על  הזמן  כל  להיות  יכול  לא  ואדם  שהיות 

וכו'.  שחוזר  עד  לו 
(שערי  הרא"ש.  אבי  יחיאל  רבנו  בספר  לעיין  שכדאי  שליט"א  מרן  והוסיף 
דבר  וללמוד  הספר  שעל  אחת  שעה  טובה  כי  הזריזות  בענין  מש"כ  מוסר) 

וכסף,  זהב  מאלפי  פיך  תורת  לי  טוב  וכמש"כ  שבעולם  מה  מכל  אחד 
מיד  ללימוד  הלך  ואם  גדול  היום  עוד  הרי  יחשוב  עצלן  שהוא  ואחד 
על  יחזור  ולא  וכל  מכל  מאבדו  העצלות  ונמצא  וכו'  להתפלל  יצטרך 
ולילה  יומם  בתורה  לעסוק  זריז  להיות  צריך  אדם  כל  יהא  ולכן  תלמודו, 
בזה  ויקיים  דעת  יסיח  ולא  מיטתו  על  כשהוא  בין  בדרך  כשהוא  בין 

ח"ב) יוסף  (שיח  בזה.  שהאריך  מה  שם  ועיין  ולילה  יום  בו  והגית 

זריקת בחורים סו. 
וכינס  מהישיבות,  תלמידים  זריקת  של  בענין  שליט"א  רבנו  טורח  רבות 
באסיפת  שאמר  מה  כאן  ונביא  זה,  בענין  הישיבות  ראשי  גדולי  בביתו 

תשס"ו.  תמוז  בכ"ג  המזרח)  עדות  (מבני  לצעירים  ישיבות  ראשי 
ודברנו  בסדר,  לא  משהו  עושים  שבחורים  פעמים  הרבה  שיש  ידיעה  באה 
כשזורקים  הבחור  כי  אותם,  לזרוק  למהר  כך  כל  צריך  לא  זאת  שבכל 
ליזהר  מאד  צריך  וממילא  ממש,  נפשות  סכנת  וזה  לרחוב  הולך  הוא  אותו 

בסדר. לא  משהו  עושה  כשאחד  ומיד,  תיכף  לזרוק  שלא 
הישיבות  ראשי  עם  תשרי  בחודש  שהתקיימה  באסיפה  כבר  בזה  דברנו 
המזרח,  עדות  מבני  הישיבות  מראשי  הרבה  באו  לא  ואז  האשכנזים, 
שעושה  שבחור  הנ"ל,  הישיבות  לראשי  גם  עכשיו  זאת  לומר  רצינו  לכן 
ומיד  תיכף  אותו  לזרוק  סכנה  זה  ופעמיים,  פעם  אפילו  בסדר,  שלא  דבר 

לומר. שרצינו  מה  זה  לרחוב, 
א)  ז,  (מכות  בגמרא  שכתוב  למה  דומה  שזה  באסיפה:  בזה  ואמרנו 
בית  נקראת  כבר  שנה  בשבעים  פעם  אחד  אדם  בן  ההורגת  שסנהדרין 
הוא  לאן  רח"ל  אותו,  שזורקים  בחור  פשוט,  לא  זה  כאן  גם  קטלנית.  דין 
שאפשר,  כמה  ולהשתדל  אחריו  ולעקוב  עליו  לאיים  צריך  להגיע,  יכול 

לזרוק. תיכף  לא  אבל 
צריך  כאן  וגם  הישיבות,  ראשי  של  ועד  כן  גם  והוקם  תקנה  עשו  לזה 
זה  מיד,  לזרוק  סתם  לא  אבל  עצה,  ומחפשים  שמתייעצים  ועד  לעשות 

אדם. בן  להרוג  כמו  ממש 
זה  בחורים,  עשר  קצר  זמן  במשך  שזרקו  מקום  היה  ששמעתי  כפי 
רוצה  בישיבה  ללמוד  שבא  בחור  כל  סוף  כל  סוף  והרי  פשוט,  לא  מאד 
ונכון  נכשל,  שהוא  אלא  טוב,  לא  להיות  בשביל  בא  לא  הוא  טוב,  להיות 
גם  להתחשב  צריך  זאת  בכל  אבל  ושלש,  פעמיים  אפילו  נכשל  שכבר 
שעובר  ואחר  ופשענו,  חטאנו  עוינו  כיפור  יום  כל  אומרים  אנחנו  הרי  בזה, 
ואנחנו  חטאנו,  עוינו  ואומרים  חוזרים  אנחנו  כיפור  יום  שוב  ומגיע  שנה 
צריכים  אנו  כך  האנשים,  עם  מתנהג  שהקב"ה  שכמו  מזה  ללמוד  צריכים 
ואפילו  שלו,  מהילדים  הוא  ובחור  בחור  כל  הרי  שלו,  הילדים  עם  להתנהג 

שלו. מהילדים  הוא  חטא  הוא  אם 
למשל  דבר,  כל  למדוד  צריך  אבל  לאחרים,  שמזיק  חטאים  שיש  ובודאי 
אבל  בסדר,  לא  זה  באמת  ושלש,  פעמיים  פעם  לתפילה  בא  שלא  אחד 
בודאי  לומד,  לא  אחד  אם  וכך  אותו.  לזרוק  צריך  לא  עדיין  זאת  בכל 
אפשר  אי  זאת  בכל  אבל  ממנו,  ללמוד  עלולים  אחרים  וגם  טוב  לא  שזה 
צריך  סביבו,  בטלה  כשעושה  ואף  בזה.  לדאוג  וצריך  זה,  על  לזרוק 
תיכף  לעשות  ולא  [הנ"ל],  הוועד  ועם  שיעורים  המגידי  שאר  עם  להתייעץ 
אפשר  אי  זאת  בכל  טוב,  לא  זה  שלישיבה  ואף  פשוט,  לא  מאד  זה  ומיד, 

לזרוק.
ילך  לא  הוא  רוב  פי  על  אחר,  למקום  לו  ודואגים  לו  אומרים  אם  ואף 
צריך  למעשה  הרי  וגם  המקרים.  בהרבה  כך  בבית,  נשאר  הוא  אלא  לשם, 
בישיבה  רק  וכי  יותר,  טוב  יתנהג  הוא  שם  וכי  בזה,  החשבון  מה  לראות 
לא  שם  גם  כלל  בדרך  הלא  טוב,  מתנהג  לא  הוא  בה  נמצא  שהוא 
לכתחילה  אותו  קיבלו  הרי  כי  בקל,  אותו  יזרקו  אח"כ  ושם  טוב,  יתנהג 
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דבר,  כזה  לעשות  לפעם  מפעם  שאפשר  בודאי  אומר,  לא  אני  תנאי.  על 
ילך  אם  גדול  ספק  אותו  שולחים  אם  רוב  פי  על  אבל  הענין,  לפי  והכל 

אחר. למקום 

לאט,  לאט  עמו  ולילך  ושוב  שוב  אותו  ולהזהיר  לבחור  לומר  צריך  ותמיד 
אפשר  מה  אפשר,  כבר  אז  הועד,  עם  ביחד  למסקנא  מגיע  הצוות  וכשכל 
הולכים  לא  אנחנו  וח"ו  כך.  כל  קל  הדבר  יהא  שלא  העיקר  אבל  לעשות, 
רק  הבא,  הדור  את  המקימים  הם  הישיבה  ראשי  הישיבה,  את  לשפוט 
ישוב  הרבה  וצריך  רציני,  מאד  זה  בחור  לזרוק  זה  שדבר  להגיד  רצינו 

זה. בשביל  הדעת 

הבן  היה  בחור  אותו  אם  למדוד,  צריך  שתמיד  באסיפה  עוד  ואמרנו 
עם  יעשה  שלו  הבן  עם  עושה  שהיה  מה  כך,  עושה  כן  גם  היה  האם  שלו 
ממש  שלו  הבן  היה  אם  זאת  ובכל  שלו,  בן  כן  גם  הוא  התלמיד  הרי  התלמיד, 

אחרת. כלל  בדרך  חושב  היה 

שלא  והבחור  ירחם,  ד'  החילוניים  התורה,  מן  רחוק  כך  כל  הרחוב  כל 
שאצלנו  מי  ואפילו  צדיק,  ממש  הוא  לכך,  מתפתה  ולא  לרחוב  הולך 
צריך  זאת  בכל  נכשל  בחור  ואם  דעלמא,  עידית  זה  זיבורית  הוא  בישיבה 
וצריך  הדין,  במידת  איתו  לילך  צריך  ולא  הקב"ה  של  בן  שהוא  לדעת 

שאפשר. זמן  כל  פעם  ועוד  פעם  עוד  לנסות 

אותו  וזרקו  בסדר  לא  אחד  כשבן  המשפחה,  לכל  לפעמים  נוגע  זה  וענין 
שכל  ובוכים  שבאים  אבות  יש  והשלישי,  השני  הבן  את  גם  גורר  אח"כ 
הבן  את  גם  גורר  בסדר  הראשון  הבן  אם  ולהיפך  נפלו,  שלהם  הילדים 

יותר. טוב  נהיה  הבית  וכל  והשלישי,  השני 

ששמים  כמו  זה  בחור  כשזורקים  בחור,  לזרוק  פשוט  לא  שזה  לדעת  צריך 
הים!  בתוך  אותו 

לו  ואמר  מישהו  אליו  שבא  החזו"א:  בשם  מספר  קנייבסקי  חיים  רבי 
לזרוק  צריך  אתה  מה  איש  החזון  לו  ואמר  מהישיבה,  בחור  לזרוק  שרוצה 
שזורק  כמו  ממש  זה  בחור  לזרוק  שם!  אותו  ותזרוק  לים  אותו  קח  אותו 
ויותר  יותר  נהיה  ברחוב  המצב  רח"ל  ליום  מיום  גוזמא,  לא  זה  לים, 
באמת  צדיק,  הוא  זאת,  כל  למרות  בישיבה  היום  שנמצא  בחור  ולכן  גרוע, 
ממש  זה  לרחוב  אותו  וכשזורקים  ברחוב,  יש  פיתויים  הרבה  כך  כל  צדיק, 

לים. שזורקים  כמו 

עצות,  לזה  לעשות  צריך  מ"מ  נשאר,  שהוא  טוב  לא  זה  שלישיבה  ולמרות 
בקל.  כך  כל  לזרוק  לא  אבל 

אותו  כל  צמים  היו  הורגים  כשהיו  שסנהדרין  א)  סג,  (סנהדרין  אומרים  חז"ל 
יצא  שלא  יעזור  וד'  בחור.  כשזרק  צם  אחד  היום  אם  יודע  ואינני  היום, 

מידינו. מכשול 

סז. חברא קדישא

המת.  הלווית  על  הכרזה  נשמע  השיעור  באמצע  פ"א 

הולכים  ואנשים  שמכריזים  שומעים  יום  בכל  כמעט  שהיום  רבנו  ואמר 
יום.  מהסדר  חלק  כבר  זה  דבר  ארע  ולא  כאילו  כרגיל, 

יודע  אינני  נשים  מעט,  יש  היום  ח"ק  אנשים  הרבה  היו  שפעם  והוסיף 
רבנו,  של  [ואביו  בח"ק  איש   150 אולי  היו  בבריסק  הרבה,  הי'  גברים  אבל 
א'  שאף  טעמא  מאי  ובאמת  גדולה  מצוה  וזה  הח"ק]  גבאי  היה  צבי  נח  הרב 

גדולה. מצוה  זה  כבודו,  לפי  לו  מתאים  לא  זה  כי  זה,  את  רוצה  לא 

סח. חומר החטא

ונביא  החטא.  חומר  בעניני  תשע"ו,  תבוא  כי  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה 
א'. ענין  כאן 

הנה  חמורות,  עבירות  שעבר  לעשות  עליו  מה  ששאל  תשובה  בעל  לאחד 
תשובה)  (הל'  בהרוקח  מש"כ  דלפי  הרי  ועבירה,  עבירה  כל  על  נדון  אם 
הרבה  להתענות  בכלל  אפשרי  בלתי  דבר  וזה  ימיו,  כל  להתענות  יצטרך 

בזמנינו. 

שהחזירו  ברבית  ומלוי  הגזלנין  רבנן  תנו  ב':  צד  בב"ק  בגמ'  דמצאנו  ועוד 
רבי  אמר  הימנו,  נוחה  חכמים  רוח  אין  מהן  והמקבל  מהן  מקבלין  אין 
לעשות  שבקש  אחד  באדם  מעשה  דתניא  זו,  משנה  נשנית  רבי  בימי  יוחנן 
אינו  אבנט  אפילו  תשובה  עושה  אתה  אם  ריקה  אשתו  א"ל  תשובה 
רביות  ומלוי  הגזלנין  אמרו  שעה  באותה  תשובה,  עשה  ולא  ונמנע  שלך 
הימנו.  נוחה  חכמים  רוח  אין  מהם  והמקבל  מהם  מקבלין  אין  שהחזירו 
דרי  להוא  דוקא  דהינו  התי'  לא'  התוס'  שם  דכתבו  ואף  הסוגי',  כל  וע"ש 

צריך  שהי'  מה  כל  לעשות  א"א  הדבר  קשה  דאם  מבואר  הרי  מ"מ  תקין, 
בכך.  יעמדו  שלא  לעשות 

מאד  שיתחזק  קלג)  הראש  (כתר  הגר"א  כמ"ש  שיעשה  רבנו  אמר  לכך 
כתמר  צדיק  (כ'  חטאיו.  לתקן  ביותר  המועיל  הדבר  שזהו  התורה  בלימוד 

יפרח) 

סט. חומרות

שזה  ליזהר  צריך  ענינים  בכמה  ע"ע  מחמיר  שאדם  שגם  לומר  רבנו  רגיל 
אחרים.  חשבון  על  יבוא  לא 

בזה  שיש  מכיון  בננות,  לאכול  שלא  ע"ע  מחמיר  שליט"א  רבנו  והנה 
זה. דבר  אוכל  לא  לכן  וכו',  ערלה  חשש  יש  ואז  עץ  זה  שאולי  צדדים 

שקונים,  מה  את  לעשר  רבנו  של  ודרכו  זה,  את  קונים  היו  ביתו  לבני  אבל 
שזה  לה  מפריעה  היה  ע"ה  והרבנית  בננה,  חצי  נשאר  כשמעשרים  והנה 
מיד. זה  את  שיאכלו  דואגת  תמיד  היתה  לכן  וכו'  משחיר  זה  שאז  נשאר 

ורבנו  בבית,  היה  נכד  רק  היתה  לא  ע"ה  והרבנית  הבננות  הגיעו  ופ"א 
רוצה,  לא  הלה  אבל  זה  את  לאכול  לנכדו  והציע  בננה  חצי  ונשאר  עישר 
כך,  הבננה  את  תראה  כשהיא  נפש  עוגמת  יהיה  שלרבנית  שידע  ורבנו 
אותה.  לצער  לא  בשביל  חומרתו  על  לותר  עדיף  כי  בעצמו,  זה  את  אכל 

נדר] בלי  הם  רבנו  של  החומרות  [וכל 

***

ופעם  החול.  בימות  יין  לשתות  ושלא  בשרי  לאכול  שלא  מקפיד  רבנו 
יין,  טועם  הוא  כיצד  נראה  בו  שהתפרסמה  תמונה  אודות  נכדו  שאלו 
החול,  בימות  יין  ולשתות  בשר  לאכול  לא  שנוהג  מרובות  שנים  והרי 
מידות  עדיפויות,  סדרי  לדעת  צריך  "אדם  לו:  והשיב  ממנהגו?  חרג  ומדוע 
להיכשל  לא  כדי  ראשית  שותה,  אני  בפומבי  יין  לי  כשמגישים  הכל!  לפני 
כאן  יש  ושנית  חומרות,  מחמיר  שהנני  לכולם  להראות   - ביוהרה  חלילה 
חשש  כגון:  מדינא,  שהם  דברים  בשאר  ידוע,  אך  במארח!  פגיעה  משום 
בפרהסיה!  גם  התוקף,  במלוא  דעותיו  על  עומד  ומעשרות  ערלה  שמיטה, 

הפרגוד) (מאחורי 

ע. חוצפה

צריכה  לילדים  חוצפה  למעשה  שהתיחסות  שליט"א  רבנו  דעת  כידוע 
שהבאנו  מה  [ראה  לכך.  בהתאם  ולהגיב  ילדות,  מעשה  שזה  מבט  להיות 

זה. מענין  קצת  כאן  ונביא  החינוך]  משנת  בגליון  בזה 

ספר,  בבית  בפרט  חושבים,  שאנשים  דבר  עוד  יש  שליט"א:  רבנו  אמר 
חוצפה.  חצוף,  הוא  למורה,  משהו  אומר  אחד  אם 

ספר,  לבית  בא  הוא  חצוף.  לא  ילד  חוצפה.  שאין  דעתי,  לעניות  טוען  אני 
רק  טוב,  להיות  רוצה  ילד  כלל  בדרך  טוב.  להיות  רוצה  הוא  לבית,  או 
אומרים  אז  מילה.  איזה  פולט  שהוא  עד  מידי  יותר  אותו  לוחצים  לפעמים 
לוחץ  אתה  מה  מדי.  יותר  אותו  לוחץ  הוא  חצוף!  לא  הוא  חצוף.  הוא 

אותו? 

לא  פעם  אף  ימיהם  שכל  אנשים  על  יודע  אני  כראוי,  איתו  מתנהגים  אם 
הוא  שצריך,  כמו  שהתנהג  כיוון  למה?  שנים.  הרבה  חוצפן,  ילד  להם  היה 

שצריך.  מה  עשה  הבין,  הוא  מדי,  יותר  הילד  את  לחץ  לא 

דבר!  כזה  אין  חוצפה.  חוצפה,  חוצפה,  המקומות,  בכל  מהעיקרים  אחד  זה 
החוצפה.  את  גורר  הוא 

שהיה  בגלל  רק  לא  אליו,  התחצף  חיים"  ה"חפץ  של  שהבן  חושב  לא  אני 
משהו.  עצמו  בשביל  רוצה  הוא  כאילו  התנהג  לא  שהוא  בגלל  גדול.  אדם 
'אה,  הילד:  אומר  עצמו,  בשביל  רוצה  הוא  אם  עצמו.  בשביל  רוצה  לא 

עצמי'.  בשביל  רוצה  אני  גם  בסדר, 

שהצרה  אמרו  כולם  באמריקה,  גם  זה  את  אמרתי  חושב.  שאני  מה  זה 
חוצפה.  חוצפה,  חוצפה,  זה  הגדולה 

אף  רע.  להיות  רוצה  לא  הוא  הספר  לבית  שבא  ילד  חוצפה!  אין  אמרתי, 
בדרך  אלפים.  מעשרת  אחד  ממיליון,  אחד  יש  אולי  רע.  ילד  לא  אחד 
כראוי,  מתנהגים  לא  אנשים  אם  מה,  רק  טובים,  להיות  רוצים  ילדים  כלל 
'אה,  התלמיד,  חושב  עצמו,  בשביל  רוצה  שהרב'ה  מרגיש  התלמיד  אם 
רוצה  הוא  החינוך,  זה  עצמי'.  בשביל  רוצה  גם  אני  בסדר.  עצמו?  בשביל 

כזה. הוא  שהחינוך  ואבוי  אוי  עצמו.  בשביל 

האמת,  בשביל  רוצה  הוא  עצמו,  בשביל  רוצה  לא  שהרב'ה  שצריך,  מה 
כך  כל  לעשות  צריך  לא  בו  פוגעים  אם  ממילא,  הטוב.  דרך  בשביל 
יהיו  הטוב,  בדרך  ד',  בדרך  ילכו  שהבנים  יעזור  הקב"ה  ואז  השתלטות, 
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נחת  הרבה  יהיה  שלכולם  יעזור  הקב"ה  נחת.  הרבה  לו  ויהיה  טובים 
חינוך)  עניני  מרנן  (סברי  שלהם.  מהילדים 
***

לו  וקרא  בשובבותו,  חפץ  איזה  ששבר  פונביז'  בישב"ק  בחור  היה  פ"א 
היה  וזה  לישיבה,  שעשה  הנזק  את  לשלם  עליו  שחובה  לו  ואמר  רבנו 

.₪ מאתים  של  בשויי  בערך 
שהגיע  עד  וספר  אג'  עש'  של  מטבעיות  אלפי  לקח  חצוף,  שהיה  הבחור 
חייב,  שאני  הכסף  הנה  לרבנו  ואמר  ודפק  רבנו  לבית  והגיע   ,₪ למאתים 

וכו'. עליו  יכעס  שרבנו  וציפה 
הסכום  את  כאן  יש  האם  אותו  ושאל  הנפש  בשלות  הכסף  את  קיבל  ורבנו 

ושתק. המטבעות  את  רבנו  ולקח  כן,  הלה  והשיב  במילואו? 
מזה,  התפעל  ולא  ממנו  לקח  שרבנו  שתיקה  שאותו  בחור:  אותו  ואמר 

בתורה. במדרגות  לעלות  וזכה  בו  שהיתה  החוצפה  כח  ממנו  יצא  עי"ז 
מאוד. מופלג  ת"ח  הוא  והיום 

עא. חידושי תורה

לפי  לא  בתורה  לחדש  זוכה  שאדם  חסד  עושה  ה'  שלפעמים  רבנו:  שח 
זרעו. מפי  התורה  ימוש  שלא  כדי  מעשיו 

***
בענין  שחיבר  קונטרס  תורה  ארחות  מישיבת  בחור  לרבנו  הביא  פ"א 
בישיבה  כעת  שלומדים  מהענינים  לא  זה  רבנו  חשב  בתחילה  מסוים, 
ובזה  בישיבה  שלומדים  בדברים  דוקא  לחדש  צריך  שבחור  לו:  ואמר 
הקשורים  ענינים  כן  שזה  הבחור  לו  הראה  ואח"כ  להשקיע,  צריך  העיקר 

בישיבה. שנלמד  למה 
***

העיר:  גמרא  בדפי  תורה  בשמחת  בישיבה  שמוכרים  רבנו  ראה  ופ"א 
תורה. בשטקליעך  גם  למכור  צריך  שאולי 

ה' עב. חילול 

סודר  כך  לשם  בעיניו,  טיפול  לעבור  שליט"א  רבנו  נזקק  רבות  שנים  לפני 
אביב. בתל  ב.  פרופ'  של  פרטית  במרפאה  תור  לו 

באחד  מלווה  כשהוא  למרפאה  הישיבה  ראש  הגיע  היעודה  בשעה 
אשר  פרוטקציונרים  כמה  ישנם  כי  לראות  מקורבו  נוכח  והנה  ממקורביו, 
הציבור  מעסקני  לאחד  טלפון  הרים  תיכף  לפניהם,  נכנסו  הרופא  בהוראת 
דקות  תוך  ואכן  להמתין,  יאלץ  לא  הישיבה  שראש  לכך  שידאג  וביקש 
הישיבה  ראש  את  הזמין  כבוד  ובהדרת  הרופא,  חדר  דלת  נפתחה  ספורות 

כולם. לפני  להכנס 
יחשבו  כאשר  ה'  חילול  שהוא  באומרו  הזה,  המעשה  על  מאד  הקפיד  מרן 
בחוץ,  ממתין  הוא  כי  הרופא  ידע  כיצד  בירר  ותיכף  תורו  לפני  שנכנס 
בטיפולים  מעתה  כי  לו  הודיע  במעל,  היתה  מי  של  ידו  לו  התברר  כאשר 
תורת  קו'  שליט"א  שטינמן  משה  רבי  הגאון  בנו  (מפי  בלעדיו.  הוא  יבוא  הבאים 

התור)

עג. חינוך
תשע"ה,  אמור  פר'  בגליון  ענינים  מאוד  הרבה  הבאנו  חינוך  בעניני 

ענינים. עוד  כאן  ונביא  תשע"ו)  (ניסן  החינוך  משנת  ובקונטרס 
רכסים:  לתושבי  בשיחה  רבנו  אמר 

קשה  שלו  הילדים  ואת  להשפיע,  יכול  לא  הוא  מורם,  שאינו  כזה  אדם 
אבל  חלק,  רק  הוא  ספר  הבית  ספר,  הבית  מספיק  לא  כי  לחנך,  מאד 
יחד  שניהם  וע"י  קצת,  ספר  והבית  קצת  מחנך  הבית  הבית,  את  גם  צריך 
מאד  הוא  כיום  והרחוב  היות  הרחוב.  כנגד  חציצה  לעשות  יוכלו  אולי 
הרחוב,  של  הֶרגש  גם  ואיום!  נורא  זה  שהרחוב  יודע  אחד  כל  מקולקל, 
זה  מהרחוב  שמגיע  מה  הכל  הרחוב,  של  הניגונים  ואפי'  המלים,  וגם 
"גם  ביחד,  שניהם  את  יש  אם  רק  זה,  נגד  ללחום  אפשר  והאיך  טרף!! 
תפקידם  את  ועושים  לומדים  הרי  ספר  והבית  הספר",  בית  וגם  ההורים 
בבית  כזאת  הנהגה  יעשו  שההורים  ג"כ  להיות  צריך  אבל  ששייך,  מה 

ולחנך. לעבוד  יכולים  ואז  הכבוד,  יראת  שתעורר  ארץ,  דרך  שתעורר 
לא  זה,  את  יעשה  לא  אדם  אם  הרי  להאריך,  צריכים  אנחנו  מה  ממילא 
לא  אבל  טובים,  דברים  מיני  כל  ולדבר  לדבר  יכול  הוא  דבר!  שום  יועיל 
הם  בפירוש...  מדברים  שלא  מה  את  שומעים  הילדים  אלא  אליו,  שומעים 
להתייחס  שצריך  האיך  מבינים  הילדים  "להבין..."  שאפשר  מה  שומעים 
בבית  שמתנהג  ואדם  ראש,  קלות  רק  זה  אם  או  ברצינות,  אם  דבר,  לכל 
ממנו  שילמדו  בודאי  אחרת,  ילמדו  שהילדים  אפשר  האיך  ראש  בקלות 

ראש. קלות  ג"כ 
היום  רח"ל  להגיע,  יכול  זה  היכן  עד  ואבוי  אוי  בזמנינו,  היום  ראש  וקלות 
יכול  תוצאות  איזה  יודע  מי  לרחוב,  ח"ו  שנתפס  ומי  רע,  כ"כ  הוא  הרחוב 

דבר  לכן  מהילדים,  נחת  שיהי'  כזה  באופן  מאד  שקשה  ובודאי  להיות, 
האמונה) בזכות  (קו'  הזה.  הענין  את  לשפר  לראות  צריך  ראשון 

***
תשע"ו  חינוך  ועידת  כינוס  לפני  רבנו  שנשאל  דברים 

שליט"א  זילברברג  מהגרמ"ב 

ובפרט  ילדיהם,  בחינוך  בטוחים  להיות  יכולים  הורים  איך  א.  שאלה 
סכנת  ובפרט  פינה  בכל  נמצאים  הרוחניות  שהסכנות  אנו  בזמנינו 

פינה? בכל  אורב  שזה  רח"ל,  והאינטרנט  הטכנולוגיה 
לדעת  צריכים  אבל  תפילה,  פעם  ועוד  ותפילה  תפילה  ובראשונה  בראש  ת. 
הדברים  ילדיהם!  ייראו  ככה  מתנהגים  שההורים  איך  אטפוך  דאטפך  על 
ערך,  נותנים  ולמה  בבית  מחשיבים  מה  כדוגמת:  בבית,  רואים  שהם 
או  בידשקייט  רוחניים  בדברים  האם  חייהם,  את  משקיעים  ההורים  ובמה 
ולעבודת  שמים  ליראת  דוגמא  הוא  האבא  אם  יגדלו,  הם  ככה  בגשמיות, 

שלו! הבנים  יראו  כך  טהורה  ד' 
צדיקים  שהיו  ראינו  הדורות  לאורך  ודאי  אבל  שליט"א  רבנו  והוסיף 
רחוקים  למקומות  עד  והגיעו  הדרך  מן  שסרו  מבניהם  שהיו  וגדולים 
אנו  ואין  אותו  לבאר  יודעים  שאיננו  מאתנו  נעלם  דבר  וזה  רח"ל,  ביותר 

מקום. של  חשבונות  יודעים 
כיום  בידיהם,  מקל  עם  משמעת  יוצרים  המלמדים  היו  בעבר  ב.  שאלה 
כך  על  במשטרה  להתלונן  אפשרות  שישנה  ובפרט  מקובל  לא  כבר  זה 

משמעת? ליצור  ניתן  האיך  כאלו,  דברים  רואים  ולצערינו 
לתלמידים.  אהבה  עם  ת. 

החתם  של  הגדולה  אהבתו  על  מספר  שהיה  החזו"א  מרן  בשם  וסיפר 
היו  לחת"ס  להתנכל  רוצים  שכשהיו  כך  כדי  עד  לתלמידיו,  זצ"ל  סופר 

ממש. בו  כפגיעה  היה  שזה  לתלמידיו  מתנכלים 
באיזה  וחלשים,  בינונים  ממוכשרים  מורכבת  הכיתה  כלל  בדרך  ג.  שאלה 

לחלשים? אולי  או  לבינונים,  למוכשרים,  השיעור  את  לומר  צריך  רמה 
שאם  לחלשים  וגם  למוכשרים,  גם  לכולם,  תועלת  יהיה  שבזה  לבינונים,  ת. 

לדברים.  להתחבר  יוכלו  יתאמצו 
בת"ת? מתחבר  הילד  מי  עם  לברר  צריכים  ההורים  האם  ד.  שאלה 

. שכן  מסתבר  ת. 
להתחבר  לילדיו  נתן  לא  בריסק,  בעירה  זצ"ל,  מבריסק  שהרב  וסיפר 
בער  יושע  רבי  והגאון  שליט"א  רבנו  והיה  רבנו].  ]של  משפחתו  עם  אלא 
יחד  לומדים  בירושלים,  בריסק  ישיבת  ראש  ולימים  הגרי"ז  מרן  בן  זצ"ל 
הרב  מגיע  היה  פעם  ומידי  בבריסק,  הגדול  בביהכנ"ס  כילדים  בחברותא 

עליהם. ולהשגיח  לבדוק  צדדית  דלת  דרך  זצ"ל  מבריסק 
כדוגמת  הלימודים  לאחר  נוספת  מסגרת  להוסיף  כדאי  האם  ה.  שאלה 

'מתמידים'?
כן. סביר,  בזמן  בת"ת  הלימודים  את  מסיימים  אם  ת. 

בנו? עם  האב  לימוד  דרך  מה  ו.  שאלה 

זה  כי  יום,  בכל  לא  אבל  שלמדו,  החומר  כל  על  עמו  לחזור  ישתדל  ת. 
שליט"א) זילברברג  הגרמ"ב  (שיעורי  בריא.  לא  וזה  לילד  לחץ  גורם 

***
מלאה  בשכונה  בחו"ל  משרה  לו  והציעו  בחובות  שקוע  שהיה  מלמד 
יהיה  'ומה  רבנו,  שאלו  לחול?  לעזוב  האם  לרבנו  ושאל  וסופרים,  חכמים 
רבנו  נאנח  וסופרים,  חכמים  מלא  מקום  זה  הרי  וענה  ילדיך  חינוך  על 
לבין  ת"ח  אגרויסע  בין  ההבדל  את  להעריך  יודעים  לא  אנשים  ואמר: 
הקודש  ארץ  את  תעזוב  אל  יותר]  גדול  לת"ח  גדול  [ת"ח  ת"ח  אגרעסערע 

(שם) טוב.  יותר  כאן  הילדים  חינוך 
***

בתפקיד  להיות  לו  שמציעים  רבנו  את  לשאול  בא  ה'  בכיתה  בחיידר  מלמד 
תלמידים  שלושים  רק  מלמד  הוא  שכיום  בכך  העדפה  ויש  אחר,  ניהולי 
הרי  שליט"א  רבנו  עליו  התפלא  שלם,  חיידר  על  הוא  האחר  והתפקיד 
רוצה  אתה  האם  תוספות  קצת  ואפי'  רש"י  גמרא  מלמד  אתה  ה'  בכיתה 

(שם) שלם.  חיידר  על  להיות  בשביל  נצח  לאבד 

ילדים עד. חיתון 

על  רבנו  מצטער  ורבות  הילדים  בנשואי  הוא  בדורינו  הגדול  הקושי  הנה 
ענינים  כמה  כאן  ונביא  ובל"נ,  בס"ד  בזה  להאריך  למועד  חזון  ועוד  כך, 

בקצרה.
היו  שליט"א,  מרן  של  בנותיו  נישואי  הנה  שליט"א:  הגר"ש  רבנו  בן  שח 

א': נקודה  וציין  מיוחדת  פרטית  בהשגחה  מלווים 
זה  היה  גדול.  סכום  שליט"א  מרן  התחייב  לינשא  מבנותיו  אחד  בהגיע 
מפורסם  מעסקן  הלוואה  לקחת  לו  הציעו  מכריו  רב,  הון  תקופה  באותו 
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ציבורי  איש  והוא  היות  פיחד  כי  רצה  לא  מרן  אך  אז,  ענק  גמ"ח  שניהל 
לו.... לסרב  יוכל  ולא  הימים  באחד  טובה  יבקש  לא  אם  יודע  ומי 

גרוסברד  שרגא  רבי  הגאון  הציע  מהעסקן  הלוואה  לקחת  ההצעה  את 
ההלוואה  את  מסדר  שהוא  אמר  והוא  שליט"א,  אאמו"ר  של  בצרתו  שראה 

רצה. לא  אאמו"ר  מרן  כאמור,  אך  וכו',  נוח  שיהיה 

לא  כסף,  בצד  לו  שהיה  שיהודי  מיוחד  פרטית  השגחה  היתה  לבסוף, 
בלי  חדרים  שני  'מציאה'  דירה  בזה  וקנו  גדול,  סכום  לו  הלווה  גמ"ח, 
פרע  חודש  וכל  זול,  ועלה  לירושלים  חוץ  כמו  היה  זה  אז  בשכונת...  הול, 

הכל. שגמר  עד  ההלוואה  מקצת  מרן 

***

מה  כל  אדם  ימכור  לעולם  איתא  ב  מט,  פסחים  דבגמ'  רבנו  נשאל  ופ"א 
מחומש.  יותר  למצוות  לבזבז  אסור  היה  ולכאורה  ת"ח,  בת  ויש  לו  שיש 
ביכורים)  (מנחת  מחומש'?  יותר  לבזבז  אסור  ג"כ  לאכילה  'וכי  רבנו  לו  ואמר 

עה. חלומות

א'. ענין  ונביא  תשע"ד.  מקץ  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה  חלומות  בענין 

עפ"ד  רבנו  אומר  חלומות,  עניני  על  לרבנו  שבאים  כללי  באופן  דהנה 
שפ"א  בשיעור:  רבנו  סיפר  ומ"מ  לזה,  להתייחס  אין  שבדורינו  איש  החזון 
[שהוא  ס"ת  עבורו  לכתוב  ממנו  שביקש  קרובו  על  שחלם  אברך  לפניו  בא 
לא  אנשים  ליד  שקבור  קבורתו  מקום  לו  טוב  שלא  וגם  סת"ם]  סופר  היה 

בקבורתו,  כלל  בזה  התעסק  לא  כי  בזה  הרהר  לא  שודאי  וטען  טובים. 
לו  אמר  ולמעשה  טובים,  לא  אנשים  ליד  קבור  שהוא  וראו  בדקו  ואכן 
העברת  ולגבי  עבורו,  ס"ת  לכתוב  ושישתדל  אמת  והחלום  שיתכן  רבנו 
לפגוע  מבלי  זה  דבר  יעשו  כיצד  בזה  המתעסקים  לרבנים  שלחו  הקבר 

הנפטרים. בשאר 

עו. חנופה

שחייב  קפ"ח)  סי'  (ש"ג  תשובה  בשערי  רבנו  שכתב  מה  על  רבנו  אמר  פעם 
למה  שהכונה  חנופה  בעון,  נפשו  את  ישיא  ולא  לסכנה  עצמו  למסור  אדם 
נפש  למסור  ולא  גדולה,  התאמצות  דהיינו  נפש",  "מסירות  אצלינו  שנקרא 

זה]. בענין  י  לג,  בראשית  השחר  באילת  [וראה  ממש. 

בפניו  לדבר  וביקשו  לנכדתו,  ברכות  שבע  בשמחת  רבנו  השתתף  ופ"א 
חנופה.  בלי  שידברו  בתנאי  ואמר 

ורבנו  רבנו,  לפני  אותו  להציג  והתחילו  רבנו  אצל  גדול  גביר  היה  ופ"א 
כבר  וזה  להוסיף  צריך  ואין  מיהו,  יודע  כבר  שהוא  המציג  לפני  העיר 

לגביר. חנופה  בגדר 

עז. חסד

כאן  ונביא  תשע"ז.  שרה  חיי  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה  חסד  בענין 
א'. ענין 

שאין  במקום  היתה  הצונמאי  הגדולה  אדמה  הרעידת  בשיעור:  רבנו  אמר 
שהם  אפי'  עושים,  שגוים  שחסד  כותב  במשלי  יונה  רבנו  חסד,  שם 

והיסורים. הצרות  מפני  עליהם  מגן  זה  לש"ש  שלא  עושים 

אכזריים  הם  הזה,  היום  עצם  עד  ע"ז  עובדי  שהם  מלבד  ההיא  ובמדינה 
שם. באזור  העמים  שאר  וכן  ביותר, 

את  לדוגמא  בעולם,  מדינם  הרבה  עם  חסד  עושים  באמריקה  ואילו 
לא  באדמתם  סבלו  ולא  זכו  ולכן  מדינות,  להרבה  שולחים  לשם  החיטה 

השניה. העולם  ממלחמת  ולא  הראשונה,  העולם  ממלחמת 

עח. חשבון הנפש

חובות  על  שעשו  בחשבון  שגילו  מסוים  מוסד  על  לרבנו  שאלו  ע"ו.  טבת 
גם  זה  כך  רבנו  חשבון,  בכלל  לעשות  לא  עדיף  כבר  אולי  ושאלו  שיש, 
הכל  דבר  'סוף  בקול  וחזר  המגילה  ובסוף  חשבון  בלא  שחי  אדם  בחיי 
צדיק  (כ'  האדם'.  כל  זה  כי  שמור  מצותיו  ואת  ירא  האלוקים  את  נשמע 

יפרח) כתמר 

עט. חשמל בשבת

מבית  מכשול  להסיר  נכתב:  תשע"ב  כסליו  מחודש  רבותינו  של  במכתב 
מנגנונים  עם  המכשירים  בדבר  רבים  בת  בשער  להודיע  בזה  הרינו  ישראל 
רישומים  או  זרם  עוצמת  הגברת  או  הפעלה  בהם  בשימוש  שיש  חשמליים 
על  מלסמוך  להזהר  וצריך  בשבת,  אסורים  שהם  וכדומה  דיגיטליים 

וכדומה  גרמא  או  רישיה  פסיק  ספק  על  המבוססים  היתרים  של  המצאות 
במהרה. להגאל  נזכה  שבת  שמירת  ובזכות  מאוד  עד  מפוקפקים  בדימויים 

לחשמל  הקשור  דבר  כל  נוקב:  משפט  שליט"א  רבנו  הוסיף  פה  בעל 
שהדבר  הוברר  שלא  זמן  וכל  פתוח,  בזרם  כנגיעה  לראותו  עלינו  בשבת 

אסור. הוא  הרי  מותר 

***

על  שדלוק  חשמל  שם  והיה  בשבת  אחת  משפחה  אצל  רבנו  התארח  פ"א 
הפסקת  היתה  ובשקיעה  שם,  להיות  מוכרח  היה  ורבנו  חשמ"ל,  חברת 

החשמל. לאור  ליזדקק  רבנו  הוצרך  לא  וכך  הלילה  לכל  חשמל 

וחגים  לשבת  לירושלים  מגיע  רבנו  כשהיה  שנים  הרבה  לפני  תקופות  והיו 
היה  ששם  ויזניץ  כנסת  בבית  שבת  בליל  מתפלל  היה  הגר"מ,  בנו  אצל 

כשר. חשמל 

פ. טהרת הלב

ונביא  תשע"ז.  תרומה  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה  הלב  טהרת  בענין 
נוסף. א'  ענין 

אחר  הזה  הדבר  לבקש  ראה  מה  ה',  יפקד  איתא:  בילקוט  רבנו:  אמר 
הרי  משה:  אמר  אביהן,  צלפחד  בנות  שירשו  כיון  אלא  נחלות?  סדר 
את  בני  שירשו  הוא  בדין  יורשות,  הבנות  אם  צרכי.  בה  שאתבע  השעה 
פריה,  יאכל  תאנה  נוצר  כז):  (משלי  הוא  ברוך  הקדוש  לו  אמר  כבודי. 
חלק  והרבה  שרתך,  הרבה  יהושע  בתורה.  עסקו  ולא  להם  ישבו  בניך 
מסדר  היה  הוא  שלך,  בבית-הועד  ומעריב  משכים  היה  והוא  כבוד,  לך 
כחו,  בכל  שרתך  והוא  הואיל  המחצלאות,  את  פורס  והוא  הספסלים,  את 
בן  יהושע  את  לך  קח  שכרו.  מאבד  שאינו  ישראל  את  שישמש  הוא  כדאי 

פריה.  יאכל  תאנה  נוצר  שנאמר:  מה  לקיים  נון 

זוכה להיות הגדול בישראל המנהיג אחרי  בודאי לא כל מי שמסדר ספסלים 
לשם שמים  דבר  בעשיית  הלב  בטהרת  גדול  כה  כיון שהיה  אלא  רבנו,  משה 
כמעשה  נראה  קצת  שהיה  אף  על  ללמוד,  מקום  ושיהיה  תורה  להגדיל 

טז)  כז,  פינחס  פר'  השחר  (אילת  שזכה.  מה  זכה  לזה  בעלמא,  'שמשות' 

פא. טהרת הקודש

רק  הישיבות  הקמת  על  רבנו  מדברי  תשע"ד  שבועות  בגליון  הבאנו  כבר 
זה. בענין  מכתב  עוד  כאן  ונביא  הקודש,  טהרת  על 

למדינת...  הראשי  הרב  בראשות  בעיר...  המתכנסת  ב...  הנאספים  לכ'  בס"ד, 
שליט"א רבי...  הרה"ג 

ישגא עליהם  ה' 

מקומות  שכל  וידוע  חיזוק,  צריך  רוחניות  של  דבר  כל  כמו  ששמעתי  כפי 
צרפת  במדינת  גם  וכך  מאד  הדורות  ירידת  יש  נפזרו  ישראל  בני  אשר 
שם  והיו  חכמים,  תלמידי  הרבה  כ"כ  עם  מדינה  היתה  התוס'  בעלי  שבזמן 
שנהפכה  המקום  נשתנה  כ"כ  ואח"כ  שם,  הי'  רש"י  וכן  התוס'  בעלי  אלפי 
הרבה  מסוימים  ובענינים  וחילוניות  הארצות  עמי  הרבה  עם  מדינה  להיות 

יהודים. לא  עם  מעמינו  גדול  חלק  ונתערבו  מקומות,  משאר  גרוע  יותר 

ההמה  במקומות  ליסד  ועשו  פעלו  כח  גבורי  חיל  שאנשי  שזכינו  ואחרי 
אלו  ובאמת  הקודש,  טהרת  על  טהורות  וישיבות  חינוך  מוסדות  דוקא 
ומשפחות,  תורה  בני  מאות  לבנות  והצליחו  במעשיהם  מרובה  ברכה  רואים 
ומזה  ותורתנו,  עמנו  למען  וכהנה  כהנה  לעשות  אפשרות  יש  זו  דרך  ועל 
חוזרות  קדושות  קהילות  לראות  הנהרסות  את  הזמן  עם  לבנות  תקוה  יש 

ונבנות.

יש  כזאת  לעת  ע"כ  דמתא,  רבני  על  מוטל  הצבור  שאחריות  ובהיות 
בהשקפת  הקהילות  בהנהגת  הרבנות  משמר  על  העומדים  את  לחזק 
בהעמדת  הקודש  בעבודת  להמשיך  יוכלו  למען  סבא  ישראל  וברוח  התורה 
במרמה  עושים  רבים  אשר  בדברים  ובפרט  ודבר  דבר  בכל  תילה  על  הדת 

וכדו'. כגיורים 

על  האדם  מצב  קובע  זה  אשר  בהנוער  בפרט  תורה  להרבות  שיוכלו  וכדי 
שהתורה  לקוות  יש  דור  מדור  רבותינו  דברי  על  וכשמתחנך  החיים,  כל 
מחזירן  שבה  המאור  ג"כ  בשנים  באו  כבר  כי  גם  אמנם  מפיהם  תמוש  לא 
ובעמל  מיוחדת  לב  בתשומת  להועיל  הרבה  שיכולים  לקוות  ויש  למוטב, 

ויגיעה.

מוסדות  לחזק  ותזכו  ישראל,  קהלות  את  לרעות  אור  בדרך  ינחנו  וה' 
חסדים  וגומלי  ומצות  תורה  שומרי  ויתרבו  בקהלכם  אשר  והחסד  התורה 
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הרבים  מזכי  של  וזכותם  מחצבתם,  למקור  שלימה  בתשובה  יחזרו  והתועים 
להעריך. אין 

עלינו,  וירחם  ישוב  כי  עד  זה  חשוב  ממקום  יזרח  התורה  ואור  ה'  יתן 
ציון. שיבת  את  ה'  בשוב 

לפ"ק תשס"ח  אייר  דר"ח  ב' 

יצ"ו ברק  בני  שטיינמן  א.ל. 

פב. טיולים 

נופש.  שבועות  כמה  מתחילים  עכשיו  רבנו:  אמר  הזמנים  בין  לפני  בשיחה 

חשודים  לא  ב"ה  והבחורים  נופש,  זה  בעצם  אבל  חופש  לזה  קוראים 
אם  שיותר,  מה  שאפשר  כמה  קצת  שילמדו  ודאי  בחינם,  הזמן  את  שיבלו 
את  יבזבזו  שלא  ודאי  אבל  טוב  יותר  זה  יותר  שלומדים  מה  יותר  כח  יש 
זה  טיולים  ג"כ  סכנה  וזה  שטויות  כאלה  ועוד  טיולים  לעשות  סתם  הזמן 
וחס  חלילה  בחור  איזה  עם  קרה  ליצלן  רחמנא  שנה  כל  רוב  ע"פ  סכנה 
ושום  אסון  שום  יקרה  ולא  יעברו  שכולם  יעזור  ה'  אסור  זה  לכן  אסון 

הזמנים) בין  (קו'  כח.  לאסוף  לנוח  קצת  הזמן  את  ינצלו  וכולם  דבר 

הזמנים. בין  בערך  עוד  וראה 

פג. טעם בלימוד

לו  שיהיה  ברכתו  את  וביקש  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  למרן  נכנס  יהודי 
ללמוד. חשק 

ברכה  צריך  וכי  ושאלו  שליט"א  הוניגסברג  גדליה  הג"ר  לנכדו  מרן  פנה 
ללמוד? חשק  שיהיה  כדי 

שטיינמן  הגראי"ל  רה"י  למרן  הוניגסברג  הגר"ג  זאת  כשסיפר  למחרת 
טעם  מעולם  טעם  שלא  מי  דרק  ואמר:  שליט"א  רבנו  התבטא  שליט"א 
לאדם  שאין  מציאות  שיש  להבין  מסוגל  איננו  שליט"א  הגרח"ק  כרבנו  עבירה 

ללמוד! חשק 

צופים  ונופת  מדבש  מתוקה  התורה  דהלא  ואמר  שליט"א  רבנו  והוסיף 
ואין  צופים"  ונופש  מדבש  ומתוקים  רב  ומפז  מזהב  "הנחמדים  כדכתיב 
עריבות  על  בוקר  כל  מתפללים  אנו  מדוע  וא"כ  התורה,  כמתיקות  מתיקות 

בתורה?

את  לקחת  הוא  שיכול  היצה"ר  של  הגדול  כוחו  את  מכך  רואים  אלא 
למר! אותו  ולהפוך  בעולם  מתוק  הכי  הדבר 

יהדות רוסיה פד. 

תשע"ז,  תשא  כי  פר'  בגליון  רוסיה  עולי  אודות  רבנו  מדברי  הבאנו  כבר 
שובו. ספר  בתי  עבור  רבנו  שאמר  א'  ענין  עוד  כאן  ונביא 

נוכל  ג"כ  מאד  קטנים  שאנחנו  ואפילו  אתנו,  חסד  הקב"ה  עשה  לכן 
בארץ  בין  מיהדות,  שרחוקים  מהורים  ילדים  הרבה  שיש  עי"ז  לזכות, 
כך  כדי  עד  שהיו  מרוסיא  שהגיעו  אלה  ובפרט  באמריקה,  בין  ישראל 
רחמנות!  ממש  שזה  התרחקו...  הם  כ"כ  באמונה,  משהו  כל  מהם  שעקרו 
ועובדים  אותם,  לרומם  קצת  זאת  בכל  שאפשר  אפשרות  נתן  והקב"ה 
מיהדות,  מאד  ורחוקים  מאד,  חזקים  חילוניים  שההורים  מבתים  ילדים  עם 

ליידישקייט. אותם  ולהחזיר  קינדער  היידישע  את  להציל  קצת  ואפשר 

ולמדו  ישבו  כולם  כי  היה,  לא  בכלל  הקודמים  שבדורות  זכות  כזה  וזה 
חוטאים,  יש  דור  שבכל  כמו  יחידים,  היו  ואמנם  ה',  את  עבדו  כולם  תורה, 

שמים. ויראת  בתורה  מלא  היה  ישראל  כלל  כל  בכללות  אבל 

שיש  לי  שספרו  וכמו  רחוקים,  כ"כ  שהם  שלנו,  הדור  כמו  כזה  דור  אבל 
רח"ל,  חזיר  לאכול  וטריפות,  נבילות  לאכול  הילדים  את  שמכריחים  הורים 
הקב"ה  וזה  כמותו,  שאין  זכות  זה  הרי  ילדים  כאלה  ולהציל  דור!  כזה 

האלה. הילדים  את  להציל  יוכל  שלנו  שהדור  אותנו  זיכה 

אפילו  אבל  הכל,  להציל  אפשר  אי  אמנם  להציל,  שנזכה  יעזור  והקב"ה 
שלנו  בדור  זה  את  נתן  והקב"ה  עצומה.  זכות  זוהי  קטן,  אחוז  מצילים  אם 
נעבאך  שהם  קינדער  היידישע  את  ולהציל  זה,  את  לנצל  לראות  וצריך 
שהם  הילדים  את  [להציל  יידישקייט  פון  ווייט  אזיי  געווארן  קראכן  פאר 
וכל  וחזיר  וטריפות  בנבילות  ונכשלים  מיהדות]  מאד  שנתרחקו  כ"כ  מסכנים 

אסורות. מאכלות  מיני 

שרבי  וכמו  ישראל,  ילדי  את  להציל  שעוסקים  אלה  שכל  יעזור  וה' 
להציל  שיראו  מבקש  היה  הזמן  וכל  לזה,  מאד  דאג  זצ"ל  פאם  אברהם 

ועי"ז  גדולות,  לזכויות  כולנו  נזכה  זה  שבזכות  יעזור  הקב"ה  הילדים.  את 
סלה. אמן  בימינו  במהרה  האמיתית  לגאולה  נזכה 

יסורין  פה. 

שהבאנו  מה  תשע"ו  וישב  פר'  ובגליון  תשע"ד  וישב  פר'  בגליון  ראה 
א'. ענין  עוד  ונביא  זה.  בענין  רבנו  מדברי 

בפניו  ושטח  שליט"א  רבנו  למרן  מהמקורבים  אחד  נכנס  הפעמים  באחד 
שלו.  הצרות  את 

היסורין.  אלו  אם  לא  אם  לעוה"ב  שעולים  חושב  אתה  מה  מרן  לו  אמר 
ח"א). יוסף  (שיח 

***

שהגיעו  מבוגרים  ילדים  כמה  לא  שהיו  שליט"א  לרבנו  קרוב  יהודי  היה 
זיוגם,  את  למצוא  שזכו  שנים  כמה  ואחרי  זיוגם  את  מצאו  ולא  לפורקן 
את  הפסדת,  א'  דבר  אבל  הילדים,  את  לארס  זכית  ב"ה  רבנו  לו  אמר 
לך! אין  כבר  שזה  הלב  מעומק  התפילות  הצער,  בתוך  שיש  אלוקים  הקרבת 

יצר הרע פו. 

מלחמת  של  זה  בענין  שהבאנו  מה  תשע"ו.  תצא  כי  פר'  בגליון  ראה 
ענינים. כמה  עוד  כאן  ונביא  היצר, 

מסוימת בהתאוות  כך  ואחר  סתמית,  בהתאוות  היצר-הרע,  של  תחילתו 

עיניכם.  ואחרי  לבבכם  אחרי  תתורו  ולא  לט,  טו,  שלח  פר'  השחר  אילת 
העבירות. את  עושה  והגוף  חומד  והלב  רואה  העין   ... והעינים  הלב  פרש"י 

לבבכם? אחרי  כך  ואחר  עיניכם,  קודם  לכתוב  צריך  היה  א"כ,  ולכאורה 

"סתמי" הרע  יצר  ויש  ב"ראייה"  הרע  יצר  יש 

ואף  גדול.  הרע  יצר  עם  נסיון  להם  שיש  אומרים  סומים  עם  העוסקים 
יתכן,  רואות,  שעיניו  במי  אלא  שולט  יצה"ר  אין  גמירי  ח.]  [סוטה  שאחז"ל 

תאוה-כללית.  היא  הסומא  תאות  אבל  בתאוה-מסוימת,  היא  שהראייה 

ההסתכלות במניעת  "זכות"  לו  יש  כי  מ"סומא",  עדיף  עיניו  העוצם 

היכול  אדם  כי  עיניו.  העוצם  כמו  מהעבירות,  ניצל  אינו  שהסומא  ומה 
שימנע  גורמת  הזו,  והזכות  בנסיון.  עמידה  זה  מלהסתכל,  ונשמר  להסתכל 
לו  גורמת  לא  סמיותו  עיניו,  בעצימת  נסיון  לו  שאין  סומא  אבל  מהחטא. 

כזו. גדולה  זכות 

***

השטות אל  שנוטה  עד  בהבליו,  האדם  עיני  ומעוור  מהביל  היצה"ר 

שונא  אומן  כל  פרש"י  אלקים.  ידע  כי  ה  ג,  בראשית  פר'  השחר  אילת 
היתה  היא  אם  והנה  העולם.  את  וברא  אכל  העץ  מן  אומנתו,  בני  את 
העץ  את  ברא  ה'  כרחך  דעל  שטות.  שזה  מבינה  היתה  בדבריו,  מתבוננת 

העולם.  את  ברא  הוא  העץ,  מן  שאכל  ידי  שעל  אומר  ואיך  הזה, 

ובמקום  הבל,  בטענות  האדם  עיני  את  שמעוור  היצר-הרע  דרך  שזה  אלא 
הנחש. אל  שמעה  היא  ה',  דבר  לשמוע 

***

מחשבות-מנוגדות לידי  האדם  את  מביא  היצה"ר 

וכתובים  נביאים  בתורה  פרש"י  לבכם.  וסעדו  ה  יח,  וירא  פר'  השחר  אילת 
מהמציאות).  ולא  מהפסוקים  זה  מוכיח  (רש"י   ... דליבא.  סעדתא  דפתא  מצינו 
שולט  יצר-הרע  שאין  מגיד  לבכם.  אלא  כאן,  כתיב  אין  לבבכם  חמא,  א"ר 

במלאכים.

שיש  משום  זה  לבבות,  ב'  לו  שיש  נחשב  זה  יצר-הרע,  דכשיש  מה  והנה 
קודם  חיפה,  דמן  אבדימי  א"ר  יב:  ב"ב  בגמ'  כדאיתא  מנוגדות,  מחשבות 
שאינו  לבבות,  כמה  ופרש"י,   ... לבבות  ב'  לו  יש  וישתה,  אדם  שיאכל 
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מחשבה  להם  יש  יצר-טוב,  רק  שיש  למלאכים  אבל  שלימה.  לדעת  מסכים 
אחת.

להם:  לומר  צריך  היה  א"כ  ערביים,  שהם  חשב  שאברהם  לפרש"י  והנה 
לאנשים.  שמדברים  כפי  לבבכם,  וסעדו 

בכם,  העיקר  הוא  טוב  שיצר  כבוד  בדרך  להם  שדיבר  מתרץ,  ובגור-אריה 
ניבא  דרך  על  שהוא  ואפשר  טוב.  יצר  רק  בהם  שיש  למלאכים  דומה 

ידע.  ולא 

יראת שמים פז. 

ונביא  ה',  יראת  בענין  תשע"ו  יתרו  ובפר'  תשע"ג  חוקת  פר'  בגליון  ראה 
נוסף. ענין  עוד 

"ארחות  ישיבת  משגיח  שליט"א,  משקובסקי  חזקיהו  רבי  הגה"צ  סיפר 
תורה":

שליט"א,  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  רבנו  את  לשאול  אותי  שלחו 
ממנה'. יסור  לא  יזקין  כי  ש'גם  לכך  הילדים  את  מחנכים  איך 

בלא  שהוא  דבר  יש  וכי  ממנה',  יסור  לא  יזקין  כי  'גם  זה  מה  לי,  ואמר 
טהורה  ד'  'יראת  כתוב,  והרי  שאלתי,  לעבוד!  צריך  ללמוד  כדי  עבודה? 

לעד? זאת  עושים  איך  לעד',  עומדת 
היא  והבעיה  שמים  ליראת  מסודרים  כבר  הרב'עס  שליט"א,  רבנו  לי  אמר 

התלמידים?... רק 
לא  הוא  תמונות,  לו  תראה  אריה,  על  קטן  לילד  תספר  נפלא:  משל  ונשא 
כבר  צריך  לא  קילומטר.  יברח  הוא  אריה,  לראות  אחת  פעם  לו  תן  יפחד. 

תמונות. שום  לו  להראות  ולא  לו  להסביר 
לצוות  אם  עולם,  הבורא  את  חיים  אם  מהקב"ה,  פחד  על  לדבר  יעזור  לא 

חינוך) עניני  מרנן  (סברי  התלמידים.  ירגישו  ממילא  ומרגיש,  איכפת 

ירחי כלה פח. 

ונביא  זה.  על  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  תשע"ז  שמות  פר'  בגליון  ראה 
רבנו.  בהנהגת  יסודית  שהיא  כלה  בירחי  רבנו  של  נוספת  שיחה  כאן 
שנמצאים  האנשים  כל  שומע  שאני  כפי  תשס"ב:  כלה  ירחי  רבנו  שיחת 
כמה  עד  יודע  אינני  אמנם  התעלו,  הם  גדולה  עליה  להם  היתה  פה 
אבל  גאון,  להיות  אפשר  אי  עדיין  ימים  בכמה  כי  להתעלות  הצליחו 
זה  יותר  מרוממים  נעשו  שהאנשים  וזה  שהתרוממו  הדבר  עצם  מספיק 

. גדול  דבר  בעצמו 
זה  חיזוק  שצריכין  הדברים  בראש  כי  ב)  לב,  (ברכות  אומרים  חז"ל  והנה 
ובפרט  חיזוק,  תמיד  צריך  זאת  בכל  ולומדים  שלומדים  ואפי'  תורה, 
תמיד  צריך  שבזמנינו  בודאי  בזמנם,  זה  את  אמרו  חז"ל  אם  שהרי  בזמנינו 
להתחזק. כסדר  צריך  לכן  נחלש  הדבר  להתחזק  משתדלים  לא  ואם  חיזוק 
משיח,  חבלי  שנקרא  מסויים  זמן  שיש  א)  צז,  (סנהדרין  בחז"ל  מצינו  עוד 
לסוף  קרוב  כבר  זה  אולי  בדיוק,  לדעת  אפשר  אי  הזה  הזמן  מתחיל  ומתי 

שלנו.  בדורות  נביאים  לנו  אין  לדעת  יכול  מי  בהתחלה,  רק  זה  ואולי 
כתוב  משיח  חבלי  ועל  משיח,  חבלי  התחילו  כבר  בוודאי  כי  מסתבר  אך 
ובגמילות  בתורה  יעסוק  משיח  מחבלי  וינצל  אדם  יעשה  מה  (שם)  בחז"ל 
יותר  יש  חסדים  ובגמילות  בתורה  יותר  שעוסקים  ככל  ובודאי  חסדים, 

משיח. מחבלי  להינצל  סיכויים 
צרות  רח"ל  יש  יום  כל  שכמעט  האיך  מאוד,  נורא  שזה  לאחרונה  ורואים 
מיני  כל  משאר  ובין  דרכים  מתאונות  בין  ישראל  שונאי  מצד  בין  נוראות, 
היום  כמו  לא  אבל  צרות  היו  אמנם  נוראים,  דברים  יש  יום  יום  צרות 

רח"ל. צרות  ויום  יום  כל  שיש 
של  הזמן  ויותר  יותר  שמתקרב  משום  קורה  שהכל  להאמין  אפשר  ובודאי 
וגמילות  תורה  מוכרחים  פשוט,  כ"כ  לא  זה  משיח  מחבלי  ולהינצל  משיח 
גמילות  והרבה  תורה  הרבה  צריך  אלא  תורה,  משהו  מספיק  ולא  חסדים 
טוב  וזה  בתורה,  להתחזק  כדי  באו  כאן  שהמשתתפים  השם  וברוך  חסדים, 
זו  בדרך  ללכת  ולהשתדל  זה  את  להבין  לנכון  שמצאתם  מצידכם  מאוד 

בתורה. ולהרבות  להתחזק 
בן  צריך  האיך  ההנהגה,  של  בענינים  שונות  דרכים  מוצאים  אנו  והנה 

להתנהג.  אדם 
ואהבת  משפט  עשות  אם  כי  ממך  דורש  ה'  מה  כתוב  ח')  ו'  (מיכה  בנביא 

אלוקיך.  ה'  עם  לכת  והצנע  חסד 
מה  להצטנע  לכת  הצנע  הוא  אדם  לבן  הראוייה  שהדרך  אומרת  זאת 

אחד. מצד  וזה  בצניעות,  להתנהג  להיראות  שפחות 
דבר  איזה  להחדיר  להצליח  שכשרוצים  מוצאים  אנו  שני  מצד  אבל 
בפרהסיא  גדול  עסק  לעשות  מוכרחים  אלא  צניעות,  ע"י  להחדיר  קשה 
מצינו  וכך  פשוטה,  בצורה  בצניעות  זה  את  שיעשו  שייך  ולא  בפומבי, 
כדי  גיסא  מאידך  אבל  צניעות,  גיסא  מחד  הדברים  ב'  שהיו  הדורות  בכל 

באופן  אנשים,  הרבה  יחד  ונאספים  שבאים  אסיפה  לעשות  מוכרחים  לחזק 
מצניעות.  רחוק  שקצת  כזה 

הרבה  שיתאספו  מוכרחים  יתחזק  אדם  שבן  כדי  כי  הדרך  הוא  כך  אבל 
שעליו  לדעת  צריך  אדם  בן  שני  ומצד  בפרהסיא,  בפומבי  יחד  אנשים 
יותר  לזה  ראיה  צריך  ולא  אלוקיך,  ה'  עם  לכת  והצנע  בצניעות  להתנהג 
כמו  מצב  געוואלדיגע  כזה  וברקים  קולות  שם  שהיו  סיני  הר  ממעמד 
רצינות  בכזו  ובזיע  ברתת  ביראה  באימה  ניתנה  התורה  כי  אומרים  שחז"ל 
כזו,  רצינות  לידי  יבואו  ישראל  שכלל  כדי  זה  את  לעשות  מוכרחים  והיו 
כי  כתוב  כך  ואחר  בצניעות  לא  וברקים  בקולות  היה  זה  למעשה  אבל 
שניתנו  שניות  ולוחות  נשתברו  פרהסיא  בכזה  שנתנו  הראשונות  לוחות 

נשארו. בצנעה 
אם  מראש  יודע  לא  שהוא  שייך  דבר  איזה  כשעושה  אדם  בן  אצל 
לא  שזה  המעשה  מתוצאות  לפעמים  רואה  ואח"כ  לא,  או  טוב  המעשה 
מתחילה  ידע  שהרי  שייך  זה  אין  הרי  הקב"ה  אצל  אבל  טוב,  דבר  היה 
מתחילה  חשב  הקב"ה  האם  הלוחות,  שבירת  כזו  תוצאה  מכך  יצא  שאח"כ 
הקב"ה  אצל  ושלום  חס  טוב  לא  שזה  ראה  ואח"כ  כך  להתנהג  שצריך 
יצטרכו  בפרהסייא  יינתנו  הלוחות  שאם  ידע  הקב"ה  אלא  טעות,  שייך  לא 

זה? את  עשה  למה  וא"כ  הלוחות  את  לשבור 
ובאמת  בפרהסיא,  התורה  את  לתת  צריך  מתחילה  הדרך:  הוא  שכך  משמע 
הוא  וכך  בצניעות,  שוב  זאת  לעשות  צריך  ואח"כ  להשבר  הלוחות  צריכים 
שכלל  כדי  כי  בצניעות  רק  שיהיה  לומר  אפשר  אי  דברים,  שני  יש  הדרך 
כך  כדי  עד  פרהסיא  שיהיה  מוכרח  התורה  את  לקבל  ראויים  יהיו  ישראל 
מובא  [כך  אנשים  מליון  חמש  שם  היו  במדבר  ישראל  וכלל  וברקים,  קולות 
ששים  ועד  עשרים  מגיל  הגברים  היו  רבוא  ששים  כי  חיים]  החפץ  בשם 

חמשה  בערך  היו  ביחד  רב  הערב  וכן  והילדים  הנשים  עליהם  ונוספו 
זו! פרהסיא  איזה  אנשים  מליון 

להיות.  צריך  וכך  וברקים  בקולות  התורה  ניתנה  ושם 
ישברו  ג"כ  הלוחות  כך  אחר  הזו  הפרהסיא  ידי  שעל  יודע  שהקב"ה  ואף 
ואח"כ  בפרהסיא  לעשות  מתחילה  להיות  צריך  כך  אבל  נכון,  בפרהסיא 

צנעה. של  בדרך  ולהמשיך  בצנעה 
ביחד  גדול  ציבור  שיתאספו  בפרהסיא  להיות  מוכרח  להתחזק  כדי  עכ"פ 
לשבת  אחד  כל  צריך  נגמר  שזה  אחרי  אך  בבית,  אצלו  ישב  אחד  שכל  ולא 

אלוקיך. ה'  עם  לכת  והצנע  בצנעה  במקומו 

ישיבה פט. 
מדברי  שהבאנו  מה  –תשע"ו  תשע"ה   – תשע"ד  תולדות  פר'  בגליון  ראה 
ונביא  שהבאנו  מה  תשע"ז  שבשנת  הישיבות'.  'עולם  ובמדור  זה,  על  רבנו 
שמסר  א'  ענין  עוד  ונביא  הישיבות.  עולם  אודות  רבנו  מדברי  ובל"נ  בס"ד 

הישיבות. ראשי  בכינוס  רבנו 
חיזוק  יקבלו  המשתתפים  שכל  גדולה  תועלת  יביא  שהכינוס  לקוות  יש 
הרבים  של  ההתכנסות  עצם  כן  על  יתר  שלהם,  הקודש  לעבודת  ועידוד 
ובקשיים  בתפקידו  בודד  שאינו  בהרגשה  מהציבור  ויחד  יחיד  כל  מחזקת 
ממנו  חשוב  אין  אשר  הנשגב  בתפקיד  עוסקים  פה  הנוכחים  כל  אלא  שלו, 

חכמים. תלמידי  ולגדל  לחנך   –
א')  ב',  (ויקר  חז"ל  שאמרו  ואע"פ  חכם,  תלמיד  לצמוח  יכול  אחד  כל 
למשנה,  מאה...  מהן  יוצא  למקרא  נכנסין  אדם  בני  אלף  שבעולם  "בנוהג 
נאמר  זה  כל  להוראה,  אחד"  מהן  יוצא  לתלמוד,  עשרה...  מהן  יוצאין 
היה  וילד  ילד  וכל  ומצוות,  תורה  שומרי  היו  ישראל  שכל  חז"ל  בימי 
מאלף  אחד  רק  אם  גם  בישראל  מתקיימת  התורה  היתה  למקרא,  נכנס 
ללימוד  שייכות  שום  אין  העם  שלרוב  בזמנינו  אבל  להוראה,  יוצא  היה 
צריכים  ישראל,  בכלל  מיעוט  הם  למקרא  והנכנסים  ולקיומה,  התורה 
הוראה  לתלמוד  שיגדלו  רבים  שיהיו  להתאמץ  והמחנכים  התורה  מרביצי 

." ה'  לימודי  בניך  "וכל  הפסוק  בנו  שיתקיים  עד 
***

מה  דברים  הרבה  יש  אמר:  רבנו  בבית  הברית  מארצות  לנדיבים  בשיחה 
שהמרכז  היות  רק  לעשות,  מה  חסר  לא  באמריקה  גם  ומסתמא  לעשות, 
לחוץ  גם  משפיע  זה  וממילא  ישראל  בארץ  הוא  היום  ישראל  כלל  של 

מירושלים. ד'  ודבר  תורה  תצא  מציון  כי   - לארץ 
שם  שהתחזקו  מה  הזמן  כל  באמריקה  וכן  בארץ,  כאן  שיש  החינוך 
פעם  היו  ישיבות,  היו  שלא  בגלל  הכל  זה  והקונסרבטיבים  הרפורמים 
כמעט  היה,  לא  לדאבונינו  ישיבות  אבל  חכמים  ותלמידי  גדולים  צדיקים 
קצת  ב"ה  היום  ריק!  היה  הציבור,  העם  המון  ממילא  ישיבות,  היו  שלא 
בלי  כי  ישיבות.  נתרבו  השם  שברוך  לכך  הודות  רק  וזה  בחזרה  חזרו 
אין  תיישים"  אין  גדיים  אין  "אם  תורה  תלמודי  בלי  חדרים,  בלי  ישיבות, 

כלום! אין   - ישיבות 
"נעבך"  שלהם  הילדים  אבל  באמריקה.  גדולים  חכמים  תלמידי  הרבה  היו 
עזר  הקב"ה  שעכשיו  וב"ה  ישיבות.  היו  שלא  כיון  כלום,  מהם  נהי'  לא 
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להיפך,  זה  שאצלם  כאלה  הרבה  שיש  הוא  והמצב  הצלה.  קצת  שיש 
מהציבור  ועכ"פ  בחזרה.  חוזרים  והילדים  רחוקים,  קצת  היו  שההורים 
בחזרה  באים  מהם  להיפך  רק  לקונסרבטיבים  נהפכים  לא  כמדומני,   - שלנו 
ממשיכים  והם  קונסרבטיבים  הורים  אצל  שנולדו  כאלו  יש  ורק  ליהדות. 
לא  זה  לרפורמים  או  לקונסרבטיבים  שלנו  מהציבור  שילכו  אבל  בדרכם. 

הישיבות. עם  ב"ה  מצילים  כי  ולמה?  מצוי, 

וזה  וכוללים,  תורה,  תלמודי   - חדרים  שיותר  מה  ישיבות,  שיותר  מה  וצריך 
יציל. הכל 

גדול  חלק  אך  הרע,  עין  בלי   - יהודים  של  גדול  ציבור  ב"ה  יש  באמריקה 
שלא  הרבה  ישראל  בארץ  גם  יש  וכך  מיידישקייט,  בכלל  יודע  לא  מהם 
זה  בגלל  והכל  דבר.  שום  ולא  ישראל"  "שמע  יודעים  לא  כלום!  יודעים 
ואביו  חרדי]  [יהודי  איד"  "פרומער  היה  שלהם  הסבא  כ"כ,  נתרחקו  שהם 

דבר. שום  יודעים  לא  כבר  הילדים  אבל  הסבא,  של 

מה  כוללים,  שיותר  מה  ישיבות,  שיותר  מה  שיהיה  לראות  מוכרחים  לכן 
יעזור. והקב"ה  תורה,  תלמודי  שיותר 

ישיבה קטנה צ. 

שנים".  כמה  עוד  קטנה  בישיבה  נשארים  שלא  "חבל  רבנו:  אמר 

רש"י  עם  הגמרא  בלימוד  כלל  בדרך  משקיעים  בחורים  קטנה  בישיבה 
הישיבה  ראש  של  לחקירה  נתפסים  כבר  הם  גדולה  בישיבה  ואילו  ותוספות, 
קטנה,  בישיבה  בחורים  שואל  שאני  שאלות  יש  הפשט.  על  מתעכבים  ולא 
היום,  אבל  עליהן.  לענות  ידעו  לא  גדולה  בישיבה  שבחורים  חושב  ואני 
(צדיק  הפשט".  על  בהן  עומדים  שלא  כאלה  קטנות  ישיבות  גם  יש  לצערי, 

יפרח) כתמר 

לנושרים  ישיבות  צא. 

ישיבות  שני  הקמנו  תשנ"ח)  בא  קודש  שבת  (מוסף  שליט"א  ר'  הגר"נ  שח 
הרגילים  מהמוסדות  שנושרים  תלמידים  להצלת  וחסידים  ליטאים  לנערים 
אהרן  רבי  הגדול  הגאון  הוא  מאחוריה  שעומד  ומי  הישיבות  להקמת  היוזם 

שליט"א.  שטיינמן  לייב 

מחטיאי  ברית  מרשיעי  אותם  מידי  שמים  בחסדי  מוציאים  אנו  זו  במסגרת 
מקומות. בהרבה  רח"ל  פרושה  והרשת  לרשתם,  שנופל  מי  את  הרבים 

***

שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  רבנו  עם  כשדיברו  הפעמים  באחת 
אחד  שאלו  לבכות.  לפתע  החל  הטובה,  מהדרך  שנפל  ילד  על  שליט"א, 

בהרבה?  גרועים  מקרים  שמענו  הרי  הנוכחים, 

משפחה  של  בן  הקב"ה,  של  בן  יהלום,  הוא  ילד  שליט"א:  מרן  הסביר 
צריך  אבל  וכאב,  צביטה  מרגישים  ילד  כל  על  בתורה.  גדול  לצמוח  ויכול 
הילדים  כל  על  בוכה  אני  ואז  מתפרץ  זה  לפעמים  חזק.  ולהישאר  להקשיב 
חינוך) עניני  מרנן  (סברי  ישראל.  כלל  של  הצרות  כל  ועל  הטוב  מדרך  שנפלו 

צב. כבוד

לשמחת  הרבה  מגיע  היה  פונביז'  כולל  כראש  לכהן  שליט"א  רבנו  כשהחל 
שאל  ופעם  מגיע  היה  פחות  השמחות  ובשאר  האברכים,  של  זכר  שלום 
משאר  זכר  לשלם  ללכת  אוהב  שיותר  נראה  מה  מפני  שליט"א  חתנו  אותו 

שמחות?

אבל  בשמחתם,  להשתתף  שמח  ואני  האברכים  את  אוהב  'אני  לו  ואמר 
זכר  בשלום  אבל  מזה,  בורח  ואני  כיבודים,  ויש  מזרח  יש  השמחות  בשאר 
לשם  ולכן  השמחה,  הבעל  עם  לשמוח  באים  רק  כיבודים  אין  מזרח  אין 

ללכת. אוהב  אני 

צג. כבוד התלמידים

מקומי  היה  קטנה,  בישיבה  בלומדי  שליט"א:  רינהולד  רי"צ  הרה"ג  שח 
מרן  שהיה  ולאחריה  מנחה  תפילות  על  (המדובר  שליט"א,  מרן  מול  בתפילות 

במוצש"ק).  שיחות  ולאחרי  הבחורים,  שאלות  על  להשיב  במקומו  נשאר  שליט"א 

ש"ילדים"  כפי  ותיקנוהו  טעה  שליח-ציבור  שהיה  בחור  היה,  מעשה 
העלו  כך  בטעותו,  והמשיך  לב  שם  לא  הלה  אך  רם,  בקול  מתקנים 

פניהם.  על  ושחוק  גיחוך  הסובבים 

בפני  פעם  מידי  מביט  היום)  (עד  ימימה  מימים  כדרכו  שליט"א  מרן 
עת  באותה  גם  היה  זה  וכך  ועוקבת.  בוחנת  חודרת,  בהבטה  התלמידים 
ללמוד  שליט"א  מרן  לעבר  תדיר  היה  שמבטי  ואני,  שחקו,  שהסובבים 
ממנו  ללמוד  לנכחו,  מיד  הבטתי  מוריך,  את  רואות  עיניך  והיו  בבחינת: 

שליט"א  מרן  אך  שוחקים...  שהכל  רגע  חלקיק  באותו  עושים  אנו  מה 
כלום!  ממש,  קורה.  לא  כלום  כאילו  חודר,  מבט  באותו  המשיך 

צד. כבוד חכמים
ופר'  תשע"ד.  פנחס  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה  חכמים  כבוד  בענין 

א'. ענין  עוד  כאן  נביא  תשע"ו.  שופטים 
בשם  שמענו  התורה,  כבוד  מול  חכם  התלמיד  כבוד  מהו  עוד  להדגים  כדי 
הקריאה  בעת  תורה  ספר  על  שאלה  שנשאלה  עובדה  הוה  כי  הגראי"ל 
צורך  ואין  כשרים  והתיבה  האות  כי  אמר  החזו"א  החזו"א,  מרן  בבית 
אמר  במקום  שם  שהיה  דינקלס  יוסף  רבי  אבל  אחר,  תורה  ספר  להוציא 
יוסף  ר'  של  כבודו  מפני  כי  החזו"א  אז  אמר  תורה,  ספר  להוציא  צריך  כי 
סתם  תורה  ספר  להחזיר  שאסור  שהגם  והסביר  אחר,  תורה  ספר  יוציאו 
הפרגוד) (מאחורי  דינקלס.  ר"י  של  התורה  כבוד  מפני  להתיר  יש  כאן  אבל 

***
הישיבה  ראש  מרן  הגיע  כאשר  שליט"א:  טורק  אליעזר  ר'  הרה"ג  שח 
את  להקביל  ניגשתי  ברכפלד,  באחוזת  לביקור  שליט"א  שטיינמן  הגראי"ל 
הגאון  דאתרא  למרא  בחיוך  אמר  אותי,  משזיהה  ברכתו.  את  ולקבל  פניו 
טורק  משה  רבי  הגה"צ  מורי  מאבי  ששמע  שליט"א  זיכרמן  ישראל  רבי 
עצות  הרבה  מבקשים  כיום  נכונה:  הגדרה  פסח  המועד  בחול  שליט"א 
ההם  בימים  שהיה  הכבוד'  ה'יראת  את  אבל  חכמים,  מתלמידי  וברכות 

למצוא...".  היום  כבר  נדיר  חכמים,  מתלמידי  בפרשבורג, 
הלוי  שמואל  רבי  הגאון  ממרן  זו  הגדרה  שמע  שאכן  השיבו  זיכרמן  הרב 
משה  רבי  שאכן  אז  הוסיף  וואזנר  והרב  הלוי',  'שבט  בעל  זצ"ל,  וואזנר 
אותם  כדוגמת  חכמים,  מתלמידי  שיראים  השרידים  מאותם  הוא  טורק 

אור) לראות  העומד  אמלא  אוצרותיהם  הס'  (מתוך  בפרשבורג...  שהיו  היראים 
***

שתמיד  זכה  לכך  הספרים,  בכבוד  מאד  נזהר  היה  התשב"ץ  רבנו:  שח 
רואים  נקי,  ישן  תשב"ץ  ספר  הי'  החזו"א  אצל  ספרים,  תולעי  ללא  ספרו 

יפרח) כתמר  (צדיק  מצוות.  שכר  בעוה"ז  כאן 

צה. כבוד שמים
ירוץ  לעולם  מקומות  בכמה  אומרים  חז"ל  פלא.  דבר  מצינו   : רבנו  שח 
אפי'  אלא  בלבד  ישראל  מלכי  לקראת  ולא  ישראל  מלכי  לקראת  אדם 
שאם  א')  נ"ח  (דף  בברכות  ופרש"י  יבחין,  יזכה  שאם  עכו"ם  מלכי  לקראת 
שכר  נוטלי  כבוד  יתר  במה  יראה  המשיח  מלך  בכבוד  ויראה  לעוה"ב  יזכה 

בעוה"ז.  האומות  כבוד  שהי'  ממה  יותר  מצות 
מלכי  לסתם  המשיח  מלך  של  הגדולה  בין  החילוק  את  שיראה  והיינו 
שהרי  שצריך  פשוט  הי'  ישראל  מלכי  לקראת  שלצאת  ומשמע  עכו"ם. 
בזה  כבודו  מפני  לא  שזה  עכו"ם  במלכי  ורק  המלך.  את  לכבד  חייבים 
והגדולה  הכבוד  את  ויראה  המשיח  מלך  לימי  יזכה  שאם  מפני  הוא  הטעם 

הגדול. החילוק  את  יראה  המשיח,  מלך  של 
כך  כדי  עד  הגמ'  ומביאה  מצוה,  שזה  מבואר  ב')  י"ט  (דף  בברכות  והנה 
של  ארונות  על  מדלגים  היו  שהכהנים  והיינו  ארונות,  ע"ג  מדלגין  שהיו 
טומאה  איסור  רק  שם  שהי'  הגמ'  ומפרשת  מלכים.  לראות  כדי  מתים 

עכו"ם. מלך  ואפי'  מלך  לראות  בשביל  נדחה  וזה  דרבנן, 
להיות  שיזכה  להיות  ויכול  היות  יבחין,  יזכה  שאם  כדי  הוא  זה  וכל 
המשיח.  מלך  ושל  ישראל  כלל  של  הגדולה  את  ויראה  המשיח.  בימות 
לדחות  אפי'  זה  בשביל  וראוי  ללכת.  מצוה  כבר  עכשיו  לו  יש  זה  מחמת 

דרבנן.  טומאה  איסור 
בכבוד  עכשיו  שיראה  במה  מוסיף  מה  כ"כ  מובן  לא  באמת  ולכאו' 
המשיח,  מלך  את  לראות  יזכה  אם  משיח  כשיבוא  זה  בלי  גם  הרי  מלכים, 
לרוץ  התועלת  ומה  ישראל,  כלל  ושל  משיח  של  הגדולה  את  יראה  ממילא 

עכשיו? 
את  שיראה  ואף  ההבדל.  את  כ"כ  יבין  לא  עכשיו  יראה  לא  שאם  אלא 
ישראל,  לכלל  שיהי'  טוב  וכל  שמחה  איזו  ויראה  ישראל,  כלל  של  הגדולה 
ההפרש. הוא  כמה  עד  כ"כ  ירגיש  לא  הוא  כי  מספיק.  לא  זה  זאת  בכל 

שיזכה  להיות  יכול  אך  מיד,  שיזכה  להיות  יכול  אמנם  יזכה  אם  גם  והרי 
ח"ו  להיות  גם  ויכול  יזכה,  ימיו  בסוף  רק  אפי'  ואולי  שנים,  לאחר  רק 
מלך  את  לראות  יזכה  שפעם  ושייך  היות  זאת  ובכל  יזכה.  לא  שבכלל 
ההערכה  את  לו  תהי'  לא  ואז  ישראל,  כלל  של  הגדולה  את  ויראה  המשיח 
לכבוד  עכשיו  של  מלכים  כבוד  בין  העצום  ההבדל  הוא  כמה  עד  הנכונה 
טומאה,  איסור  אפי'  ודוחה  לרוץ.  מצוה  כבר  יש  זה  בשביל  המשיח.  מלך 

דוחה. זה  דרבנן  איסור  אבל  דאוריי'  לא  אמנם 
זה?  מכל  לו  יהי'  ומה 

ישראל.  לכלל  שיש  בכבוד  כשיראה  מרוממת  יותר  והשגה  יותר  עמוקה  הבנה 
זה  המשיח  מלך  וכבוד  ישראל  כלל  כבוד  כי  שמים.  לכבוד  נוגע  שזה 
חזקה  יותר  הרגשה  לו  תהי'  זה  את  לראות  יזכה  ואם  שמים.  כבוד  הרי 
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כמה  שיש  אפי'  עכשיו,  שירוץ  כדאי  זה  ובשביל  בענין.  חזקה  יותר  והבנה 
ישראל  מלכי  לראות  חז"ל  בימי  שרצו  אלו  כל  כי  לכך.  יזכה  אם  ספיקות 
ואם  לזה]  זכינו  לא  ועדיין  שנה  לאלפיים  קרוב  כבר  זה  [ולדאבונינו  זכו.  לא  עדיין 
ידע  שלא  רק  ישראל,  כלל  של  הגדולה  את  יראה  בלא"ה  אז  הרי  יזכה, 
המשיח  מלך  כבוד  בין  החילוק  של  וההבנה  העומק  את  וללמוד  להעריך 
וזוהי  דרבנן,  איסור  אפי'  זה  בשביל  לדחות  וכדאי  מלכים.  שאר  לכבוד 

מצוה!

צו. כוחות
שהכוחות  זוכר  ואינו  כלים  אינם  שכוחותיו  וחושב  טועה  אדם  רבנו:  שח 
להשקיע  לעצמו  מרשה  ולפיכך  הם,  ומדודים  מוקצבים  משמיא  לו  שניתנו 
ואז  דבר,  מבזבז  שלא  מחשבה  מתוך  צדדיים  ובמעשים  בויכוחים  כוחות 

לעשות.  דשמיא  הסייעתא  את  אין  כבר  נועד  שאליה  לעשייה  כשמגיע 
ואיבדו  כך,  להם  שאירע  גדולים  אנשים  ואפילו  אנשים  על  רבנו  וסיפר 
זה  וכנגד  לזכות,  יכולים  שהיו  מאד  גדולים  דברים  צדדיים  דברים  בשל 
אפילו  החזו"א  למשל  העצומים,  כוחותיהם  את  לנצל  שזכו  כאלה  היו 
רגליו  והדיר  עצמו  את  ששמר  כיוון  לארץ  כשהגיע  וחלוש  זקן  שהיה 
לו  שיועדו  שהכוחות  בס"ד  לכך  גרם  מיותרים,  ויכוחים  של  מקום  מכל 
וכך  ועוד,  בארץ  התלויות  המצוות  את  להעמיד  והצליח  נשמרו  משמיא 
מסוימת  השתדלות  על  ששאל  ז"ל  לוונשטיין  יצחק  ר'  להרה"ג  אמר  גם 
כי  לעשות  כדאי  לא  רחוק  שיועיל  שהסיכוי  כיוון  לו:  אמר  לעשותה.  אם 

ח"א) אתבונן  (מזקנים  חוזר.  שאינו  דבר  זה  וכוחות  לריק  כוחות  יבזבז 

כיבוד אב צז. 
בגלינות  וראה  זו,  מצוה  במעלת  רבנו  מדברי  פעמים  כמה  הבאנו  כבר 
כמה  עוד  כאן  ונביא  בזה  –תשע"ו. מה שכתבנו  – תשע"ה  תשע"ד  ויגש  פר' 

ענינים.
בשיחה בכ"ד טבת תשס"ד ברכסים אמר רבנו: כל אחד יודע שיש תמיד כמין 
ממה  יותר  תמיד  רוצים  הם  זה,  ואת  זה  את  רוצים  שהילדים  בבית,  מלחמה 
כי  יותר מההורים,  והילדים חושבים תמיד שהם מבינים  שההורים מסכימים, 
ההורים שייכים לדור הקודם, הם לא מבינים, רק הם-הילדים, מבינים יותר...
וקשה מאד להסביר לילדים, כי כל זמן שהוא לא מבין את ההורים, הוא חושב 
שהוא מבין, והוא לא מגיע להכרה שהתכלית היא לא כמו שהוא חושב, אלא 

צריך ללכת בדרך כמו שהדור הקודם היה, וממילא החינוך הוא מאד קשה.
[להמגיד מדובנא]  וצריך לדעת כמה דברים. אחד מה שכתוב בספר אהל יעקב 
השומעים  על  משפיעים  האיך  מוילנא  הגאון  את  שאל  מדובנא  שהמגיד 
כוס  יש  אם  כמו  משל,  הגאון  לו  ואמר  להם,  שאומרים  מה  את  שיקבלו 
על  גם  מהכוס  ישפך  אותו  שימלא  אחרי  וממילא  אותו,  למלאות  רוצה  ואחד 
הכוסות שמסביב לו, אבל אם לא ימלא את הכוס הוא לא ישפך החוצה, וכך 
הוא בנוגע להשפיע על אחרים, שהאדם שבא להשפיע צריך להיות מלא, ואם 
יכול להשפיע על אחרים,  ה', הוא מלא בדבר טוב, אז הוא  הוא מלא ביראת 
בנוגע  כמובן  דיבר  והוא  הגאון.  אומר  ככה  להשפיע,  יכול  לא  הוא  לא  ואם 
להשפיע יראת שמים, להשפיע חיזוק התורה, לתלמידי חכמים, אבל המציאות 
הוא שזה נוגע לכל דבר שאם אחד רוצה שישפיע מה שהוא אומר, קודם כל 

הוא בעצמו צריך להיות חדור בזה, מה שהוא רוצה להשפיע.
המלחמה,  שלפני  בתקופה  אחת  משפחה  על  לי]  שסיפרו  [כפי  לי  ידוע  והנה 
המטה  את  לסדר  תור  להם  הי'  שהבנות  בקראקא]  ע"ה  אשתו  הורי  [א"ה משפחת 

היה  האבא  ואם  המטה,  את  מסדרת  היתה  אחרת  בת  יום  וכל  האבא,  של 
רוצה לתת עונש לאחת הבנות, העונש הכי גדול היה, אם אמרו לה שאין לה 

רשות היום לסדר את המטה של האבא... זה הי' כ"כ עונש גדול!
והיום בדורינו אני לא חושב שיש כזה בית, שיהי' שם כזה דבר, שבת תרגיש 
זה  ולמה  האבא.  של  המטה  את  לסדר  יכולה  לא  היא  אם  גדול,  כזה  עונש 
הביא  זה  מתנהג,  שהי'  האיך  שלו  ההתנהגות  לפי  שהאבא  מפני  באמת? 
ממילא שיתעורר אליו דרך ארץ, זה עורר יראת הכבוד אליו... כי אם בן אדם 
והבנות  הבנים  ואז  כלפיו,  הכבוד  יראת  מעורר  זה  כמו שצריך,  בבית  מתנהג 
"האבא הוא משהו מיוחד" אבל מי שלא מתנהג כמו שצריך,  כולם מרגישים 

הוא לא מעורר יראת הכבוד, ואז מה שהוא אומר לא שוה כלום!
יראת  כזו  ירגישו  שהילדים  כזאת  משפחה  אין  שהיום  יכחיש  לא  אחד  ואף 
הכבוד לאבא ולאמא, היום לא מרגישים, ואם לא מרגישים זה לא טוב, וצריך 
לראות לחזק את הענין הזה עד כמה שאפשר, ואמנם לא כל אחד יכול להיות 
יכול לעשות  במדרגה של הדובנער מגיד וכדומה, אבל ודאי שכל אחד ואחד 
דברים שעי"ז ירגישו שהוא איש קצת "מורם" הוא לא כ"כ "ּפרוסט" הוא לא 

(קו' בזכות האמונה)  אדם פשוט לגמרי. 
***

שיש  מצוי  תשובה  בעלי  אצל  בפרט   (231 החיזוק  (דרכי  הגרי"ג  מרן  שח 
והם  בתשובה,  לחזור  שמפריעים  מבית  קשיים  ויש  המשפחה,  מצד  התנגדות 
עובדא  ששמעתי  וכפי  הקשיים,  בכל  מתחשבים  ואינם  בניסיונות  עומדים 

כל  לו  והפריעו  בתשובה,  שיחזור  אופן  בשום  רצו  לא  שההורים  באחד 
שטינמן  הגראי"ל  מרן  את  ושאל  בזה,  לעמוד  יכול  היה  לא  שכבר  עד  הזמן, 
יוכלו ההורים  לא  לגור באמריקה, שם  לו שיעבור  ויעץ  שליט"א מה לעשות, 
להפריע לו, ובזה נפתרה הבעיה. יש פתרונות לכל הבעיות כיצד להתגבר על 
של  דרכה  המפריעים ומי שאינו מסתדר לבד יכול לשאול ולהתייעץ. כך היא 

אותו. מסייעים  ליטהר  והבא  תורה, 

צח. כסף כשר

כסף  לוקחים  שאינם  ברק  בבני  תשב"ר  תורה  תלמוד  להנהלת  רבנו  מכתב 
מהמדינה: 

הקשה  המצב  בגלל  אשר  דבר  על  יחיו.  עליהם  ד'  תשב"ר  הנהלת  לכבוד 
להסתייע  שיתחילו  הציעו  כאלה  יש  הנוכחי  במצב  תורה  התלמוד  להחזיק 
כסף  לקבל  אסרו  לא  מרבותינו  שהרבה  אף  על  הנה  ממשלתי,  מכסף 
דעתם  גילו  מקום  מכל  וישיבות,  תורה  למוסדות  מהממשלה  תמיכה 
וכיוון  עדיף,  תורה  תומכי  של  הטהור  מלבם  טהור  ממקור  שהמסתייעים 
זה  כל  כדאי  לקחת,  לא  גדר  לכם  ששמתם  שנה  ארבעים  כמעט  שכבר 
החרדים  ידי  על  רק  וקיים  מיועד  אשר  כזה  מקום  ימצא  הפחות  ושלכל 
[וכבר  ולהאדירה.  תורה  להגדיל  בדרככם  תמשיכו  ידיכם  תחזקנה  ד'  לדבר 
לוקחים  שלא  יעקב  'גאון  שליט"א  רבנו  של  ישיבתו  על  משפטים  פר'  בגליון  הבאנו 

יעו"ש]. מהמדינה  תקציבים 

צט. כעס

תשע"ז,  וארא  פר'  בגליון  הכעס  מדת  גנות  על  רבנו  מדברי  הבאנו  כבר 
נוסף. ענין  כאן  ונביא 

(פרשת  אבינו  אברהם  על  כתוב  בפסוק  ורבותי,  מורי  שליט"א:  רבנו  שח 
אחריו  ביתו  ואת  בניו  את  יצוה  אשר  למען  ידעתיו  "כי  י"ט)  י"ח  וירא 

כל  את  קיים  אבינו  אברהם  והלא  ומשפט",  צדקה  לעשות  ד'  דרך  ושמרו 
ממה  חוץ  שעשה  אחר  טוב  דבר  שום  מוזכר  לא  ומדוע  כולה,  התורה 

ד'? דרך  ושמרו  אחריו  ביתו  ואת  בניו  את  שיצווה 

ידע  הוא  לו,  שהיו  הטובות  המעלות  כל  עם  אבינו,  אברהם  שאצל  אלא 
זה  על  ולכן  אחריו,  ביתו  ואת  בניו  את  לצוות  וזהו  החינוך  סוד  את 
אחריו  בניו  את  יצוה  אשר  ידעתיו  כי  שכתוב,  כמו  עליו,  ד'  אהבת  הייתה 
את  מגיירת  ושרה  האנשים  את  מגייר  היה  אברהם  והרי  ד',  דרך  ושמרו 
שהוא  היום  ויגיד  שיבוא  העולם  בכל  אחד  אדם  בן  מצינו  ואיפה  הנשים, 
הדור  שבאותו  הוא,  התירוץ  אלא,  אמנו?  ושרה  אבינו  אברהם  מתלמידי 
בניהם  את  חינכו  לא  שהם  כיון  המשך  להם  היה  לא  אבל  טובים  היו  הם 

כלום.  מהם  נשאר  לא  ולכן  אחריהם, 

היה  שלא  והיכן  החינוך,  היה  העיקר  הדורות  בכל  כי  לדעת  יש  ולכן 
כלום,  מהם  נשאר  לא  שצריך  כמו  התנהגו  עצמם  שהם  אפילו  טוב  חינוך 
של  זה  בדרך  ימשיכו  בהוראה  והעוסקים  המחנכים  שכל  יעזור  והקב"ה 

ד'.  דרך  ושמרו  של  חינוך 

וצועק  המתרגז  הרב  שכאשר  בנחת  יהיה  שהחינוך  לדעת  צריך  זה  אבל 
אותי  בייש  המלמד  הנה  חושב  שהילד  כיון  תועלת  בזה  אין  התלמיד  על 

זה. ידי  על  מתעלה  ואינו  ממנו,  לקבל  מוכן  ואינו 

יראי  יהיו  תלמידים  ותלמידי  התלמידים  כל  זה  ידי  שעל  יעזור  והקב"ה 
במהרה  האמיתית  לגאולה  ונזכה  בנו  ישמח  הקב"ה  ובזה  ד'  אוהבי  שמים 

חינוך) עניני  מרנן  (סברי  סלה.  אמן  בימינו 

לידת בת  ק. 

את  לחץ  רבנו  טוב,  למזל  בת  לי  שנולדה  לרבנו  אמרתי  א':  תלמיד  שח 
טובים".  ולמעשים  לחופה  לתורה  לגדלה  "תזכה  ואמר  היד 

"לתורה"  אומרים  למה  באמת  (באידיש)  צחות  בדרך  רבנו  הוסיף  רגע  אחר 
טובים",  ולמעשים  "לחופה  רק  אומרים  היו  ופעם  לומדת,  אינה  בת  הרי 

ועי"ז  שלהם)  (בלימודים  ב"תורה"  מאריכות  הבנות  היום  זה  שבגלל  אלא 
ע"כ.  ה"חופה".  שמתעכב  גורם 

***

שאל  כך,  על  לבשרו  באתי  תחי'  ביתי  לי  כשנולדה  שליט"א:  נכדו  כותב 
הוא  אם  אותו  שאלתי  לידתה,  לרגל  קידוש  בשבת  עורך  אני  אם  אותי 
 ."!? לקב"ה  להודות  צריך  לא  "וכי  לי:  השיב  הוא  לעשות,  שצריך  סבור 

בלידת  קידוש  עשה  לא  עצמו  שרבנו  מספר  שליט"א  אאמו"ר  אמנם 
שליט"א) שטינמן  יעקב  ישראל  ר'  הרה"ג  (רשימות  בנותיו. 

שטינמן  הגראי"ל  מרן  כשנשאל  נכחתי  שליט"א:  רא"פ  הרה"ג  כותב  וכעי"ז 
ובזה  בת  להולדת  קידוש  לעשות  כדאי  האם  התשע"ב  שבט  שליט"א 
הרב  והשיב  עניין.  אין  שמא  או  הבת  להצלחת  ברכות  לקבל  להרוויח 
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אהרן  יבוא  (בזאת  קידוש.  לתת  כדאי  אבל  כך  ואפשר  כך  אפשר  שליט"א 
תד) עמ' 

ליצנות קא. 

לעיתים  העלול  הליצנות,  נושא  על  מחנכים  בפני  עורר  שליט"א,  רבנו 
החינוך.  מוסדות  כתלי  בין  אף  מקומו  את  למצוא 

שהתרבתה  מהליצנות  להיזהר  צריך  תוכחות,  מאה  דוחה  אחת  "ליצנות 
כמו  להראות  רוצים  שהתלמידים  גורם  "זה  בכאב.  אמר  בדור",  מאוד 

חינוך) עניני  מרנן  (סברי  ליצנים". 

***

קודש: במכתב  כתב  עוד 

גזירות  בצל  המתכנסים  ישראל,  ילדי  חינוך  על  המופקדים  המחנכים  כבוד 
בדרכי  לדון  ישראל,  בארץ  החרדי  לחינוך  להרע  נפשנו  את  המבקשים 
לעולם,  והנאה  להם  הנאה  לצדיקים  כינוס  ישראל.  ילדי  לטובת  הפעולה 
מדרך  לשנות  שאסור  אלו  רוחניים  בענינים  לדון  כשמתכנסים  ובפרט 

יו"ד. של  בקוצו  אפי'  סבא  ישראל 

עד  וידוע  לא,  לא  אי  אין,  אוצרו  ד'  יראת  אי  א')  (ל"א  בשבת  אמרינן 
ובכל  התורה,  לימוד  בחשיבות  החיים  בנפש  מוואלזי'ן  הגר"ח  מאריך  כמה 

ד'. ביראת  ולהתחזק  לחשוב  יש  הלימוד  שלפני  פ"ז  ד'  בשער  כתב  זאת 

צריך  ד'  ביראת  בכ"ז  התורה,  מקומות  ריבוי  לצד  האחרון  בזמן  ולדאבונינו 
התלמידים  לעורר  הוא  יר"ש,  בהם  להחדיר  להצליח  והדרך  חיזוק,  מאוד 
להרס  גורם  שזה  ות"ח,  רבנים  על  ובפרט  אדם,  כל  על  ליצנות  לעשות  לא 
לוותר  האפשרות  לנו  אין  ואנו  הנוער,  לבני  קילקול  ומביא  בנפשות  גדול 

מישראל. נפש  שום  על 

שיקבלו  המשתתפים  לכל  גדולה,  תועלת  יביא  הזה  שהכינוס  לקוות  ויש 
דבר  שזה  ת"ח  לגדל  הגדול  בדבר  שותפים  שהם  בעבודתם,  ועידוד  חיזוק 

בניך. שלו'  ורב  ד'  למודי  יהיו  שכולם  ונזכה  ביותר,  נצרך 

מרנן) (סברי  ולומדי'.  התורה  לכ'  הכו"ח 

***

לומר  שלו  הראש  את  משקיע  אדם  בן  השיעורים:  אחד  בסוף  אמר  עוד 
משקיע  הוא  הכל  בסך  אבל  טובים,  די  דברים  אומר  הוא  אמנם  בדחנות, 

בשטויות!. שלו  הראש  את 

בשטויות,  מונח  שלהם  הראש  ג"כ  מלאכות  בעלי  ושאר  שחשמלאי  ומה 
הוא  בחשמל,  שלו  הראש  את  שמשקיע  החשמלאי  כי  ביניהם,  חילוק  יש 
הרי  "דיבור"  אבל  בעולם,  חשמל  צריך  שהרי  חיובי,  דבר  עם  מתעסק 
הכל  את  משקיע  והוא  תורה,  דברי  לדבר  כדי  הדיבור  את  לאדם  נתן  הקב"ה 

בשטויות!

אין  וויי...  אוי  הפה,  עם  הלשון  עם  עושים  הם  מה  האנשים,  רוב  וכך 
שיש  טוב  הכי  הדבר  הרי  וזה  הפקר!  ממש  הדיבור,  כמו  הפקר  כ"כ  דבר 
כל  תורה!  דיבור  כל  טובים,  הכי  הדברים  את  לרכוש  אפשר  הי'  לאדם, 
עם  עושים  ומה  מאושר!],  [כ"כ  גליקלאך  אזוי  תורה,  של  דיבור  משהו 
עם  מדבר  הוא  מה  אבל  הרע,  לשון  מדבר  לא  אם  וגם  זורקים...  הפה, 

שם! לנו  יהיה  בושות  איזה  שטויות...  הפה, 

מה  א)  פט,  (חולין  אומרים  חז"ל  שהרי  ממחשבה,  הפקר  יותר  הוא  ודיבור 
תורה  לדברי  אף  יכול  כאילם,  עצמו  ישים  הזה  בעולם  אדם  של  אומנותו 

תדברון.  צדק  אלם  לומר  תלמוד 

המחשבה  את  וגם  תורה,  דברי  לדבר  כדי  זה  הלשון  את  ברא  שהקב"ה  מה 
אי  מחשבה  אבל  פעולה,  לעשות  צריך  לדבר  כדי  כי  לרסן,  יותר  קשה 

לרסן. אפשר 

רק  במחשבה,  יוצאים  לא  שבתורה  מצות  רוב  כי  דיבור,  הוא  עיקר  והיותר 
בלי  יוצאים  לא  שמע  קריאת  כמו  דברים  רוב  אבל  שכן,  סברא  יש  תורה 

דבר. שום  אין  זה  ובלי  בדיבור,  רק  הכל  דזמרה  פסוקי  וכן  דיבור, 

שאמרו  אף  המדבר,  כמו  נענש  אינו  רע,  דבר  איזה  חושב  א'  אם  וגם 
מאד  זה  זה  לגבי  אבל  מעבירה,  קשים  עבירה  הרהורי  א)  כט,  (יומא  חז"ל 
את  לרסן  יותר  ויכול  להתגבר  יותר  יכול  הוא  דיבור  ועל  היות  חמור! 

להתגבר. קשה  הרהור  על  משא"כ  הדיבור, 

אהבת  ספר  בסוף  הח"ח  [שהדפיס  וואילנער  יונתן  לר'  טבא  במרגניתא  וראה 
לבטלה. דיבור  כמו  חמור  לבטלה  מחשבה  כי  שכתב  חסד] 

שהכל  לדעת  צריך  החתן,  את  משמח  הבדחן  כי  זכות  ללמד  שיבוא  ומי 
מכוין  הוא  האם  אבל  ניחא,  מצוה  לשם  מכוין  הי'  אם  כי  הדבר,  אותו 
האם  ובכלל  ושמחים,  צוחקים  שכולם  מזה  נהנה  הוא  הרי  מצוה?  לשם 
הראש  את  לו  מטשטש  רק  הוא  הרי  שמחה?!  נקרא  זה  שצוחקים  מה 
היא  שמחה  ומה  צוחק,  הוא  וממילא  ברצינות,  קצת  לחשוב  יוכל  שלא 

[כ"א  שמחה?  יקרא  לזה  האם  מרצינות,  דעת  מסיח  רק  הוא  הרי  זו?! 
תשס"ג] ב'  אדר 

קב. לשון הקודש

פרק  נתן  דרבי  אבות  (על  יהושע  הבנין  שכתב  מה  את  להביא  רבנו  רגיל 
שבעה  הנולד  בתינוק  נדבר  לא  אם  הרמב"ם  בשם  נאמר  כאשר  וז"ל:  ל"ז) 
הוא  שהתולדה  הקודש  לשון  מאליו  ידבר  יגדל  כאשר  דיבור  שום  שנים 
שניסה  דנמרק]  בארץ  [כמדומה  המלכים  באחד  מעשה  היה  וכבר  מבטן. 
במקום  שבע  גיל  עד  אותו  וסגר  כשנולד  מיד  תינוק  שלקח  זה,  דבר 
מאליו  דיבר  וכשיצא  חייו  וכדי  לאכול  לו  נתנו  רק  דיבור  שום  שמע  שלא 

הקודש.  בלשון 

בדור  רק  הבריאה  בעצם  השפה  היא  וכך  הקודש  בלשון  נברא  העולם 
שפת  איש  יבינו  שלא  כדי  לשונות  לשבעים  להתחלק  נענשו  ההפלגה 

הקודש. לשון  הוא  בעצם  הדיבור  אבל  רעהו, 

קג. לשון הרע

מצורע  פר'  בגליונות  הבאנו  כבר  הרע  לשון  איסור  וגנות  חומר  בענין  הנה 
נוסף. א'  ענין  עוד  כאן  ונביא  תשע"ו.   – תשע"ה   - תשע"ד 

הוא  כי  הלשון.  הפה,  זה  אצלו  העיקרי  הדבר  ישיבה,  בן  הנה  רבנו:  שח 
עבודה  היא  שלו  העבודה  שעיקר  לאדם  דומה  ולא  הלשון,  עם  עובד 

והלשון! הפה  עם  שלו,  העבודה  מה  בחור"  "ישיבה  אבל  פיזית, 

תורה,  דברי  הלשון  עם  מדבר  הוא  מאד,  טוב  זה  אחד  מצד  אדרבה  ובזה 
שלא  דברים  שמדברים  עי"ז  "הכל"  את  מאבדים  לפעמים  שני  מצד  אך 
מאד  צריך  לכן  יפים.  כ"כ  לא  דיבורים  סתם  או  הרע,  לשון  זה  אם  כדין. 
לעלות  אפשר  קדוש",  "פה  הוא  הפה  אם  כי  הפה.  את  לשמור  להתחזק 

מאד. מאד 

ונדמה  מרע".  לשונך  "נצור  וגו'  חיים  החפץ  האיש  מי  אומר  המלך  דוד 
צריך  שבודאי  אף  שבת,  לחלל  לא  אמר  שלא  מדייק  חיים  שהחפץ  לי 
אתה  אם  שתעשה  אומר  הוא  מה  אבל  ספק!  שום  בלי   - שבת  לחלל  לא 

האדם. עיקר  זה  כי  הלשון,  את  שמור  מרע",  לשונך  "נצור  בחיים,  חפץ 

חיים.  בעלי  משאר  נבדל  הוא  בזה  כי  שלו,  הדיבור  כח  זה  האדם  עיקר 
שהתורה  מה  ועיקר  נשמה!  אבל  חיות,  ג"כ  להם  יש  חיים  הבעלי  כל 
ממללא  לרוח  התרגום  ומפרש  חיה!  לנפש   - זה  מה  האדם"  "ויהי  אומרת 
חיים,  הבעלי  מכל  נבדל  הוא  ובזה  לאדם,  רק  ניתן  הדיבור  כח  לדבר!   -
רוצים  ואם  מהכל.  יותר  זה  את  לשמור  צריך  הוא  וממילא  הדברים,  מכל 

מאד. גדול  דבר  זה  הדיבור  את  לשמור 

נקיה קד. לשון 

שליט"א:  טורק  אליעזר  רבי  הגה"צ  שח 

שיחה  באמצע  שפעם  הישיבות,  באחת  כר"מ  המשמש  אחד  מת"ח  שמעתי 
בשעה  לבוא  יכול  לא  שהוא  התבטא  שליט"א,  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  עם 

עבודה. באמצע  הוא  כי  פלונית 

משמעותה  עבודה  הלשון  זה,  בלשון  שהשתמש  עליו  הקפיד  שליט"א  מרן 
ואסור  קודש!  עבודת  זו  תורה  ללמד  'פרנסה',  כיום  המדוברת  הלשון  לפי 

אמלא) אוצרתיהם  הס'  (מתוך  מלמדות!  על  לשון  כזה  לומר 

קה. לשון רכה

מוולוז'ין,  הגר"ח  של  מכתבו  פי  על  מקורביו  את  רבנו  הדריך  פעמים  כמה 
מכל  ויותר  יותר  רצונו  את  משיג  האדם  הסבלנות  מידת  ידי  על  לאמור: 

בכך. טועים  אדם  בני  אולם  שבעולם.  תקיפות 

ישיבה  ראש  הייתי  כאשר  "גם  שליט"א:  שרגא  רבי  הגאון  לבנו  אמר  עוד 
קבלת  בעניין  לדוגמה,  בתקיפות.  דיברתי  לא  סבא,  כפר  בישיבת  יחידי 
ו'אפשר'.  'אולי'  'שמא',  של  בנוסח  רק  הצוות  עם  דיברתי  לישיבה,  תלמידים 

פחות". יתקבלו  שהדברים  סיבה  זו  אדרבה,   – בתקיפות  מדברים  אם 

כמה  במשך  בטוב  רבנו  חש  לא  פעם  כי  סיפרה,  ע"ה  שטינמן  הרבנית 
דפיקות  ובנו  אב  דפקו  אחד  לילה  קהל.  לקבל  היה  יכול  ולא  ימים, 
ממש,  נפש  פיקוח  של  בעניין  מדובר  כי  אמר  האב  הדלת.  על  נמרצות 
יש  שאכן  לתומה  הרבנית  סברה  כך,  ששמעה  כיוון  דיחוי.  סובל  שאינו 
השניים  את  לקבל  יוכל  אם  בעלה  את  שאלה  היא  זו.  בשעה  גם  להכניסם 
אכן  הם  שייכנסו.  הסכים  והוא  בפיהם,  נפש  ופיקוח  בפתח  העומדים 

ומרוצים. מחוייכים  פנים  בסבר  יצאו  דקות  כמה  וכעבור  בזריזות,  נכנסו 

"איזה  עצמה:  לבין  בינה  ותמהה  יציאתם  ממהירות  התפעלה  הרבנית 
פתרונו  על  ולבוא  כך  כל  דחוף  להיות  היה  יכול  נפש  פיקוח  של  עניין 
הבאים  את  שאלה  לא  כלל  שבדרך  פי  על  אף  ספורים?"  רגעים  תוך 
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היה  "מה  השואל:  אצל  והתעניינה  ממנהגה  חרגה  הפעם  מרבנו,  למבוקשם 
כך?" כל  הדחוף  המקרה 

בא  והוא  לכנסת,  לבחירות  רשימות  מגישים  אלו  בימים  כי  השיב,  האיש 
ההגשה  שמועד  "כיוון  לבחירות.  רשימה  להגיש  לו  כדאי  האם  לשאול 
דחוף  העניין  "היה  הסביר,  חצות",  בשעת  בודדות,  שעות  בעוד  מסתיים 

במיוחד". 

הרבנית. התעניינה  הרב?"  לכם  השיב  ומה  "נו, 

ממנו",  חוץ  בי  יבחר  לא  אחד  אף  כי  מועמדות,  אגיש  שלא  לי  ענה  "הוא 
בנו... על  בהצביעו  האיש  ענה 

כלל  נפגע  לא  שהאב  באופן  ובחכמה,  בנועם  זאת  לו  אמר  שרבנו  נראה 
מאוד. טובה  ברוח  הדברים  את  קיבל  אלא 

בחיוך,  יצא  שהשואל  קרה  כיצד  רבנו  את  הרבנית  שאלה  מכן  לאחר 
ושמח  לעצמו,  יצביע  הוא  שרק  חשב  הוא  "כנראה  בבדיחותא:  ענה  ורבנו 
(מאחורי  קולות..."  שני  לו  ויהיו  לו,  יצביע  בנו  גם  כי  לי  שברור  להיווכח 

הפרגוד)

קו. לשם שמים 

תשע"ו  תרומה  פר'  בגליון  הבאנו  שמים  לשם  מעשים  עשיית  בענין 
א'. ענין  כאן  ונביא  הלב'.  'טהרת  בערך  עוד  וראה  ותשע"ז 

למוסדות  שד"ר  להיות  שנשלח  בפלוני  הוי  עובדה  הגראי"ל  סיפר  עוד 
לשם  את  מאד  ושיבחו  כבוד,  מסיבת  לכבודו  ערכו  שב  וכאשר  תורה, 
בתוך  שונים  קשיים  לו  היו  תקופה  באותה  כי  ידעתי  ואני  שלו,  שמים' 
לשם  נוסע  הוא  כי  חשבו  ואנשים  בביתו,  להיות  יכל  לא  ושלכן  רח"ל  ביתו 
להספיד  או  אנשים  לשבח  שקשה  שהכרתי  אחת  דוגמא  וזו  בלבד,  שמים 

הפרגוד) (מאחורי  לב.  מסתרי  יודעים  לא  אנו  כי 

***

מאשר  שונה  באופן  ילדיו  את  מחנך  שהיה  אחד  יהודי  על  נשאל  פעם 
שמים. לשם  התכוין  הוא  כי  ואמר  טובים  ילדים  לו  ויצא  היום,  מקובל 

קז. מאכלות אסורות 

אסורות.  במאכלות  שנכשל  למי  תשובה  לעשות  עצה  מה  רבנו  נשאל 
בתורה  כולו  ישקיע  אם  רק  לתקון  יוכל  לא  מעות  דזה  רבנו:  לו  ואמר 
זילברברג  הגרמ"ב  (שיעורי  הלב.  בטהרת  ולטהרו  טבעו  לשנות  התורה  בכח 

שליט"א)

***

בארוחות,  ששותה  החמים  המים  כוס  את  לשתות  שליט"א  רבנו  סירב  פ"א 
לשתות  רוצה  שאינו  בתוקף  אמר  שישתה  מרבנו  וביקש  הנכד  וכשחזר 

הכוס! בשפתי  קטן  בחרק  הבחין  לכיור  המים  את  הנכד  כששפך  ואח"כ 

קח. מוסר

האזינו  תשע"ד,  חוקת  פר'  בגליון  רבנו  מדברי  הבאנו  המוסר  לימוד  בענין 
א'. ענין  עוד  כאן  ונביא  תשע"ו,  ויתרו  תשע"ה 

במקום  המוסר  שלימוד  מרגישים  שהם  שטוענים  כאלו  יש  רבנו  נשאל 
והם  בזה  תועלת  רואים  ואינם  ודכאון  עצבות  להם  גורם  אותם  לזכך 
שבאמת  מי  שליט"א:  מרן  והשיב  מוסר?  ילמדו  שלא  עדיף  אולי  שואלים 

כאלו. הבל  דברי  להגיד  יכול  לא  שצריך,  כמו  מוסר  לומד 

ומתביישים  עקומה,  סברא  להם  שיש  אנשים  יש  פעם:  לי  אמר  החזו"א 
על  סברתם  את  ומלבישים  קשה,  רמב"ם  מוצאים  עושים?  מההם  לאומרה 

שיבושים... כאלו  לומר  יכול  כן  הוא  כאילו  הרמב"ם 

שיעור  פעם  שאמר  סלנטר  ישראל  רבי  על  מסופר  שליט"א:  מרן  והמשיך 
שיעורו, על  קושיא  הקשה  השומעים  ואחד  בוילנא 

לדחותו  היה  יכול  באמת  כי  אח"כ  ואמר  וירד  השיעור  את  הפסיק  הגרי"ס 
 ... מוסר"  לומד  הרי  אתה  ישראל  "ר'  לעצמו:  חשב  אבל  תירוץ  באיזה 

תשע"ז) סוכות  יושר  (ארחות  מהבימה.  ירד  לכך 

***

כל  האמיתי,  הפשט  את  לדעת  א"א  בפרט  אגדה  בדברי  רבנו:  שח 
כמו  ולא  נעלמים,  דברים  בהם  הכניסו  וחז"ל  סתומים  הם  האגדה  דברי 
ביאור  איזה  וכשמפרשים  כונתם,  מה  לדעת  א"א  וא"כ  בפשטות,  שחושבים 
התעוררות  איזה  להיות  יכול  זה  ע"י  ואם  חז"ל,  כוונת  שזה  דיתכן  היינו 
מדאמרינן  כן  ומוכיחים  האמיתי,  הפשט  שזה  ברור  שלא  אפי'  לומר  אפשר 
ותקע  סכין  ונטל  בכבש  בריצתו  לחבירו  שהקדים  כהן  על  א')  (כ"ג  ביומא 
ישראל  בית  אחינו  ואמר:  האולם  מעלות  על  צדוק  רבי  עמד  בלבו,  לו 
על  להביא  מי  על  אנן  באדמה,  חלל  ימצא  כי  אומר  הוא  הרי  שמעו! 
ערופה  עגלה  אתויי  בת  וירושלים  מקשה  שם  והגמ'  העזרות,  על  או  העיר 

ערופה,  עגלה  להבאת  שצריכים  הדינים  פרטי  זה  במעשה  הי'  ולא  וכו', 
הציבור. את  לעורר  שרצה  בבכייה,  להרבות  כדי  כן  אמר  הוא  אלא 

סתומים  באגדה  דדבריהם  באגדה,  חז"ל  במאמר  ביאור  אומרים  אם  וכ"ש 
שחז"ל  מה  האמיתי  הפירוש  את  יודעים  אנו  ואין  מבהלכה  יותר  הרבה 
(ימלא  לומר.  אפשר  התעוררות  איזה  מזה  לצאת  יכול  אם  מ"מ  התכוונו, 

תהלתך) פי 

קט. מזוזה

שם  נפטרו  שכבר  ששכר  דירה  על  רבנו  את  ושאל  שבא  באחד  מעשה 
מה  וכי  לו,  ואמר  להחליפם  רצה  מהודרות  היו  שהמזוזות  ואף  נשים,  ב' 
ובאמת  חוטאת,  לא  היא  והמזוזה  להחליפם,  רוצה  שהנך  המזוזה  חטאה 
ראשון  דבר  אבל  כשרה,  היתה  לא  והמזוזה  דבר  שקרה  לפעמים  מצאנו 

יפרח) כתמר  צדיק  (כ'  בסדר.  הוא  אם  הלב  לבדוק  יש 

קי. מחילה

ומיד  וכדו'  בו  שפגעו  אנשים  שליט"א  לרבנו  שהגיעו  פעמים  וכמה  כמה 
כי  מוחל  שאני  מפסיד  אני  אמנם  צחות:  בדרך  פעם  ואמר  מוחל,  רבנו 
אבל  לשה"ר,  עליו  האומר  של  הזכיות  את  מקבל  שאדם  בחובה"ל  כתוב 

למחול. כדאי  יותר 

הזכיות  עדיין  נשאר  שמחל  אחרי  שגם  זה  על  שליט"א  הגרח"ק  מרן  ואמר 
מיאן  שליט"א  רבנו  אבל  זכויות.  מקבל  המבזה  וגם  המתבזה,  אצל  נשארות 

שליט"א)  שטיינמן  אשר  ר'  הרה"ג  נכדו  (מפי  זה.  חידוש  לקבל 

לו  עוזר  לא  ת"ח  שהמבזה  פעמים  כמה  בזה  שליט"א  רבנו  הזהיר  אכן 
ואכמ"ל. ע"א  כ"ח  במגילה  אבן  בטורי  וכמבואר  רח"ל  מחילה 

קיא. מחלוקת

 – –תשע"ה  תשע"ד  קרח  פר'  בגלינות  באריכות  הבאנו  המחלוקת  בגנות 
נוסף. א'  ענין  עוד  כאן  ונביא  תשע"ו, 

לו  אמר  שליט"א  רבנו  של  לחדרו  נכנס  שכאשר  שליט"א:  גנס  הגר"י  סיפר 
מבין  אינני  פעם:  לו  אמר  זצוק"ל  איש  החזון  שמרן  שליט"א  הישיבה  ראש 
זה  בכהוא  לפגום  בלי  חייו  שנות   80 ה-70  את  לעבור  יכול  אינו  האדם  מדוע 
לא  לאלוקים  העצומה  בקרבתו  החזו"א  מרן  לחבירו'  אדם  שבין  בעניינים 
שבין  בעבירות  כך  כל  חוטאים  הזה  העולם  בני  מדוע  לתפוס  היה  יכול 

לחבירו. אדם 

הוסיף  שליט"א  השחר'  האילת  בעל  הישיבה  שראש  וסיפר  הגר"י  והוסיף 
ומריבות  מחלוקות  שלאחר  רבים  מקרים  על  יודע  שאני  מדיליה  לו  ואמר 
וראה  ימים.  בקיצור  המחלוקת  בעלי  נפטרו  וחברים  שכנים  בין  שהתעוררו 

ויתור.  בערך  מש"כ  עוד 

קיב. מחשבה

שבת  שבערב  בתים  בהרבה  מצוי  כיום  שליט"א:  הגר"ש  רבנו  בן  שח 
ובטעות  יכשלו  לא  בשבת  שחלילה  כדי  מיוחד  כסוי  השקע  על  שמים 
מהסיבה  זה  את  שמים  היו  לא  הורי,  בבית  האור.  את  ידליקו  או  יכבו 
תנועה  עושה  היה  לא  שליט"א,  אבי  צורך.  שום  בזה  היה  לא   - הפשוטה 
ולא  התחתנו  כבר  [והילדים  מותר.  או  אסור  הדבר  אם  קודם  לחשוב  מבלי 

בבית]  היו 

***

מחשבה,  עם  פעולה  עושה  הוא  אם  אדם  שבן  יוצא  רבנו:  אמר  ובשיחה 
אם  ככה.  תמיד  זה  ובקדשים  זה.  בלי  שייך  היה  שלא  מה  להפוך,  יכול 
דבר,  שוב  זה  פיגול,  או  לשמה  שלא  עבודה  שיעשה  בלי  יחשוב  אדם 
באמת  שהיא  פעולה  הופך  הוא  כאן  אבל  יותר,  מובן  זה  שמה  אבל 
במה  ההבדל  מה  מובן  לא  זה  ובלי  ה'.  לקידוש  נהפך  בוראי,  את  להכעיס 

לו. מוסר  שהוא 

אם  אפי'  ולכן  פעולה,  עושה  כשהוא  האדם  של  הכח  את  רואים  עכ"פ 
עושה  אחד  אם  שייכות  שום  שאין  בודאי  אבל  כונה,  א"צ  שמצות  סוברים 

שמים. לשם  שלא  שעושה  או  שמים,  הלשם  כונת  עם  פעולה 

נאמר  אם  אפי'  תפילין,  מניח  שהוא  כונה  בלי  תפילין  יניח  אחד  אם 
בפרט  תפילין,  מצות  לקיים  חשב  לא  הוא  אבל  תפילין,  מצות  שמקיים 
יותר.  הרבה  זה  טובה.  יותר  פעולה  עם  עושה  כשהוא  יחשוב,  שיותר  מה 
אחרים,  תפילין  שזה  הדבר,  כל  את  מקדש  זה  כי  מחשבה,  סתם  מאשר 

שמים. לשם  מחשבה  בלי  עשה  אם  מאשר  אחר,  וציצית 

בלי  הדברים  את  שיעשה  האדם  את  לעשות  הוא  היצר  של  הכח  כל  וזה 
שיעשה  נלחם  היצר  אבל  טובה,  לא  במחשבה  שיעשה  לא  אפי'  מחשבה, 
הכח  את  להחליש  התחבולות  כל  את  עושה  היצר  זה  ועל  מחשבה,  בלי 



25

ועל  מצוה.  איזה  עשיית  בשעת  שלו  המחשבה  כל  את  יכניס  לא  שהאדם 
להתחזק. צריך  מאד  זה 

קיג. מיתה

להתברך  בער"ה  לרבנו  הגיע  שפ"א  שליט"א:  סגל  דן  ר'  הגה"צ  שח 
מה  אותו  ושאל  אותו.  שיברך  אליו  רבנו  פנה  רבנו,  שבירכו  ואחרי  ממנו, 
והחל  תשובה"  מתוך  ימות  "שאני  רבנו:  לו  ואמר  אותו,  שיברך  רוצה  הוא 

שליש. בדמעות  לבכות 

אבל  כזו,  ברכה  שמבקשים  עוד  שהיו  יתכן  אמנם  דן:  ר'  הגה"צ  ואמר 
ש.  אשר  ר'  הרה"ג  (מפי  בנמצא.  לא  זה  ע"ז,  כ"כ  שיבכה  אחד  למצוא 

שליט"א)

***

היא  זו  פתאום  מת  רבנן  'תנו  א'):  כ"ח  (דף  קטן  במועד  בגמ'  מבואר  הנה 
בן  חנניא  רבי  דחופה.  מיתה  היא  זו  ומת  אחד  יום  חלה  חטופה  מיתה 
לוקח  הנני  אדם  בן  כד)  (יחזקאל  שנאמר  מגפה  מיתת  היא  זו  אומר  גמליאל 
בבקר  העם  אל  ואדבר  כד)  (יחזקאל  וכתיב  במגפה  עיניך  מחמד  את  ממך 
גערה  שלשה  דחויה  מיתה  היא  זו  ומת  ימים  שני  בערב.  אשתי  ותמת 

אדם'. כל  מיתת  היא  זו  חמשה  נזיפה  ארבעה 

טוב  לא  לדבר  נחשב  זה  פתאום  מת  אם  למה  להבין  צריך  רבנו:  העיר 
יסורים  עליו  נגזר  וכשלא  השמים  מן  חשבון  לפי  באים  יסורים  הרי 
[וראה  טובה.  מיתה  לא  זה  ולמה  פתאום  וזה  יסורים,  בלי  ימות  בהכרח 

תשע"ד] נצו"י  גליון 

קיד. מלאכים

עוד  כאן  ונביא  תשע"ז.  ויצא  בגליון  רבנו  מדברי  הבאנו  המלאכים  בענין 
א'. ענין 

שלום  שבפיוט  רבנו.  העיר  השרת'.  מלאכי  עליכם  'שלום  הפזמון  על 
השלום?  מלאכי  אומרים  ובאחרים  השרת  מלאכי  אומרים  בראשון  עליכם 

רע  מלאך  לזה  זה  המתנגדים  מלאכים  שני  יש  שבתחלה  משום  והיינו 
טוב  מלאך  וכו'  ערוך  ושולחן  דלוק  הנר  אם  אח"ז  אבל  טוב,  ומלאך 
בתקוה  תמיד  ואנו  לברכה,  ומצטרף  עמו  משלים  רע  ומלאך  מברך 
הרע  המלאך  שגם  הטוב,  המלאך  לברכת  אמן  ענה  הרע  המלאך  שאצלינו 
השחר  (אילת  השלום  מלאכי  הם  וממילא  ביניהם  שלום  נעשה  אמן  ענה 

ב) קיט,  שבת 

קטו. מלחמה

פ"ז  ב"ק  התוספתא  את  רבנו  הראה  תשס"ט  שנת  של  המלחמה  בשעת 
ואומר  לבניו  וישתעבד  יבא  לקונו  להשתעבד  רצה  לא  הוא  אחר:  דבר 
הברזל  את  לפסול  הכתו'  ראה  מה  וכי  ברזל,  עליהן  תניף  לא  אבנים  מזבח 

מתכות?  מיני  מכל  יותר 

כפרה  סימן  והמזבח  פורענות,  סימן  והחרב  ממנו  נעשית  שהחרב  מפני 
קל  דברים  והלא  כפרה,  שסימן  מדבר  פורענות  שסימן  דבר  מעבירין 
על  מדברות  ולא  שומעות  ולא  רואות  לא  שאינן  אבנים  אם  ומה  וחומר 
עליהן  תניף  לא  הכת'  אמ'  שבשמי'  לאביהם  ישראל  בין  כפרה  שמטילות 
בהן  יגע  שלא  וכמה  כמה  אחת  על  לעולם  כפרה  שהן  תורה  בני  ברזל, 

כולן.  המזיקין  מן  אחד 

שמטילות  אבנים  אליך  ה'  מזבח  את  תבנה  שלמות  אבנים  או'  הוא  הרי 
ולא  רואות  לא  שאינן  אבנים  אם  ומה  וחומר  קל  דברים  והלא  שלום, 
שבשמים,  לאביהם  ישראל  בין  שלום  שמטילות  על  מדברות  ולא  שומעות 
אחת  על  בעולם  שלום  שהן  תורה  בני  לפני,  שלימות  יהיו  המקום  אמ' 

המקום. לפני  שלימים  שיהיו  וכמה  כמה 

בזמן  רבנו  מדברי  תשע"ו  ויקרא  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  עוד  וראה 
המפרץ. מלחמת 

***

ובאמצע  תשכ"ז,  באייר  רבנו  אצל  שלמד  רבנו,  של  ותיק  תלמיד  שח 
יודע  ואיני  בשיעור  לשבת  נשאר  ורבנו  ברחנו,  כולנו  אזעקות  היה  השיעור 

שאחז  נקודה  באותו  המשיך  הוא  שחזרנו  זמן  אחרי  אבל  שם,  עשה  מה 
הפסק. שום  בלי  קודם 

קטז. מלמדים

כמה  כאן  ונביא  חינוך.  עניני  בקו'  למלמדים  רבנו  מדברי  הבאנו  כבר 
למלמדים. רבנו  שמסר  ענינים 

***

שככל  לדעת  צריך  נחוץ.  לא  זה  תוכחה,  או  מוסר  לדבר  באתי  לא 
אחרת  צורה  מקבל  הלימוד  בעבודתו,  מרוכז  יותר  המורה,   – שהמלמד 

לגמרי.

מאות  ארבע  לתלמיד  מלמד  שהיה  פרידא  בר'  המעשה  לכולם.....  ידוע 
מאות  שמונה  ללמוד  והוצרך  מצוה  דבר  לאיזה  נחפז  אחת  פעם  פעמים, 
ור'  חומר,  אותו  היה  הנלמד  שהחומר  שלמרות  מכאן,  רואים  פעמים. 
היה  שהחומר  ובודאי  פעם,  מאות  ארבע  החומר  את  לו  שינן  פרידא 
שעל  הרגיש  התלמיד  נרגש,  היה  שהתלמיד  צ"ל  אלא  פרידא,  לר'  ברור 
השפיע  וזה  מצוה,  לדבר  להחפז  שעליו  במחשבתו,  נוסף  דבר  מעיק  הרב 
כן  אחר  שתלמיד  אף  פעם,  מאות  ארבע  אחר  אף  יבין  לא  שהתלמיד 

הבין.

עוד  היה  אלא  הנלמד,  בענין  כולו  מרוכז  היה  לא  שהרב  מפני  זה  וכל 
אבל  נחוץ,  ודבר  מצוה,  דבר  היה  שזה  ואף  מחשבתו.  את  שהטריד  דבר 

הפריע. זה  ללימוד 

חלשים  שלנו  הנפש  שכוחות  שלנו  בדורות  ובפרט  מאד,  מצוי  זה  דבר 
או  משפחתיים  ענינים  בעיות,  להם  יש  אדם  בני  ורוב  קודמים,  מדורות 
מרוכז  להיות  מסוגל  אינו  שוב  שהראש  ודאי  אז  אחרים,  דברים  מיני  כל 

בלימוד. כולו 

שנים  פי  ללמוד  צריך  היה  בזה  במצב  בגמרא,  שמשמע  כפי  הדין,  ומן 
לאוזן  יכנסו  והדברים  החומר,  את  יקלטו  שהתלמידים  כדי  כפול,   –

התלמידים.

עד  מאות!  שמונה  ללמד  מוכן  שהיה  גדול  כה  צדיק  היה  פרידא  ר' 
בין  פעמים  מספר  אותו  תמיד  מלמדים  בדורותינו  אבל  הבין,  שהתלמיד 
לפי  ג"כ  היא  שהתועלת  ומסתברא  יותר,  שמרוכזים  בין  פחות  שמרוכזים 
מאד  טוב  מלמד  מסתמא  היה  פרידא  שר'  אף  שמלמדים.  הפעמים  מספר 
את  בתלמיד  להחדיר  הצליח  לא  טרדה,  לו  היתה  אם  בכ"ז  מעולה,  מלמד 

פעמים. של  כפול  סכום  שלימד  עד  הלימוד 

היא  כך  אבל  בזה,  מישהו  את  להאשים  אין  מאד,  מצוי  זה  בימינו 
בימינו  בפרט  שונה,  הלימוד  היום  כך,  כל  מרוכז  אינו  שאדם  המציאות 

קודמים. בדורות  שהיו  מכפי  דברים  שנשתנו 

מאד,  קשה  עובד  היה  ובאמת  היום,  כל  עיסוקו  היה  זה  המלמד  פעם, 
אחר. דבר  שום  ידע  ולא  תורה,  בהרבצת  עוסק  היה  היום,  סוף  עד  מבוקר 

כי  לשעון  צמוד  הוא  ענינים,  מיני  כל  יש  אחד  לכל  היום,  המלמד  אבל 
ממילא  אלמוני,  למקום  מעט  ועוד  פלוני,  למקום  ללכת  צריך  מעט  עוד 
אחד.  פרט  זהו  שונות  התוצאות  וממילא  אחת  רגל  על  כאילו  עבודתנו  כל 

אם  אף  שאפשר  כמה  עד  להתגבר  הפחות  לכל  הוא  לעשות,  שניתן  ומה 
לפחות  אבל  לבטלם,  אפשר  ואי  שמפריעים,  ענינים  איזה  לו  יש  באמת 
וזה  הנלמד,  בענין  ורק  אך  ולהתרכז  מהכל,  לשכוח  שיראה  שמלמד  בזמן 
הארבע  ומה  פעם,  מאות  ארבע  עוד  למד  פרידא  שר'  מהגמרא  נלמד 
נתן  ולא  עצמו  את  שריכז  אלא  הראשונים?  על  עדיפים  השניים  מאות 

מהלימוד. דעתו  להסיח  מצוה  של  לטירדה 

***

חומר,  אותו  את  מלמדים  כלל  בדרך  הרי  שנים,  הרבה  שמלמד  אדם 
כבר  שינן  החומר  את  הרי  להתכונן,  צריך  שאינו  סבור  הוא  וממילא 

להתכונן? עוד  לו  יש  ומה  בוריו.  על  יודעו  והוא  רבות,  פעמים 

אלא  החומר,  עצם  לא  זה  להתכונן,  שצריך  מה  כי  נכון,  זה  אין  אבל 
מוסיפה  זו  והכנה  החומר,  את  למסור  וכיצד  ללמד  איך  כוללת  היא  ההכנה 

התועלת. לגבי  הרבה 

שיהיה  יגרום  אצלו,  ברור  יהא  שהחומר  יותר  יתרכז  שהמלמד  מה  כל 
יתענינו  התלמידים  וגם  קל  השיעור  מהלך  יהיה  ואז  לתלמיד,  ברור  יותר 

ללמוד. וירצו 

יש  וכאשר  בקושי,  נקלט  החומר  הנ"ל,  ההכנה  חסרה  אם  כן,  שאין  מה 
התלמיד  ואם  התלמיד,  של  ההבנה  יכולת  מוגבלת  הרי  בקליטה  קושי 
אז  מתרגז  הרבי  אם  כי  החוזר,  גלגל  וזה  מתרגז,  המלמד  אזי  מבין,  אינו 

כלל. יודע  ואינו  מקשיב  אינו  התלמיד 

נכשלים  בחינוך  העוסקים  מאתנו,  אחד  כל  שכמעט  מהדברים  אחד  וזה 
כמה  עד  בזה,  להתחזק  תמיד  שצריך  מהדברים  זה  ממילא  בזה, 
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ממש  ברור  יהא  הלימודים  ושחומר  טוב,  מוכן  שיהא  ע"י  שבאפשרותו. 
בידו.

***
לפעמים  יש  ממני,  טוב  יותר  מבינים  ואתם  ידועים,  הדברים  הסתם  מן 
לא  "אתה  כגון  לאמרם,  שאין  דברים  מתבטא  אדם  סבלנות  שמחוסר 
ולהרוס,  לשבור  יכול  כזה,  שמשפט  כמה  עד  לשער  אפשר  ואי  כלום" 

אחת. במלה  שקלקלו  מה  לתקן  כדי  רבות"  "שנים  לעמול  יש  ואח"כ 
צריך  לתקן  כדי  אח"כ  אבל  לקלקל,  אפשר  אחת  במלה  קל,  זה  לקלקל 

שנים. גבי  על  שנים  לעבוד 
גורם  וזה  סבלנות  וחסר  חלש  שלנו  הדור  מאד.  המזיק  גורם  זה  לפעמים 
והיו  תועלת,  יותר  עם  יוצאים  היו  תלמידים  מאד  והרבה  יתכן  מפריע. 
דברי  (קו'  דאבדין.  על  וחבל   – שמים  ביראת  בתורה  גדולים  להיות  צומחים 

חינוך) בעניני  חיזוק 

***
כי  החומר,  עם  טוב  להתכונן  צריך  תלמידים  עם  שלומד  מי  רבנו:  שח 
הוא  אם  פעמים,  הרבה  כבר  שלמד  אפילו  טוב,  מתכונן  לא  הוא  אם 
חסר  זה  ובלי  החומר,  את  פעם  עוד  להתכונן  צריך  טוב  שיהיה  רוצה 
את  לבאר  איך  כן  גם  להתבונן  וצריך  מאוד,  ברור  להיות  צריך  בבהירות, 
ברור  שיותר  ומה  ברור,  שיהיה  לברר  איך  אלא  הגמ'  עצם  את  רק  לא  זה, 

מצליח. יותר  הילד 
***

ממנו  יותר  יודעים  הילדים  אבל  ולדבר,  לדבר  יכול  אדם  רבנו:  שח 
מן  היוצאים  הם  הדברים  אם  מודד,  יש  ולילדים  שלו,  הדרגה  את  בעצמו 
זה  אלא  מועיל  לא  שזה  רק  לא  הלב,  מן  יוצא  לא  זה  ואם  לא,  או  הלב, 

מקלקל.  גם 
בעל  בשם  שליט"א  לרבנו  אמר  שליט"א  ג"א  ענינא  בהאי  הבאנו  וכבר 
ללב  נכנסים  הלב  מן  היוצאים  "דברים  שפירש  אלימלך  הנועם  הרה"ק 
של  ללב  בעומק  יותר  שוב  חוזרים  הם  הלב  מן  יוצאים  הם  שאם  היינו 

ממנו".  שיצאו  מי 
שאם  התלמידים  לפני  הללו  הדברים  על  וחוזר  מהדברים  נהנה  ורבנו 

בעצמו.  האומר  ללב  שוב  נכנסים  הם  הלב  מן  יוצאים  הדברים 

קיז. מסורת
לענינים  במחשב  להשתמש  אם  שאלתך  ע"ד  הרב...  לכבוד  רבנו:  מכתב 
מדורי  שמקובל  ממה  לשנות  שאין  פשוט  הנה  התורה  לדיני  הנוגעים 
הזמן  במשך  להתגלות  עלולים  מכשולים  איזה  לדעת  א"א  ובכלל  דורות 
לסמוך  איש  מפי  איש  שבע"פ  בתורה  לנו  שמקובל  מה  אלא  לנו  ואין 
שהקב"ה  ויה"ר  והפוסקים,  התלמוד  עפ"י  שמכריעים  שמים  יראי  חכם  על 
שצונו  במצותיו  ודקדוק  זהירות  ע"י  במחננו  וקדושה  טהרה  רוח  ישרה 

שמו. יתברך 

קיח. מקואות

על  האחריות  את  עצמו  על  נטל  שנים  לעשר  קרוב  שליט"א  רבנו  כידוע 
[אי"ה  המקואות.  כשרות  ולמען  למענם.  הרבה  ודואג  המשפחה,  טהרת 

א'. ענין  עוד  כאן  ונביא  זה]  בענין  באריכות  נעסוק  עוד  ובל"נ 

מפלסטיק  העשוי  במקווה  המשפחה:  מטהרת  חדשה  שאלה  הגיעה  לאחרונה 
של  הכותרת  דרישות,  שאר  בחשבון  בו  נלקחו  וכן  לקרקע]  מחובר  [שהוא 

ושומע  יודע  אחד  כל  אחד,  ביום  להקים  שניתן  מקווה  היא  ההמצאה 
המקווה  של  פטנט  והנה  מקווה,  בהקמת  מושקעים  ויזע  עמל  זמן  כמה 
נבנה  לא  הזה  המקווה  שגם  נכון  אז  פלסטיק,  לוחות  בדמות  מוכן  שמגיע 
רגיל.  ממקווה  ערוך  לאין  ונוחה  קלה  מהירה  הקמתו  אך  אחד,  ביום  ממש 
ולא  בקלות  לבטלה  ניתן  ישראל  בארץ  כזו  הצעה  על  שומעים  כאשר 
המקווה  יכול  בעולם  רבים  שבמקומות  נשכח  בל  אך  אליה,  להתייחס 
מקווה  בהם  יוקם  שאם  במקומות  מדובר  מבורכת.  מהפכה  לחולל  הזה 
הקרובה  בתקופה  הפחות  לכל  לאו  ואם  מקווה  לתושבים  יהיה  מפלסטיק 

רח"ל.  מקווה  בלא  ייוותרו  הארוכה  גם  ושמא 
שליט"א  שבדור  החכמים  תלמידי  מגדולי  אחד  של  לפתחו  הגיע  הפיתוח 
בפני  להניחו  יש  הכל  שלפני  שאמר  מקוואות  בתורת  ומופלא  עצום  בקי 
יש  והאם  לאו?  אם  לו  להזדקק  אם  שיכריע  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן 

לאו?  אם  פרצה  בכך 
אפשרית  לפרצה  דוגמה  הנה  אך  שהתעוררו,  הפרטים  לכל  כאן  ניכנס  לא 
אך  להקימו  שחובה  ציינו  המקווה  את  שבדקו  הרבנים  גם  החדש  במיזם 
המקווה  אם  השאלה  נשאלת  וכאן  ובקי,  מוסמך  רב  של  הדוק  בפיקוח  ורק 
יתפתה  לא  מוסמך  בלתי  שאדם  לך  ערב  מי  יחסית  מראש  מוכן  מגיע 
מדאורייתא,  למכשולות  להוביל  שעלול  צעד  המקווה  את  בעצמו  להקים 
מקווה  כלל  בהם  אין  שכרגע  מקומות  על  בוודאות  יודע  אתה  מאידך 

רח"ל  מכריתות  יהודים  שיציל  גדול  הצלה  קרש  להוות  יכול  הזה  והפיתוח 
שכזו?  וגורלית  נוראה  הכרעה  כתפיו  על  ליטול  יכול  מי 

שזו  התבטא  שליט"א  הישיבה  ראש  מרן  בפני  השאלה  הוצגה  כאשר 
בשיקול  צדדיה  מכל  בה  דן  מאוד  ארוך  זמן  ובמשך  מאוד  קשה  שאלה 

זאת.  להתיר  אפשר  שאי  הכריע  לבסוף  נוקב,  דעת 
להצילם?  יכול  זה  שפיתוח  המקומות  כל  לגבי  מה  אך 

הרבה  כדעת  לטבילה,  שאובים  מים  פוסלים  שחז"ל  שמצינו  ואמר:  נענה 
ברור  והרי  חז"ל  זאת  פסלו  ואיך  מדרבנן  רק  שזהו  והפוסקים  ראשונים 
והיה  גשמים  למי  השוואה  בלא  ונגיש  מצוי  הוא  שאובים  ממים  שמקווה 

פסלו.  חז"ל  זאת  ובכל  רח"ל,  כריתות  חייבי  הרבה  להציל  ניתן 
בבחינת  אם  כי  חז"ל  מגזרת  ללמוד  הכוונה  שאין  נקל:  לנבון  דעת 
המכריע  השיקול  איננה  יהודים  להציל  שהאפשרות  לו  הוא  מקום  מראה 
הרבים  ומהשיקולים  הרחב  מהנידון  חלק  אם  כי  כאן  הזכרנו  ולא  היחידי, 
את  לשלול  משמעית  חד  הייתה  ההכרעה  למעשה  זו  בסוגיה  שהתעוררו 

תשע"ה) חוקת  פר'  קודש  שבת  (מוסף  הפלסטיק.  מקווה  רעיון 

קיט. משברים
נסיונות,  פעם  כל  יש  השנים  במשך  אחד,  שכל  לדעת  צריך  רבנו:  אמר 
מצליח.  לא  שהוא  חושב  הוא  הבחור  את  שמחלישות  סיבות  יש  פעם 
הוא  אח"כ  שבאמת  ירידה,  גורם  וזה  שבור,  כאילו  הוא  פעמים  והרבה 
ובאמת  נשבר,  שבאמת  לו  גורם  זה  שנשבר  הדבר  עצם  כי  מצליח,  לא 
יש  ורגע  רגע  שכל  תחשבו  שלא  לכתחילה,  לדעת  צריך  ולכן  מצליח  לא 
חזק  רצון  יש  אם  אבל  הצלחה,  מרגישים  שלא  פעמים  הרבה  יש  הצלחה. 
שהבא  יעזור  והקב"ה  דשמיא  סייעתא  יש  אז  חכם,  תלמיד  להיות  שרוצה 

אותו. מסייעין  ליטהר 
יראי  להיות  באמת,  שואפים  להיות  השנים,  כל  שחונכתם  כפי  ואתם 
הזמן  זה  שעכשיו  תדעו  בזה,  תמשיכו  חכמים,  תלמידי  להיות  שמים, 
עכשיו  השנים,  את  תנצלו  אתם  אם  גדולים,  להיות  לנצל  יכולים  שאתם 
לפי  הכל  לראות  הזה  בדרך  תמשיכו  ספר  הבית  את  גומרים  שאתם  אחרי 
חכמים  תלמידי  שתהיו  בעיקר  הזאת,  "השאיפה"  לפי  הזאת.  ההשקפה 
באיכות  גם  הזמן  את  תנצלו  ואתם  לכם,  שיפריע  דברים  שום  יהי'  ולא 
ולשמוע  לאיבוד,  ילך  לא  הזמן  שכל  לראות  לנצל,  בכמות  שתראו  וגם 
כל  בישראל,  גדול  להיות  מכם  אחד  כל  תוכלו  אז  ומורים,  הורים  בקול 

אחד!  כל  ממש  אחד, 
יותר  לא  אבל  לגדלות  לשאוף  עליו  שמוטל  מה  לדעת  צריך  אחד  כל  רק 
קורה,  כשלון,  לפעמים  יש  שאם  לדעת  צריך  המציאות  את  ולהזניח  מדאי 
יש  אם  להשבר  לא  תשברו.  שלא  תראו  רק  יצליח,  סוף  כל  סוף  אבל 

גדול. להיות  ולשאוף  שמח  להיות  תמיד  רק  קשה.  מצב  איזה  לפעמים 

קכ. משגיח
שח הגה"צ רבי אליעזר טורק שליט"א: שמעתי מראש ישיבה אחד בירושלים, 
ישיבתו,  לפתיחת  ברכתו  את  וביקש  רבות  שנים  לפני  שליט"א  למרן  שנכנס 
להיות  עומד  ומי  בישיבה  לשמש  שעומדים  הצוות  מי  שליט"א  מרן  התעניין 
זמן עדיין לא היה לו משגיח לישיבה, והוא התבטא בפני  באותו  בישיבה.  המשגיח 

מרן שליט"א שעדיין אינו יודע מי יהיה המשגיח. 
אמר לו מרן שליט"א בנחרצות בערך בלשון הזה: 'איני יכול להמליץ על הישיבה, 
כיצד אוכל לדעת את אופייה וסגנונה של הישיבה לפני שיש בה משגיח. משגיח 
הוא דמות מרכזית שכל ההליכות בישיבה נקבעים על פיו, איני יכול לשוחח אודות 
(מתוך הס' אוצרתיהם אמלא העומד לראות  הישיבה, קודם שנבחר לה משגיח ראוי'. 

אור)

***
שח בנו הגר"ש שליט"א: אאמו"ר אמר - יש אנשים שעצם הדמות שלהם, עצם 
או  'מרתקות'  הכי  לא  השיחות  אם  אפילו  משפיע,  עצמו  זה  שלהם,  המראה 

'מענינות', עצם האיש - זה החיזוק. 

קכא. משיח
מצפים  של  בענין  פונביז  כולל  בהיכל  מקיפה  שיחה  מסר  שליט"א  רבנו 
לישועה, ונביא כאן חלק ממנה, כל הענינים הנוגעים לתורה לאמונה וליראת 
ובפרט  חיזוק  צריך  לרוחניות  שנוגע  מה  וכל  תמידי,  חיזוק  צריכים  שמים 

בתקופה שיש בה השפעה לרעה על ענינים אלו. 
ידוע שהרמב"ם בפי' המשנה למס' סנהדרין פרק חלק סידר את עיקרי האמונה 
השלימה  בגאולה  האמונה  הוא  מהם  אחד  אשר  עיקרים  כי"ג  הדת  ויסודי 
ולא  ולאמת שיבוא  והוא להאמין  ימות המשיח  וז"ל שם: היסוד השנים עשר 
יחשב שמתאחר, אם יתמהמה חכה לו ולא ישים לו זמן ולא יעשה לו סברות 
במקראות להוציא זמן ביאתו, וחכמים אומרים סנהדרין (צז ב) תיפח רוחן של 
שהיו  המלכים  כל  על  וכבוד  ומעלה  יתרון  לו  שיהיה  ושיאמין  קיצין,  מחשבי 
ע"ה  מלאכי  עד  ע"ה  רבנו  ממשה  הנביאים  כל  עליו  שנבאו  מה  כפי  מעולם 
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בתורה  בו  שיעד  בתורה  כפר  מעלתו  אצלו  נתמעט  או  בו  שהסתפק  ומי 
א)  (לא  שבת  חז"ל  אמרו  וכבר  נצבים  אתם  ופרשת  בלעם  בפרשת  בפירוש 
לישועה.  צפית  היא  לדין  שיכניסוהו  בשעה  האדם  שישאל  השאלות  שאחת 

גם את  כולל  הזה  ואף שהענין  לישועה הכללית האמיתית,  הוא  בזה  והכוונה 
ואליה  הכללית  הישועה  הוא  העיקר  אך  דבר,  בכל  פרטית  לישועה  הציפיה 

לצפות.  אנו  חייבים 
חזק  באופן  ישראל  כלל  בקרב  האמיתית  לגאולה  הציפיה  היתה  הדורות  בכל 
עד  שהגיעו  תקופות  גם  היו  הדורות  שבמשך  אלא  טהורה,  ובאמונה  מאוד 
רעה,  לתרבות  יצאו  לגאולה  רצון  שמתוך  זמנים  גם  והיו  הפוך  מצב  כדי 
עד  הגיעו  זאת  איך  ביאור  צריך  והדבר  רח"ל  לשמד  שיצאו  כאלה  היו  ואף 
ח,  (קהלת  רע  דבר  ידע  לא  מצוה  שומר  הלא  לגאולה  הרצון  מתוך  כך  כדי 
מצוה  מצוה  ששכר  וכו'  מצוה  גוררת  שמצוה  שנינו  מ"ב  פ"ד  ובאבות  ה) 
הגיעו  ציפיה  של  מצוה  חפצים  היו  אשר  שיהודים  כזאת  ארע  כיצד  כן  ואם 

דורות?  בכמה  וגרמו  מצבים 
לגאולה  ושאיפתם  רצונם  היה  לא  אנשים  אותם  שבאמת  הוא:  והביאור 
להשתחרר  שלהם  הרצון  מכח  רק  אלא  לישועה,  ציפית  של  מצוה  בתורת 
הרי  קשה  במצב  האדם  נמצא  כאשר  שכן  הגלות,  מן  ולצאת  הצרות  מן 
והם  כן  נוהגים  העולם  אומות  ואף  ההוא,  המצב  מן  לצאת  מתאמץ  הוא 
רצון  הוא  שכך  אלא  זה  ואין  לחירות,  יוציאם  אשר  מנהיג  בראשם  מעמידים 
האדם שיהיה לו טוב אך לא זו היא הציפיה האמיתית המחוייבת מדין צפית 

האמונה.  עיקרי  י"ג  של  לישועה 
אשר  אדם  בני  וישנם  שונים,  כוחות  עם  האדם  בני  את  ברא  העולם  הבורא 
ושכנוע,  השפעה  כח  כמו  ומיוחדים  גדולים  כוחות  בהם  נטע  יתברך  הבורא 
אלו הן תכונות שהאדם קיבל מהבורא כדי שישתמש בהן כראוי, אעפ"כ רוב 
המשתמשים  הם  מעטים  ורק  בכוחותיהם  לטובה  משתמשים  האדם  בני  אין 
גורמים  כראוי  שלא  בהם  משתמשים  וכאשר  משמים,  שקבלו  בכוחות  כראוי 
נוחות  שקבלו  אנשים  בעם  שהיו  הדורות  בכל  היה  וכך  רח"ל,  לחורבן  הם 
שאדם  ומה  כראוי,  ושלא  נכונה  בלתי  בצורה  בהם  והשתמשו  שכאלו  ותכונות 
יכלו האנשים הללו  ולמושכם אחריו  היה בכוחו לשכנע את הבריות  לא  פשוט 

להשפיע ולשכנע בעזרת הכוחות הגדולם שהיו מנת חלקם. 
באותו  שאז  כן,  היה  התנאים  בתקופת  ואף  רבים  בדורות  היה  כך 
ואפילו  דורו  חכמי  בו  וטעו  המשיח  שהוא  וסבר  אחד  קם  הזמן 
תרתין  מלך  כוזיבא  בר  ב  צג  בסנהדרין  ואיתא  בו  טעה  עקיבא  ר' 
דמורח  כתיב  במשיח  ליה  אמרו  משיח,  אנא  לרבנן  להו  אמר  ופלגא  שניין 
[יא  ישעיה  ד"  ביראת  והריחו  מיניה שנאמר במשיח  לעיל  ודאין כמבואר שם 
באדם  מריח  שהוא  דהיינו  ודאין  מורח  שיהא  צריך  שהמשיח  רבא  ופירש  ג] 
אזניו  ומשמע  עיניו,  מראה  פי  על  שישפוט  לא  אבל  החייב  מי  ויודע  ושופט 
הזו  המדה  בו  יש  כוזיבא  בר  אם  אנחנו  נבדוק  ודאין  מורח  אי  אנן  ניחזי 
דלא מורח ודאין קטלוהו כיון  דחזיהו  כיון  הריח,  פי  על  לשפוט  יכול  שהוא 

שראו שאינו מורח ודאין הרגוהו. 
שהטילה  מצינו  לא  כזה  עוון  על  הלא  דין  בית  הרגוהו  מה  מפני  להבין  ויש 
התורה חיוב מיתה? אלא צריך לומר שהיות ומכח מעשיו של זה עלול לצאת 
מן התורה  ועונשים שלא  דין מכים  בית  הרגוהו שהרי  לפיכך  בישראל,  חרבן 
כדי לעשות סייג לתורה כל שהשעה צריכה לכך ואפילו לחייב מיתה יש להם 

כח זה כמבואר ביבמות צ,ב. 
רפיון בעיקר הזה של אמונה,  נמצאים בתקופה שיש בה  היום הזה שאנו  גם 
הרי שהדבר צריך חיזוק והצורך והתועלת בחיזוק כפול הוא. מצד אחד הלא 
כבר ידוע מה שאומרים בשם רבי ישראל סלנטר זצ"ל שאם הפרוש שבוילנא 
מתחזק בלימוד התורה הרי הוא משפיע על המלומד בפריז שלא יצא לשמד, 
וכך הענין שלפנינו אם ישנה אפשרות שיהיו אנשים שיפלו כל כך באמונתם 
הרי כל כמה שאנו נתחזק באמונה האמיתית נגרום בכך שהאחרים לא יטעו, 
ונופלים  אנשים שטועים  הזה שמכיון שיש  בחיזוק  צורך  יש  שני  ומצד  ויפלו 
תתחזקו  לא  אם  תחלש  שאמונתם  החזקים  על  גם  משפיע  בהכרח  זה  הרי 
ציפיה  של  הזה  העיקר  את  לחזק  צורך  שיש  התימה  מן  אינו  ולכן  כנגדו, 
נפילה מאחרים,  נמנע  ע"י החיזוק  עיקרי האמונה שכן  י"ג  מן  לגאולה שהוא 
וגם אנו לא נתחלש באמונה מכח נפילתם של האחרים. (ימלא פי תהלתך אמונה)

קכב. מתלוננים
יותר  וכל מה שמתחזקים  אמר רבנו: לדאבונינו צריך להתחזק מאד באמונה, 
באמונה נהיים מאושרים. בן אדם יושב במשך היום כמעט אפשר לומר שאולי 
רגע אחד! הוא חושב על הקב"ה, ומה הוא חושב כל היום על עצמו! זה חסר 
יותר.  לו  כאילו, שמגיע  אדם טענות  לבן  יש  כמובן  לפעמים  לו.  זה חסר  לו, 
מגיע לו תמיד יותר. ומה שיש לו זה עוד לא מספיק. החסד שהקב"ה עושה 

איתו זה עדיין לא מספיק.
ואפי' אדם כזה שלא חושב כך, אבל הוא לא מרגיש את הסיפוק ולא מרגיש 
את השמחה שהקב"ה נותן לו חיים, נותן לו אפשרות לקיים את המצות, נותן 
לפני מלך  להכנס  רוצה  בן אדם  הרי אם  לפניו להתפלל,  לו אפשרות לעמוד 

בשר ודם אי אפשר כל כך מהר להתקבל, צריך לזה הרבה הרבה עבודה כדי 
שהמלך ירצה לקבל אותו, וכאן זוכה כל אחד ואחד להתפלל, ולדבר אליו כדבר 

איש אל רעהו, וזה הכל חסד ה'.
וגם לימוד התורה, שהקב"ה נתן את האפשרות ללמוד את התורה החביבה, שזה 
חביב להקב"ה יותר מהכל! והקב"ה מזכה אותו בזה, הרי אם ירגיש את זה הוא 

יהיה מאושר. (קו' בזכות האמונה)

קכג. נדרים
בחומר וזהירות בנדרים הבאנו בגליון פר' מטות תשע"ד – ופר' מטות תשע"ו. 
ונביא עוד ענין א'. פ"א נסע רבנו לעיר רחוקה לבקר באיזה ישיבה. ודברנו עם 
רבנו ע"ז שמטריח עצמו מרחק גדול כ"כ והלא אין שם רק מספר מועט של 
תלמידים. ואמר רבנו שלמעשה אנחנו צודקים והוא מרגיש חלש, אך מה אפשר 
לעשות שהוא מפציר ומפציר כבר הרבה מאוד זמן, ואמרתי לו כבר שאני יגיע 

תשמור". שפתיך  "ומוצא  אליו, 

ניחום אבלים  קכד. 
מניחום  תועלת  ג"כ  עצמו  למת  שיש  ה"ז)  אבל  (פי"ד  דברמב"ם  רבנו  נשאל 

בזה? לו  יש  תועלת  איזה  וצ"ע  אבלים 
'ראו  בשמים  שאומרים  קהלת)  בסוף  רבה  (מדרש  בחז"ל  מבואר  דהנה  ואמר 
הנפטר  על  סיפורים  מלספר  תועלת  יש  ולכן  עליו',  אומרים  הבריות  מה 

(178 חיים  (מים  בשמים.  פועל  וזה 
***

שיתמו  יה"ר  ד'  אל  וקוה  לבך  ויאמץ  חזק  ד'  אל  קוה  בס"ד.  רבנו:  מכתב 
ינחם  המקום  באהליכם,  ישכון  וחסד  טוב  ואך  המשפחה  של  הכאבים 

לפ"ק תש"ס  טבת  י"ט  וירושלים,  ציון  אבלי  שאר  בתוך  אתכם 
לקבל  אלא  אחרת,  להיות  יכול  היה  מה  יחשוב  שלא  לא'  הוסיף  ופ"א 
 - תשע"ד  ויחי  פר'  בגליון  ראה  אבילות  בעניני  עוד  באהבה.  שמים  גזירה 

תשע"ו.  - תשע"ה 

ניצול הזמן  קכה. 
המצוות  מעשה  ע"י  נצחיות  להשיג  יכול  הלא  אדם  של  רגע  כל  רבנו:  כ' 
חשבון  עושה  וכשאדם  נצחיות,  אבד  בטל  שאדם  רגע  שכל  נמצא  תורה,  או 
ולריק.  להבל  מאבד  והשאר  מאד,  קצת  שזה  יראה  לטוב,  מנצל  זמן  כמה 

***
דרדקי:  ומקרי  ד"ה  ב'  כ"א  דף  בב"ב  התוס'  דברי  להביא  רגיל  ורבנו 
טעות  להם  שמלמד  שעה  דאותה  הדר,  דלא  פסידא  דהוה  ר"י  ואומר 
וכו'  דרדקי  מקרי  לעולם.  להחזיר  יכולין  אין  שעה  ואותה  מתבטלים  הם 
כל  אך  התראה,  בלי  אותו  לפטר  אין  שכיר  דשאר  היינו  ועומדין,  כמותרין 
דהפסד  הר"י  מפרש  דרדקי  ומקרי  דמי,  ועומד  כמותרה  הדר  דלא  פסידא 

לתקן. אפשר  אי  נכונה  לא  מלה  שלמד  בזמן  שהיה  הזמן 
הבית  בתורת  חיים  החפץ  כי  משניה,  פחות  זמן  לוקח  אחת  מילה  והנה 
היא  אחת  מילה  לפי"ז  מילים,  מאתיים  לדבר  יכול  אחת  בדקה  כי  כותב 

דרדקי. מקרי  מלהיות  מפוטר  להיות  מספיק  וזה  מדקה.  ממאתיים  א' 
סגי  מהשמים  תביעה  עליו  שיהי'  תורה  ביטול  נחשב  שיהי'  לגבי  גם  ובודאי 
להתעורר  בזה  ודי  עולם.  של  חשבונו  לחשוב  חשוב  כמה  עד  א"כ  בזה, 

יפרח) כתמר  (צדיק  החיים.  את  לבזבז  ולא  הזמן  את  לנצל 

נסיונות קכו. 
עוד  ונביא  הנסיונות  בענין  רבנו  מדברי  תשע"ז  בשלח  פר'  בגליון  הבאנו 

כאן. א'  ענין 
.... מדרשיות  ע"י  ויר"ש  בתורה  לחיזוק  היום  הנאספים  לכ'  בס"ד. 

ברכה. ורב  שלו' 
ברש"י  (מובא  כדארז"ל  התורה,  בשביל  היא  העולם  בריאת  תכלית  עיקר 
ובשביל  ראשית  שנקראת  התורה  בשביל  ברא,  בראשית  עה"פ  א,א)  בראשית 

לעולם. קיום  אין  תורה  ובלי  ראשית,  שנקראים  ישראל 
נסיונות  לו  שיש  קשה,  במצב  שנמצא  פעמים  הרבה  מרגיש  האדם  הנה 
מביא  זה  הרי  נסיון  יש  שאם  לדעת  עלינו  עליהם,  להתגבר  לו  וקשה 
וכל  אחרת,  בצורה  הדברים  כל  על  להסתכל  יש  וממילא  רוחנית  לעליה 
טובים,  שאינם  דברים  עליו  להשפיע  ומנסה  הרע  היצר  עליו  שבא  פעם 
בנסיון  יעמוד  ואם  לעלות,  אפשרות  לו  ומזמנים  כנסיון  זה  על  יסתכל 
אוחז  הוא  הרי  הזה  הנסיון  את  לו  נותנים  שאם  לו  יעזור  בודאי  הקב"ה 
קשים  יותר  נסיונות  רואה  הוא  אם  ואדרבה  בזה,  לעמוד  שיכול  במדרגה 
מאושר,  להיות  צריך  אחד  מצד  אז  לעלות,  אפשרות  לו  שמזמנים  סימן  אז 
שיש  וכמה  אותו,  להעלות  רוצים  שלא  סימן  נסיון  לו  נותנים  לא  אם  כי 

שיעלה.  סיכויים  יותר  יש  נסיונות  יותר 
אבינו  לאברהם  אמר  שהקב"ה  מה  ולחשוב  מאושר  להיות  צריך  א"כ 
ותהי'  החזקה  במלחמה  שתעמוד  זה,  בנסיון  עמוד  ממך  בבקשה  נא,  קח 
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דורשים  מה  לזכור  צריך  נסיון  של  מצב  לאדם  שיש  פעם  כל  לכן  מאושר, 
רוצים  אלא  רע  לך  נותנים  שח"ו  לא  שיעלה  ממנו  רוצים  עכשיו,  ממנו 

מאושר. יהי'  ומתעלה  הנסיון  על  מתגבר  ואם  שתעלה, 
בכל  לעלות  כחו  בכל  וישתדל  זה  את  ירגיש  אחד  שכל  יעזור  והקב"ה 
בא  שזה  ויחשוב  ממנו,  רוצה  שהקב"ה  מה  את  ויעשה  שנמצא,  המצבים 
לגדול  ויצליח  בזה  ישתדל  אחד  שכל  יעזור  והקב"ה  אותו,  להעלות  לטובתו 

שמים. ויראת  בתורה 
שטיינמן לייב  י.  אהרן 
לפ"ק תשע"ב  תמוז  ח' 

***
עם  יום  יום  הלומד  אברך  ע"י  נשאלתי  שליט"א:  זילברברג  הגרמ"ב  שח 
שהתחיל  מתחזק  בחור  אותו  לאחים',  'לב  ארגון  במסגרת  מתחזק  בחור 
הסמוך  לביהכנ"ס  ללכת  שבת  כל  נהג  המצוות,  ולקיים  שבת  לשמור 
הביטחוני  המצב  בגלל  אך  בירושלים,  הצרפתית'  'הגבעה  בשכונת  לביתו 
מקום,  לכל  הפלאפון  את  עמו  לקחת  אמו  ממנו  דורשת  האחרונה  בתקופה 
איסור  על  יעבור  מביתו  ייצא  דאם  לסדן  הפטיש  בין  נמצא  הוא  ועתה 
והפריצות  שבת  החילול  כל  עם  בבית  להשאר  מאידך  אך  מוקצה,  טלטול 

מנשוא. קשה  זה  בו  שיש 
אמר  שליט"א,  שטינמן  הגראי"ל  מרן  רבנו  מו"ר  קמיה  הדברים  וכשהצעתי 
ולשאלת  חזיר,  לאכול  ר"ל  לו  להתיר  בסוף  נבוא  כזה  דבר  לו  נתיר  שאם 
של  קשים  נסיונות  לו  יהיה  בבית  הלא  שליט"א  שטינמן  הגר"א  נכדו 
נוצרת'  'לכך  בפסקנות  שליט"א  מרן  אמר  עבירות,  ושאר  שבת  חילול 
בחיים. ובוחר  בנסיון  עומד  אם  לראות  המבחן  רגע  לו  וזהו  בנסיון,  לעמוד 

נקיות קכז. 

לירושלים,  בבוקר  לנסוע  נצרך  שנים  כמה  לפני  שליט"א:  ח"א  סיפר 
כשחזר  לבסוף  להשיגו,  יכלו  ולא  דחוף,  מחפשו  שרבנו  ביתו  בדלת  ודפקו 
לו:  ואמר  חייך  אותו  ראה  כשרבנו  רבנו,  לבית  מיד  סר  בצהרים  לב"ב 
להציע  ורציתי  באלעד,  כולל  ראש  וחיפש  אחד  אלי  בא  בבוקר  תראה 
שם  איזה  על  ושאלני  בצהרים,  אחד  אותו  בא  שבאת  עד  לבסוף  לך, 
שם  הזכיר  שכבר  לאחר  אם  בעצמי  והרהרתי  עליו?  דעתי  מה  מסוים 
חשש  ומפני  אליך,  מנגיעה  יהי'  כבר  זה  שמך  את  יאמר  אני  עכשיו  אחר, 
מקפיד  שאינך  ואקוה  בפניך,  להתנצל  ואבקש  שמך,  את  אמרתי  לא  כבר 
קיבל  חודשים  כמה  כעבור  לבסוף  [א"ה  אחרת  משרה  לו  שיהי'  וברכו  עלי, 
הכולל  שפותח  שמעתי  ההוא  הכולל  ואילו  בס"ד,  מאד  בזה  שמצליח  טובה  משרה 

הפרגוד) (מאחורי  מנכסיו]  ירד 

נשואין קכח. 

תשע"ה.  תרומה  פר'  בגליון  נשואין  בענין  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  ראה 
א'. ענין  עוד  כאן  ונביא  בית.  שלום  בערך  גם  וראה 

שואלים  לדין  אדם  שמכניסין  דבשעה  אמרינן  א)  ל"א  (דף  שבת  בגמ' 
עסקת  אלא  פו"ר  קיימת  אמר  דלא  המהרש"א  וכתב  בפו"ר.  עסקת  אותו 
זאת  ובכל  בעלמא,  גרמא  הוי  זה  והנה  ויתומה",  יתום  להשיא  "דהיינו 

בפו"ר.  עסקת  נקרא 
בשו"ע  חידוש  ומצינו  ויתומה.  יתום  השאת  של  דוגמא  נקט  למה  ויל"ע 
ישיאו  צדקה  מעות  בידם  שיש  צדקה  דגבאי  ט"ו  סעיף  רמ"ט  סימן  יו"ד 
בשם  כתב  י"א  ס"ק  ובש"ך  מזו,  גדולה  צדקה  שאין  עניות  בתולות  בהם 

יתומות.  דדוקא  אלשקר  מהר"מ 
עסק  שלא  משום  דימות  לחזקי'  אמר  דישעי'  אמרינן  א)  י'  (דף  ובברכות 

עשה?  מצות  ביטול  על  חמור  עונש  כזה  יענש  למה  ויל"ע  בפו"ר. 
מנח  דלא  קרקפתא  היינו  בגופן  ישראל  דפושעי  איתא  א'  י"ז  דבר"ה  וי"ל 
ולפי"ז  מעולם,  קיימן  שלא  שבגופו  מ"ע  לשאר  דה"ה  הר"ן  וכתב  תפילין. 
הרי  א']  במצוה  החינוך  וכלשון  ביותר  הגדולה  מ"ע  שהיא   -] פו"ר  קיים  שלא  כיון 

בראשית) השחר  (אילת  מ"ע.  מבטל  הוא 

נשים קכט. 

באינטרט,  הכרוכה  הנוראה  הסכנה  על  לנשים  כינוס  שיעשו  לרבנו  אמרו 
ידבר?  מי  רבנו:  ושאל 

כמה  עד  ולדקדק  מאוד!  בזה  להיזהר  יש  נשים  לפני  שלדבר  נחרצות:  ואמר 
שליט"א) זילברברג  הגרמ"ב  (שיעורי  בימים.  באים  אנשים  רק  שידברו  שאפשר 

קל. סבלנות
למחנכים:  בשיחה  רבנו  אמר 

אולי  ולמנהלים  בפרט,  למלמדים  יום,  יום  שנוגע  מה  דברים  יש  הנה 
שלא  או  בכונה  אם  שמרגיזים,  ילדים  תמיד  יש  בטבע  הילדים  פחות, 
ולא  שקטים,  יהיו  הילדים  שכל  לומר  אפשר  אי  כאלה,  יש  תמיד  בכונה, 

צריך  הוא  והרבי  קשיים,  הרבה  שיש  בודאי  מלמד,  כשהוא  לרבי  יפריעו 
קשה! מאד  וזה  רגוע,  יהי'  שהוא 

עייף,  מהבית  בא  אדם  לפעמים  אדם,  לבן  מצבים  מיני  כל  שיש  בפרט 
הם  האנשים  סוף  כל  סוף  כי  קל,  כך  כל  לא  שבבית  דברים  מיני  כל  או 
כ"כ  לא  וזה  בצמצום,  בצנע  לחיות  קצת  צריך  והבית  עשירים,  כ"כ  לא 
והילדים  ללמד  צריך  והוא  מאד,  קשים  מצבים  יש  פעמים  והרבה  קל, 
מאד  זה  על  מגיב  הוא  קשים,  דברים  אומר  הוא  לפעמים  ממילא  מרגיזים, 
את  ומחפיר  מבייש  מאד  שזה  מה  כאלה  דברים  אומר  הוא  לפעמים  חזק, 

הילד. 
באמת  ולפעמים  אותו,  שוברים  שבור,  שהוא  מרגיש  הילד  פעמים  הרבה 
להיות  צריך  מאד  הרבי  לכן  מזיקים,  שלפעמים  יום  בכל  מעשים  מזיקים, 
ישים  שהאדם  וגם  דשמיא,  סייעתא  מאד  וצריך  קל,  כ"כ  לא  וזה  רגוע, 
לעשות  ולא  רוגז,  מתוך  דברים  לומר  ולא  להתגבר  שלו  הכחות  כל  את 

למלמד. שנוגע  מה  זה  להתחרט,  צריך  אח"כ  שעי"ז  קשים,  דברים 
עם  יחד  נמצא  לא  הוא  בכתה,  בא  לא  הוא  כי  מזה,  פחות  קצת  המנהל 
שם  גם  זאת  בכל  אבל  אליו,  ששלחו  אחד  ילד  אליו  בא  רק  הילדים,  כל 

סבלן. יהי'  שהאדם  להיות  צריך 
יותר  מדבר  הוא  אם  צורה  באיזה  הילד,  אל  לדבר  האיך  פשוט  כ"כ  לא 
רוצה,  שהוא  מה  ממנו  יהי'  לא  אח"כ  הילד,  את  לאבד  יכול  ברוגז,  מדאי 
הרבה  הרבה  צריך  ממילא  רוצה,  שהוא  ממה  להיפך  הפוך,  יהי'  אלא 
ומה  לדבר,  והאיך  לנהוג  האיך  שידע  כדי  במדות  מאד  חזק  להיות  ממש 
ילדים  מלמד  כשהוא  שהרבי  הוא  העיקר  קודם,  שאמרנו  כמו  זה  שהעיקר 
את  למלא  שיוכל  כדי  סבלנות,  הרבה  הרבה  צריך  המנהל  גם  אבל  בכתה, 

צריך. שהוא  מה  התפקיד 
עושים,  שרוצים  מה  צריכים  לא  הם  בעי'  שום  אין  החילוניים  אצל  להבדיל 
החילוני  החינוך  זה  נו!  אדם,  פרא  ויהי'  יגדל  יש  מה  קשה,  לא  או  קשה 
מוכן  להיות  מאד  מאד  צריך  החרדי,  בחינוך  אנחנו  אבל  אדם,  פרא  שיהי' 
הכל  זה  וכדומה,  בכעס,  יתנהג  לא  ערוך,  השולחן  כל  יכעוס,  שלא  במדות 

המנהל.  על  וגם  הרבי  על  שמוטל  מה  דברים 

קלא. סברא
לאיזה  טובה  סברא  איזה  פעם  אמר  זצ"ל  שקופ  שמעון  ר'  מרן  רבנו:  שח 
כאן  רואה  אני  הנה  ואמר  מהסברא  מאד  התפעל  יהודי  ואותו  הבית,  בעל 
ואמר:  שמעון  ר'  נענה  ים,  מיני  ורחבה  מידה  מארץ  ארוכה  שהתורה  איך 
אני  הנה  ואמר  ונעמד  ק"מ  עשרים  עשר  כמו  ברוסיה  שנסע  לאחד  משל 

גדולה. מדינה  היא  שרוסיה  רואה 

קלב. סגולות
[כמבואר  ללידה  לסגולה  לאבנים  גמ"ח  לה  היה  ע"ה  הצדקנית  הרבנית 
שרבנו  אומרת  היתה  אבן,  בהשאלה  לבקש  וכשבאו  תצוה],  פר'  בחיי  ברבנו 

מה  הראשון  ברגע  מתפלא  השומע  והי'  זה,  את  שלוקחים  אוהב  לא 
האבן  את  שכשלוקחים  טוען  שרבנו   – לישנא  בהאי  אמרה  בזה,  החסרון 
שיאמרו  בתנאי  רק  לקחת  מרשה  לכן  הכל",  של  העיקר  את  "שוכחים 
(פרי  כלל.  עצמי  כוח  לה  אין  והאבן  ה',  ביד  רק  תלוי  שהכל   - ליולדת 

חיים)

קלג. סיגופים
לנכדו  אמר  הירכים,  אגן  את  שבר  שבו  תשס"ב  בחשון  רבנו  נפילת  לאחר 
היה  רואים  היו  כשלא  כי  שבת,  בליל  כך  על  נענש  שכנראה  שליט"א: 
האוכל,  שאר  לו  הספיק  כי  זה  את  אכל  ולא  שבת  בליל  המרק  את  שופך 

מהמרק. מעט  טועם  כן  ומאז  שבת  מאכלי  ביזה  כי  נענש  לכך  ואולי 
שעוסק  מי  כי  מתלמידיו  לאחד  רבנו  הזהיר  חדא  בעידנא  צומות  בענין 
הארץ.  עם  נשאר  אם  מכך  הרוויח  מה  גדול,  הארץ  עם  ונשאר  בצומות 
שהחסידות  אדם  בני  רוב  "שידמו  בהקדמתו  ישרים  המסילת  לדברי  וציין 
וגלגולי  קשים  צומות  מאד  ארוכים  ווידוים  הרבה  מזמורים  באמירת  תלויה 

שוקטה". הדעת  ואין  בהם  נח  השכל  אין  אשר  דברים  כולם  שלג 
***

מהתבשיל,  חלק  ונשרף  האש  על  הסיר  את  שכח  שליט"א  נכדו  פ"א 
שאינו  רבנו  לו  ואמר  נשרף,  שזה  התנצל  המאכל  את  לרבנו  וכשהביא 
אוכל  שאני  מה  ואת  אוכל,  לא  אני  בסיר  שנשרף  מה  שהרי  להתנצל  צריך 

להתנצל? צריכים  מה  ועל  שרוף  טעם  מרגיש  איני 

קלד. סיום
ענין  עוד  כאן  ונביא  תשע"ז.  הברכה  וזאת  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה 

רבים. מיני  א' 
בדברים  למשל  מקומות,  בשאר  מצינו  שלא  מה  דבר  מצינו  הנה  רבנו:  שח 
במזומן  ואפי'  להצטרף,  יכול  לא  אכל  שלא  ומי  אכל  שאכל  מי  גשמיים 
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מצטרף,  הוא  מזונות  אכל  ואחד  לחם  אכלו  שאם  ב')  סעי'  'קצ"ז  (סי  דין  יש 
כאלה  ויש  ירקות,  אפי'  שאומרים  כאלה  ויש  לחם,  אכל  שלא  אפי' 
שייך,  משהו  להיות  צריך  להצטרף  כדי  מוכרח  עכ"פ  מים,  אפי'  שאומרים 

למזומן. אותו  לצרף  אפשר  אי  דבר,  שום  אכל  לא  הוא  ואם 

למדו  שלא  אנשים  באים  מסכתא,  מסיים  אחד  שאם  המנהג  כאן  ולמה 
הימים  בתשעת  ואפי'  שמחה,  בר  שהוא  קצת  ונקרא  ומצטרפים,  כלום 
אחרים  אנשים  באים  מסכתא  סיום  עושה  אחד  אם  שמצטרפים,  כאלה  יש 
עכ"פ  בשר,  לאכול  יכולים  הם  זה  סמך  ועל  מצטרפים,  והם  למדו  שלא 

ככה. זה  ולמה  שייכות,  שום  לו  היה  שלא  אפי'  מצטרף  הוא 

נרגש  יותר  לכאורה  שבגשמיות  אע"פ  אחרת,  זה  שברוחניות  רואים 
שייכות  שיהי'  כדי  הנותנת,  היא  שבגשמיות  הוא  המציאות  אבל  השייכות, 
להצטרף,  יכול  לא  הוא  משהו  נהנה  לא  ואם  משהו  נהנה  שיהי'  ג"כ  צריך 

כן. ברוחניות  אבל 

שהיא  שעי"ז  סוכה)  מסכת  (שלהי  בילגה  של  הענין  את  בסיום  אמרו  ועכשיו 
אומרת  זה,  למה  שואלת  והגמ'  המשפחה,  כל  את  קנסו  זה  בשביל  חטאה, 
זלזל  ככה  שהוא  שלה  מהאבא  שומעת  היתה  לא  היא  אם  שהבת  הגמ' 
ולמה  האבא  רק  זה  סוף  כל  סוף  אבל  אומרת,  היתה  לא  שמים,  בקדשי 
למה  הקושיה  אותה  ושוב  לשכנו,  אוי  לרשע  אוי  המשפחה,  כל  נענשה 
רשע,  לא  שכנו  אבל  רשע  הוא  הרשע  הרי  לשכנו,  אוי  לרשע  אוי  באמת 

נענש? הוא  ולמה 

לצד  קשה  היה  אחרת  הרע,  לצד  בין  הטוב  לצד  בין  יש  שברוחניות  רואים 
ג"כ. הטוב  לצד  אלא  לא,  הטוב  ולצד  אותו  מענישים  הרע 

שייכות  להם  יש  אבל  בלימוד,  השתתפו  שלא  אפי'  אלה  שכל  יוצא 
לשכנו,  טוב  לצדיק  טוב  אז  לשכנו,  אוי  לרשע  אוי  ק"ו  שזה  כיון  בלימוד, 

מצטרף. הוא  למד  לא  שהוא  אפי'  ממילא 

קלה. סייעתא דשמיא

שבדור  שליט"א,  מרבנו  שמעתי  שליט"א  טורק  אליער  ר'  הרה"צ  שח 
לעזור  ס"ד  לו  שולח  היה  הקב"ה  רוצה  שהוא  מראה  היה  כשאדם  הקודם 
'השמיא'  רוצה  אדם  אם  אז  נסיונות,  הרבה  כך  כל  שיש  שלנו  ובדור  לו, 

אמלא) אוצרתיהם  הס'  (מתוך  לו.  עוזר  בעצמו 

קלו. סימנים

רבנו,  לפני  אברך  סח  מסוים",  אברך  עם  בחברותא  לומד  שאני  שנים  "זה 
מוזר:  דבר  קורה  לאחרונה  אולם  המשותף.  בעמלנו  ברכה  ראינו  "ותמיד 
מגלה  אני  בזמן  לבוא  מצליח  וכשאני  ללימוד,  להגיע  ממני  שנבצר  פעמים 
סימן  בכך  יש  אולי  חשבנו,  שונים.  עיכובים  בשל  נעדר  חברי  הפעם  כי 

אחרת". חברותא  לעצמו  אחד  כל  ולמצוא  להיפרד  שעלינו  השמים  מן 

סיבה  אין  ופורה,  מוצלח  הלימוד  "אם  רבנו,  השיב  'סימנים'",  "אין 
יפרח) כתמר  (צדיק  להפסיקו". 

קלז. סיפורים

והיו  הקודמים,  והדורות  העבר  על  סיפר  ולא  כמעט  השנים  במשך  רבנו 
כשהגיע  רק  זה.  בענין  דבר  מלספר  עצמו  את  עוצר  כיצד  בשיעור  רואים 
זקניך  ויגדך  אביך  'שאל  אמר  הקודם  הדור  עניני  שנשכח  וראה  זקנה  לגיל 
[וגם  זצ"ל  מרן  ואצל  בבריסק  שראה  מה  על  לספר  והחל  לך'  ויאמרו 
בדברים  עמהם  לשוח  ורוצה  בידו,  שסיעו  לאנשים  טובה  להכיר  צריך  רואה  לפעמים 

אותם]  שישמחו 

***

וכמדומה  שמספרים,  סיפור  לאף  כמעט  מאמין  אינו  שהוא  רבנו  אמר 
זליג. שמחה  ר'  ממרן  זאת  שקיבל  שאמר 

אבל  קצת,  מאמין  עוד  היה  עליו  לספר  שהתחילו  עד  כי  הוסיף  עוד 
מעשה!" קיין  ניט  שיין  איך  "גלייב  עליו  מספרים  מה  שראה  לאחר 

לקו'  בהקדמה  ת"ח  על  סיפורים  במעלת  רבנו  מדברי  מש"כ  עוד  וראה 
תשע"ד.  תערוג  כאיל 

קלח. סמינרים

תשע"ז.  יתרו  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה  בסמינרים  הבנות  לימוד  בענין 
ענינים. עוד  כאן  ונביא 

 - בנות  רבבות  בכינוס  שליט"א  הירש  הלל  משה  רבי  הגדול  הגאון  שח 
לשנות  הסכימו  לא  הדורות  גדולי  מדוע  להסביר  רציתי  תשע"ז:  כסלו 
ללכת  להרשות  לא  ומאידך  חדשים  דברים  ולהכניס  יעקב  בית  ממסורת 
משום  היא  הגדולים  אצל  לתוארים  להתנגדות  הסיבה  באקדמיה.  ללמוד 
תואר  של  מהבעיות  חוץ  בגרות  אפילו  או  ראשון  תואר  לו  שיש  שמי 

מרן  וכלשון  מאוד  גדול  הינו  בחיים  להתקדם  שהחשק  הרי  עצמו  ראשון 
והלאה'. ושלישי  שני  תואר  רוצים  ראשון,  תואר  'יש  הגראי"ל: 

קלט. ספרים 

ספר  לו  שמביא  מחבר  כל  ולכן  ספרים,  מחברי  לכבד  משתדל  מאוד  רבנו 
לבית  לחלקם  מרשה  ולא  שמו]  את  עליו  [וחותם  בביתו  הספר  את  משאיר 
ספרים  מאות  והצטברו  בביתם,  מניחם  אלא  מדרש  לבתי  או  כנסת 
את  יוציאו  שלא  המחברים  כבוד  שזהו  ואמר  התקרה.  ועד  מהריצפה 

החוצה. ספרים 

קמ. ספרי הלכה

בחודש  משנה  יותר  מעט  שלפני  בזה  אזכירה  שליט"א:  רש"ד  הרה"ג  כותב 
שליט"א  שטיינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  קמיה  באתי  תשע"ה  אייר 
רבנו  ושאל  מרבנו  ברכה  לקבל  ובאתי  ספר  להוציא  עומד  שהנני  ואמרתי 
צריך  נדה  ואמר  רבנו  נענה  ומיד  נדה  הלכות  על  והשבתי  הספר  מה  על 
רק  להלכה  אינו  דספרי  ואמרתי  מאוד,  חמור  זה  אחת  טעות  מאוד  להיזהר 
ואמר  רבנו  דעת  נחה  ולא  השו"ע  סדר  על  והחוו"ד  הנו"כ  בדברי  הערות 
סייעתא.  יהיה  ד'  בעזרת  ואז  תקלה  יהיה  שלא  להתפלל  אחת  עצה  יש 

שמואל) (מנחת 

קמא. ספרים חיצונים

ספרים  לקרוא  שלא  היראים  בבתי  מודעות  פחות  היו  המקודמות  בשנים 
[וכבר  זה.  בענין  תלמידיו  את  רבנו  חיזק  כך  ולשם  ועיתונים,  חיצונים 
החילונים  העיתונים  למניעת  כינוס  בביתו  רבנו  שערך  תשע"ד  פנחס  בגליון  הבאנו 

הלמדי"ם]  בשנות 

להימנע  ע"ע  שיקבלו  וביקש  התלמידים  את  רבנו  כינס  תשכ"ב  בער"ה 
המכתב וז"ל  חיצונים.  ספרים  מקריאת 

חופשים  ועתונים  חיצוניים  ספרים  שקריאת  אחרי  תשב"ך.  אלול  לכ"ט  אור 
כפירה  בו  שיש  מצד  בין  ואהבתו  השם  מיראת  הלבבות  את  לרחק  גורם 
לידי  ומביא  וליצנות  פה  ניבול  דברי  הקדושים  חז"ל  בדברי  וביזוי  ומינות 
לעבדותו  להתקרב  העיקריים  המפריעים  מן  א'  וזה  יתב',  ביראתו  קרירות 
במשך  לקרוא  לא  [בל"נ]  חזקה  בקבלה  עצמנו  על  קבלנו  לכן  יתב',  ולתורתו 
חיצוניים,  בספרים  וכן  מהחפשים  עתון  שום  הבעל"ט  תשכ"ג  שנת  כל 
ולקרב  המפריעים,  מן  להתרחק  נוכל  שעי"ז  כדי  יתב'  לכבודו'  נעשה  וזה 

מג) אגרות  (קובץ  הנ"ל.  יום  החתום  על  באנו  וע"ז  יתב',  לעבדותו  עצמנו 

***

יחיו עליהם  ה'  בלייקוואד  השי"ת  אהובי  תורה  בני  לכבוד  בס"ד 

שיוכלו  כדי  בפרנסתן  לבעליהן  לעזור  רוצות  שהנשים  היות  שאלתכם  בדבר 
לימודים  ללמוד  לזה  צריכים  אמנם  התורה,  ללימוד  לגמרי  להתמסר 

לפרנסתן.  מאד  נוגע  והדבר  כפירה,  דברי  בהם  שמערבים 

היהדות,  מעיקרי  זה  כי  כפירה,  דברי  ללמוד  היתר  צד  שום  אין  תשובה: 
בדרך  פרנסתו  שישיג  בהשי"ת  יבטח  א'  וכל  היתר.  שום  לזה  אין  אשר 
דורות  יזכו להקים  זה  ובזכות  אותו.  מוליכין  לילך  רוצה  ובדרך שאדם  היתר. 
ית"ש. כרצונו  לש"ש  ומצוות  בתורה  עוסקים  ובגשם,  ברוח  בריאים  ישרים, 

לפ"ק תשנ"ט  טבת  כ"ד 
הדברים חשיבות  למען  כו"ח 
שטינמן א"ל 

קמב. ספר תורה

וילך  נצבים  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה  וענינו  תורה  ספר  כתיבת  בענין 
בהכנסת  רבנו  שדרש  אחת  דרשה  כאן  ונביא  תשע"ז.  וילך  ופר'  תשע"ד, 

תשס"ג. טבת  א'  ישראל  אור  לישיבת  תורה  ספר 

תורה,  ספר  הכנסת  של  ושמחה  חנוכה,  שמחת  כפולה,  שמחה  עכשיו  יש 
כפול,  פי  זה  בזמנינו  גדולה,  בשמחה  הי'  הדורות  בכל  תורה,  ספר  הכנסת 
באירופה,  היהדות  של  חורבן  הי'  שנה,  ששים  בערך  שלפני  ידוע  הרי  כי 
ישראל  גדולי  גם  ישראל,  מכלל  גדול  חלק  הרבה,  שרפו  שחטו,  והרגו, 
וגם  רח"ל,  כילה  האויב  כולם  וטף,  נשים  אנשים  אנשים,  מיני  כל  צדיקים, 
ספרים  תורה  ספרי  רק  לא  אחרים  ספרים  וגם  תורות,  ספרי  אלפי  שרפו 
החלק  רח"ל  הכל  אחרונים,  של  ראשונים  של  ספרים  מיני  וכל  סידורים, 
קצת,  הפליטה  שארית  נשאר  קצת,,  קצת  רק  נשאר  ולא  שרפו!  גדול  הכי 

כילו. הם  וחס  חלילה  ורובם 

חסר  שהי'  מה  כבר  האלה,  השנים  במשך  ישראל  כלל  ב"ה  ועכשיו 
בישיבה,  המדרש,  לבית  תורה,  ספר  הכנסת  יש  שבוע  כל  וכמעט  השלימו, 
והידור,  פאר  ברוב  תורה  ספר  שמכניסים  מקומות  מיני  בכל  הכנסת,  לבית 
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לכבוד  שתורמים  טובים,  אנשים  צדיקים,  תורמים  אנשים  נמצאים  ותמיד 
הציבור. לכבוד  התורה, 

אומרים  שחז"ל  תורה,  ספר  עוד  יש  שהרי  פעמים,  כמה  כבר  אמרנו  אבל 
שנשרף,  תורה  ספר  כמו  זה  שמת,  מישראל  אדם  סתם  מת,  כשר  שכשאדם 
הספר  בשביל  גם  צריך  חיים,  תורה  ספרי  שיש  ומה  חיים!  תורה  ספרי  יש 
מה  העיקר  הס"ת,  עם  יש  מה  אנשים,  בלי  תורה  ספר  כי  עצמו,  תורה 

בזה. שילמדו  בשביל  זה  ס"ת  שיש 
נתרבו  ב"ה,  הרבה  כ"כ  יש  הזה,  הגדול  החורבן  כל  שאחרי  ב"ה  וידוע 
הרבה  המלחמה,  לפני  שהי'  ממה  יותר  הרבה  ישיבות,  נתרבו  תורה  לומדי 
תורה  הספרי  ששרף,  תורה  הספרי  במקום  לומדים  וב"ה  ערך,  לאין  יותר 
השלימו  זה  כל  ואת  שרפו,  כולם  את  קלף,  שעל  מה  תורה  והספרי  חיים, 

קלף. על  תורה  וספרי  חיים  תורה  ספרי  עכשיו 
שזהו  ישיבה,  של  במקום  בפרט  תורה,  ספר  שמכניסים  מקוים  אנחנו  וזה 
ספר  וגם  חיים  תורה  הספרי  גם  מתאימים,  הדברים  שני  אז  תורה,  המקום 

תורה.

קמג. עדינות
קידוש,  בשעת  הפת  לכסות  שצריכים  הוא  הדין  כי  העיר:  שליט"א  רבנו 
את  שמקדימים  בושתו  יראה  לא  שהפת  טעם  מביא  רע"א)  (סי'  והטור 
מוקדם  הוא  שבפסוק  בגלל  הוא  פת  שמקדימים  הטעם  בעצם  היין  ברכת 
צריך  מקום  ובכל  יותר,  אותו  החשיבה  שהתורה  סימן  זה  כן  ואם  יותר 
על  מקדשים  שלכתחילה  בקידוש  אבל  היין,  לפני  הפת  על  לברך  להקדים 

הפת.  לכסות  יש  במצוה  שזכתה  הפת  את  לבייש  לא  כדי  היין 
את  מבזה  שכאילו  הרגשה  של  עדינות  להיות  צריכה  כמה  עד  מכאן  רואים 
אבל  מעצמו  מרגיש  לא  שאדם  הרגשה  וזוהי  אותה,  לכסות  וצריך  הפת 
איסור  לא  אפילו  זה  עצמו  שמצד  ויתכן  הפת,  כביזוי  שזה  אמרו  חז"ל 
למידות  האדם  את  להרגיל  רוצה  שהתורה  בכך  נכלל  זה  אבל  דרבנן 
בבריאה  ה'  להנהגת  שייך  ועדינות  טובה  למידה  ששייך  מה  וכל  טובות 

ח"א) יוסף  (שיח  מהאדם.  שדורשים  מה  וזה 

קמד. עולם הזה
ולשוחח  בחדר  להיות  לי  הזדמן  שנה  כעשרים  לפני  ואמר:  תלמיד  העיד 
כראוי,  ומצוות  תורה  שומר  דבר  לכל  חרדי  הנחשב  ציבור  איש  אודות 
תמיד  מחשבותיו  וכל  רח"ל,  מאוד  הרבה  הרשיע  הציבור  בעסקנות  אך 
אמונת  את  בציבור  ומחליש  שבדור,  חכמים  בתלמידי  ולזלזל  לבזות  איך 

חכמים. 
וגם  חשוב  יהודי  עם  שידוך  עשה  האיש  כי  הגראי"ל  לרבנו  סיפרתי 
את  כאבתי  וכאילו  ברווח,  פרנסה  לו  ויש  כבוד  עניני  כמה  בעוד  הצליח 
ואמר  שטותי,  ועל  הפרגון  חוסר  על  ברחמים  עלי  הביט  הגראי"ל  הצלחתו, 

הזה!  עולם  לו  שיהיה  לך  איכפת  מה  לו  שטוב  לך  איכפת  מה  לי: 
שוב  כחודש  לאחר  טוב,  הבין  לא  או  טוב  שמע  לא  אולי  חשב  התלמיד 
חייך  יהודי,  אותו  של  נוספת  הצלחה  אודות  רבנו  עם  השיחה  את  גלגל 

הפרגוד) (מאחורי  הזה.  עולם  לו  שיהיה  לך  איכפת  מה  ואמר  הגראי"ל 

עין הרע קמה. 
ובגשמיות  ברוחניות  שמזיקים  פרסום  בעניני  נזהר  שליט"א  רבנו  כידוע 

מדבריו.. שהבאנו  מה  תשע"ד  בלק  פר'  בגליון  וראה 
של  הספרים  אחד  את  לאנגלית  לתרגם  אפשר  האם  רבנו  נשאל  ופ"א 
ח"ו  יכול  יעשה  שזה  הפירסום  הנה  רבנו:  ואמר  שמסר?  חיזוק  הדברי 
להתחזק  יכולים  שאנשים  הרבים  זיכוי  בזה  יש  גיסא  מאידך  אבל  להזיק, 

מכך.  שיצא  לסכנה  לחשוש  ולא  לתרגם  עדיף  וא"כ  בזה, 

קמו. עיר חדשה
ישראל,  בארץ  שניבנית  עיר  כל  בישראל,  חדשה  עיר  שנבנה  השם  ברוך 
בארץ  טהרה  מוסיף  בארץ,  קדושה  מוסיף  זה  חרדים,  של  עיר  בפרט 
רוצים  ה'.  דבר  לשמוע  שרוצים  ציבור  שיש  נראה  השם  וברוך  ישראל. 

להתחזק!
שני  אלו  וחסד"  "תורה  זה  שיש,  העיקרי  שהדבר  פשוט,  יודע  אחד  כל 
ועבודה  תורה  כתוב  אמנם  העולם,  מתקיים  שבהם  העיקר  הם  הדברים 

וחסד". "תורה  הפחות  לכל  ובעיקר  בדורינו,  אין  עבודה  אבל  וגמ"ח. 
בתי  כוללים,  ישיבות,  שיתרבו  תורה,  הרבה  יתוסף  הזו  שבעיר  ומקוים 
בזה  שיתרבו  ומקוים  הקדש.  טהרת  על  יהי'  שהכל  ולילדות,  לילדים  ספר 

יותר. ועוד  יותר  עוד 
בגשמיות  גם  יש  חסד  אבל  הדברים.  מעיקר  שזה  חסד  כאן  יתרבה  וגם 
וכאן  בגשמיות,  מאשר  גדול  יותר  עוד  החסד  וברוחניות  ברוחניות,  גם  ויש 
דרך  עזבו  אשר  התועים  לאחים  לעזור  הרבה  שיצאו  ה'  בעזרת  מקוים 
לזה  כי  ה',  את  עובדים  אם  בבריאה  שיש  האושר  מהו  יודעים  שלא  ה', 

גדול  חלק  יש  לדאבונינו  זה,  את  יודע  אחד  כל  לא  אבל  נוצר!  האדם 
הנכונה. הדרך  את  יודעים  לא  והם  שתעו  מאחינו 

יהודי  וכל  ולהם,  לעזור  לבוא  הוא,  גדול  וחסד  גדולה,  רחמנות  זה  ממילא 
הרבה  וב"ה  שבשמים,  לאבינו  מישראל  נפש  מצילים  ממש  שמצילים, 
הולך  לא  וזה  לאט  לאט  אמנם  ומצליחים!  המקומות.  בכל  זה  את  עושים 

נותן.  – שמשפיעים  מה  כל  אבל  אחד,  ברגע 

עושה  זה  לאחים,  לעזור  כדי  מזמנו  נותן  אדם  שבן  מה  הדבר,  ועצם 
שהעיר  לעזור  יכולה  הזו  והזכות  שבשמים,  אבינו  אצל  גדולה"  "זכות 

קיום. לה  ויהיה  ותכונן  תבנה 

עון  זה  הנה  מ"ט)  (ט"ז  ביחזקאל  בפסוק  כתוב  סדום  אצל  להיפך  ומצינו 
שנגמר  מזה  חוץ  שהעיקר,  משמע  החזיקה,  לא  ואביון  עני  ויד  וגו'  סדום 
הזמן  כל  כנראה  מזה  חוץ  אבל  לחם,  שנתנה  אחת  ילדה  שהרגו  על  דינם 
סדום  על  נגזר  זה  שבשביל  החטא  היה  וזה  חסדים,  גומלי  היו  לא  הם 

שתיחרב.

החסד"  במעלת  מאד  להתחזק  "צריך  קיום  לה  שיהיה  שרוצים  עיר  כל  א"כ 
דברים  מיני  כל  ולעשות  לשני,  אחד  לעזור  בגשמיות,  חסד  גם  כולל  וחסד 
חסד  וזהו  מועיל,  שמאד  מה  חשוב,  יותר  עוד  שהוא  חלק  וגם  חסד,  של 
בזה,  שיוסיף  אחד  וכל  לפעול,  מה  הרבה  בזה  ויש  לרוחניות!  לנשמה! 
וזה  ישראל,  כלל  ולכל  ישראל,  לארץ  גם  לעיר,  וגם  לו,  גם  זכות  זוהי 

כולנו. בשביל  מועיל  מאד 

קמז. עישון סיגריות

האדם  שליטת  חובת  אודות  מדבר  השם  דרך  בספר  הרמח"ל  רבנו:  שח 
דיבור  מעשה  הכבד:  אל  מהקל  דרגות  שלוש  מונה  והוא  רצונותיו,  על 

ומחשבה. 

העובד  האדם  אצל  ביותר  החשובים  הדברים  אחד  היא  העצמית  השליטה 
על  ישלוט  איך  המעשה  על  לשלוט  מסוגל  לא  אדם  אם  בוראו,  את 
הרי  המעשה  על  גם  לשלוט  מסוגל  שלא  ומי  המחשבה,  על  או  הדיבור 
מפסיק  שהוא  מחליט  היה  האדם  אם  כי  ברור  הרי  זה  אדם  לא  שהוא 
הוא  אם  באמת,  רוצה  לא  שהוא  היא  הבעיה  מפסיק  היה  אכן  הוא  לעשן 
הוא  שאכן  להאמין  צריך  תורה  בן  להפסיק,  היה  שיכול  בודאי  רוצה  היה 

עצמו.  על  לשלוט  יכול 

דולר  אלף  עשרים  הוא  סיגריות  עישון  שנות  עשרים  של  הכספית  העלות 
עבור  אותו  לאסוף  או  לצדקה  הזה  הסכום  את  לתת  יכול  אדם  לערך, 

עישון) ללא  (חיים  ממון.  שריפת  זו  סיגריות  זה  בכסף  לקנות  ילדיו  נשואי 

קמח. עלבנות

שליט"א:  טורק  אליעזר  רבי  הגה"צ  שח 

שכאשר  שסיפר,  שליט"א,  הגראי"ל  מרן  של  ביתו  מנאמני  מאחד  שמעתי 
מרן  את  ברבים  וביזה  אלוקים,  במלאכי  והלעיב  רוח  וגס  שוטה  אברך  קם 
באמצע  פוניבז'  ישיבת  של  הכולל  בהיכל  תשובה  ימי  בעשרת  שליט"א 

שליט"א.  רבנו  שם  שמסר  דרשה 

מרן  התבטא  למכונית,  נכנס  כאשר  שליט"א  מרן  אל  התלווה  משמש  ואותו 
מקבל  ברוך-הוא  שהקדוש  שמח  ואני  דבריו,  את  היטב  'שמעתי  שליט"א: 
וזה  עוונותי,  על  לי  ימחול  הכיפורים  יום  שעד  ממנו  ביקשתי  בקשותי.  את 
אור) לראות  העומד  אמלא  אוצרותיהם  הס'  (מתוך  עוונות'.  למחילת  עוזר  בוודאי 

קמט. ענוה

תשע"ד  בהעלותך  פר'  בגליונות  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  ראה  ענוה  בענין 
ענין  כאן  ונביא  כבוד.  וערך  גאוה,  ערך  לעיל  עוד  וראה  תשע"ו.  תשע"ה 

א'.

דמי  המיוחדות  מעלותיו  לידיעת  סותדת  אינה  אמיתית  ענווה  רבנו  אמר 
הת'  יודע  אמר  אהרון  בני  ובמיתת  ע"ה  רבנו  ממשה  בענוה  גדול  לנו 
שידע  היינו  בך,  או  בי  סבור  והיתי  מקום  של  במיודעיו  הבית  שיתקדש 
ולמסור  לנביא  ה'  בחר  בו  כי  ידע  וכן  מקום  של  מיודעיו  הוא  כי  היטב 
בעצמו  יודע  העניו  כי  האדם,  מכל  עניו  היה  זאת  ובכל  לישראל,  תורה 
שנאמר  כמו  ה  בעיני  חן  שנשא  אלא  זכויתיו  מחמת  אינו  שזכה  מה  שכל 
שאינו  פ'  על  אף  אחון  אשר  את  וחנותי  הפסוק  על  א)  ז,  (ברכות  בחז"ל 
היו  הם  וכוחותיו  מדרגתו  את  להם  היו  אחרים  שאם  חושב  וגם  כדאי, 
כי  ממנו  הקטנים  אחרים  אודות  לעצמו  חושב  וכן  ממנו,  יותר  גדולים 
באיגרת  כתב  שכבר  כמו  כמותם  שוגג  אינו  והוא  במעשיהם  שוגגים  הם 
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גדול  שהוא  ידע  איש  החזון  שגם  להזכיר  רבנו  [ורגיל  הפרגוד)  (מאחורי  הרמב"ן. 
תשע"ד]. פנחס  גליון  וראה  ענוה  ביה  שייך  ואעפ"כ  הדור 

קנ. עקבתא דמשיחא

בשלח  פר'  בגליונות  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  ראה  דמשיחא  עקבתא  בענין 
א'. ענין  עוד  כאן  ונביא  תשע"ז.  תשע"ה, 

הגראי"ל  מרן  מפי  שמענו  דומים  דברים  שליט"א:  פ'  יוסף  ר'  הרה"ג  כותב 
לבין  התורה  לומדי  רדיפת  בין  לשואליו  במענה  כאשר  שליט"א  שטיינמן 
חזק  נסיון  שיש  נראה  לאחרונה,  ערב  במדינות  העולמיות  המהפכות 
רדיפת  של  נסיונות  מיני  כל  ידי  על  התודה  עולם  את  ולזעזע  לקעקע 

דרכים.  ושאר  והאברכים  הכוללים 
ה'  אמר  כה  כה)  לג,  (ירמיהו  שנאמר  כפי  שטיינמן  הגראי"ל  מרן  התבטא 
הגמ'  וביארה  שמתי,  לא  וארץ  שמים  חקות  ולילה  יומם  בריתי  לא  אם 
את  לזעזע  כשמנסים  חז"ל  שאמרו  כפי  ת"ת,  על  דאזיל  א  לב,  בנדרים 
הנכון  הלקח  את  ילמדו  לא  ואם  העולם  את  מזעזע  הקב"ה  התורה  עולם 
כתרים  התורה  בלימוד  חיזוק  המעשית  המסקנה  אלינו,  ויתקרב  ימשיך  זה 

הפורענות.  בפני 
ימ"ש  מחבלים  הרגו  בהם  ביפן  שהתחרשו  המחרידים  המאורעות  לאחר 
שם  ובאיתמר  רח"ל,  הרוגות  ועוד  הי"ד  אברכים  שני  ועוד  הורים  זוג 
ראש  מרן  אמר  הי"ד  אכזרית  בצורה  שלימה  משפחה  ימ"ש  מחבל  הרג 
אלינו  נוגע  דבר  וכל  מגיעים  גאולה  סימני  בחוש  רואים  אנחנו  הישיבה: 
ענה  להתחזק  עלינו  במה  כשנשאל  בחנם  מגיע  לא  דבר  שום  ישראל  לכלל 
את  האחד  לבזות  ולא  רעים  דברים  לדבר  לא  תורה  בלימוד  דברים  בשלושה 

זה) בענין  רבנו  שאמר  מה  כלה  ירחי  ערך  לעיל  וראה  ח"ב,  יוסף  (שיח  השני. 

קנא. עשירות

ענין  כאן  ונביא  תשע"ד.  תשא  כי  בגליון  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  ראה 
א'.

ואין  המפרנס  שהוא  יחשוב  ושלא  למקום  שלוחים  שהרבה  לדעת  צריך 
הגראי"ל  רה"י  למרן  הנגידים  אחד  הגיע  מהפעמים  שבאחת  וכמו  בלתו 
צריך  אתה  מה  בשביל  מרן  אותו  שאל  בעשירות  שיברכו  שליט"א  שטיינמן 

עשירות? 
אתה  וכי  מרן  לו  נענה  בצדקות.  להרבות  שיוכל  כדי  הנגיד  אותו  לו  אמר 

ח"ב) יוסף  (שיח  הישיבות.  עולם  את  לכלכל  כדי  לקב"ה  ועוזר  דואג 
***

והי'  גביר  הי'  פינס  ממשפ'  שזקינו  שפירא  ברוך  ר'  לי  סיפר  רבנו:  שח 
שני  לו  שהי'  ואמר  וֶהֶעִני  הגלגל  עליו  ונהפך  ואלוזין  ישיבת  מתומכי 
(עי'  שאמרו  כמו  קשה.  יותר  הרבה  נסיון  הי'  העושר  ונסיון  הנסיונות 

העוני. מנסיון  העושר  נסיון  שגדול  ועוד)  כה  בהר  פר'  באלשיך 

קנב. פגעי הטכנולגיה

תשע"ו.  תצא  כי  תשע"ו,  שלח  פר'  בגליון  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  ראה 
א'  ענין  עוד  כאן  ונביא 

דבר  שאין  מדגיש  תמיד  שליט"א  שטינמן  הגראי"ל  מרן  ר"מ:  הרב  שח 
יכולים  שהיינו  והלוואי  שבדיעבד  בדיעבד  הכול  לכתחילה,  אינטרנט  כזה 

משמעי.  וחד  גורף  באופן  אותו  לאסור 
נישט  סאיז  נו  פרנסה:  לצורך  שהתירו  האינטרנט  על  אומר  תמיד  הוא 
כשמנסים  לא',  זה  לכתחילה  גם  אבל  טריפה  לא  זה   - טריפה  קיין 
בבחינת  שזה  ואומר  מפטיר  הוא  מותר  פרנסה  שלצורך  אותו  לשכנע 
לאדם  מאוד  קשה  שהרי  כך  זה  כאן  גם  כי  יינה',  ושמור  החבית  שבור 
בהישג  שם  הנמצא  רע  פגע  מכל  עצמו  את  ולשמור  אינטרנט  להחזיק 

ח"ו.  יד 
המקוונת  הרשת  את  לסנן  המסרבים  אנשים  שיש  לו  כשסיפרנו  ופעם 
מרן  הגיב  העבודה  נוחות  על  מכבידות  והחסימות  היות  שלהם  במחשבים 
איבוד  על  דואג  ואינו  דמיו  איבוד  על  דואג  אדם  ואמר  שליט"א  הגראי"ל 

ימיו.
v

דמותר  דהא  אחרינא  דרכא  כליכא  נחשב  לא  דאינטרנט  רבנו,  הורה 
הוא  אחרינא  דרכא  בליכא  הכביסה  את  עושות  שנשים  במקום  לעבור 
במקום  שעובדת  מי  ולכן  שייך,  לא  זה  ובאינטרנט  עיניו,  את  בעוצם  דוקא 

העבודה. את  לעזוב  לה  יש  חסום,  אינטרנט  להחזיק  מסכימים  שלא 

קנג. פיקוח נפש

"לב  של  כנס  לקראת  שליט"א:  זילברברג  בונם  מרדכי  רבי  הגאון  שח 
להן  ליתן  במטרה  שנועד  ממדרשיות,  מתחזקות  בנות  למאות  לאחים" 

בסימן  האירוע  עמד  תורניים,  במוסדות  וחייהן  לימודיהן  להמשיך  תעצומות 
'שבעה'. ישבה  והמרכזת  מאחר  גדול,  שאלה 

אם  בשאלה  שליט"א,  שטינמן  הגראי"ל  הישיבה  ראש  מרן  לרשכבה"ג  נכנסו 
שתקום  רוחני,  נפש  פיקוח  זה  שליט"א:  מרן  והורה  הכינוס,  את  לדחות 

חינוך) עניני  מרנן  (סברי  הכינוס!  את  ותארגן  תצא  השבעה,  בתוך 

קנד. פירסום

תועלת  [והיה  גדול  פרסום  מכך  והיה  לרבנו  מפורסם  ציבור  איש  הגיע  פ"א 
שיותר  שליט"א  רבנו  וביקש  לפגשו],  רבנו  הסכים  ולכן  מכך,  ב"ב  לעירית  גדולה 

ורבנו  ברכה,  רצה  [והנ"ל  מזיק.  הפרסום  כי  כאלו  אנשים  אליו  יביאו  לא 
ממני?]. ברכה  צריך  חיים  מהחפץ  ברכה  שקיבל  'אדם  לו  ואמר  השתמט 

קנה. פרנסה

ושאל  יהודי  בחדר  עמד  לפרנסה,  ברכה  מרבנו  ביקש  תורה  בן  כאשר 
ה'  תצריכנו  אל  'ונא  המזון  בברכת  מבקשים  אנו  מבין,  "אינני  רבנו:  את 
המלאה  לידך  אם  כי  הלואתם  לידי  ולא  ודם  בשר  מתנת  לידי  לא  אלוקינו 
אז  שהוא.  כל  מגמ"ח  הלוואה  לא  ואפילו  מתנה,  לא  כלומר:   – הפתוחה' 

שלי?" הילדים  את  לחתן  אמור  אני  איך 
לסייעתא  זוכים  אינם  אנשים  מדוע  יודעים  "אתם  בכאב:  הגיב  רבנו 
לא  כי  מתקבלת?  אינה  לפרנסה  התפילה  מדוע  בממונות?  דשמיא 
בבד  ובד  מתפלל,  האדם  לתת!  יכול  הוא  ברוך  שהקדוש  מספיק  מאמינים 
ושמא  כך  אולי  באמת?  לי  יתן  הוא  ברוך  הקדוש  ואיך  'נו,  מהרהר:  הוא 
וכי  הוא?!  ברוך  להקדוש  דואג  אתה  "וכי  קולו:  את  הגביה  רבנו  כך'..." 
כן  כן,  כן,  לך!  לתת  איך  לבד  יודע  הוא  שלך?!  העצות  את  צריך  הוא 
הפתוחה,  המלאה,  מידך  אלא  בהלוואתם,  ולא  ודם,  בשר  מתנת  בלי   –
(מאחורי  לתפילתו  נענה  ה'  אז  באמת,  כך  חש  וכשאדם  והרחבה!  הקדושה 

הפרוגד)

קנו. פרנסים

א'. ענין  עוד  כאן  ונביא  תשע"ז.  מקץ  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה 
ולהיות  רבות  שנים  רבנו  את  לשמש  שזכה  ז"ל  לוינשטיין  יצחק  וכשהרה"ג 
נסיון  בעל  ולא  חדש  עדיין  כשהיה  אידישקייט  עניני  בהרבה  דרבנן  שלוחא 
דבר  לעשות  צריך  אחת  פעם  צריך  היה  הרבים  צרכי  של  הקודש  בעבודת 
בטיעונים  וכמובן  נגדו  ועמדו  ביותר  תקיפים  אנשים  קמו  חשוב,  מצוה 

שמים".  לשם  "של 
לא  דבר  ובכל  ה'  שבעבודת  לו:  ואמר  קצת  לחזקו  שצריך  רבנו  הרגיש 
יותר  לא  הוא  בעוה"ז  כאן  שאדם  לדעת  ויש  נידף'  מעלה  לפחד  צריך 

ח"ד) אתבונן  (מזקנים  אדם.  משום  לפחד  אין  ולפיכך  נידף  מעלה 

קנז. צדקה

תשע"ד,  פקודי  פר'  בגליון  שליט"א  רבנו  מדברי  הבאנו  צדקה  בענן 
א'. ענין  עוד  כאן  ונביא  ותשע"ו. 

ישנה  בקרי"ס:  כן  בסתר'  'מתן  קופת  מראשי  שליט"א  רי"ש  הרה"ג  שח 
כולו,  בעולם  וריע  אח  לה  שאין  דבר  מוסברת  בלתי  תופעה  ספר  בקריית 
בלתי  גודל  בסדר  גבוהה  היא  לתרומות  התושבים  של  ההיענות  רמת 
סכומי  ואילו  זעומה,  ממילגה  חיים  העיר  תושבי  של  רובם  רוב  מוכר 
שלהם,  ליכולת  ומעבר  מעל  מאוד  הרבה  הם  לקופה  תורמים  שהם  הכסף 
את  ומשלשים  מכפילים  ואפילו  עולים  ספר  מקרית  היוצאים  הצדקה  כספי 

עשירות.  מערים  היוצאים  הסכומים 

הייתה  תשובתו  הזה,  המופת  על  לו  וסיפרתי  שליט"א  רבנו  לבית  באתי 
לו  קל  לו,  שאין  שמי  משום  הזאת  התופעה  על  מתפלא  לא  בכלל  שהוא 

יותר.  נותן  הוא  ולכן  הנצרך,  את  להבין  יותר 
ויותר,  יותר  אותו  ומבין  הזה  במשפט  מעמיק  אני  הימים  שעברו  ככל 
בתי  בין  מסתובב  ולא  לכוללים  פונה  הוא  כסף  לאסוף  רוצה  כשמישהו 

עסק.
מאמצים  לעשות  האם  שליט"א  רבנו  ורבי  מורי  את  שאלתי  סיפר  עוד 
התשובה  עירך.  עניי  של  הנושא  על  חזקים  פרסום  באמצעי  וללכת  גדולים 
סי  וואס  או  דאך  גלייבסט  און  מאן  ישיבה  א  דאך  ביסט  דו  הייתה: 
שמן  מאמין  הרי  ואתה  תורה  בן  הרי  אתה   - קומען  וועט  באשערט  איז 
תשא  כי  ית"נ  (מוסף  תגיע.  היא  להיכן  פרוטה  כל  על  מראש  נגזר  השמים 

תשס"ח)

צורת החיים קנח. 

מהנמצאים  אחד  ונענה  מסוים,  חפץ  רבנו  בסביבת  נשבר  הימים  באחד 
ולכן  זולים  מאוד  מחומרים  מיוצרים  היום  של  שהמוצרים  כך  על  בטרוניה 
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שוב  ולהוציא  לבזבז  צריכים  אנשים  וממילא  מהרה,  עד  וכלה  נשבר  הכל 
המוצרים.  אותם  קנית  על  כסף  ושוב 

לטובה!  מלמעלה  מכוון  הכל  לכם  דעו  ואמר,  הדברים  את  רבנו  שמע 
נוראה  עניות  היה  בילדותי  הרי  לשונו,  במתק  הוסיף  ומיד  ואבאר- 
כפשוטו,  ממש  הטף,  לפי  לחם  היה  לא  אנשים  של  רובם  לרוב  ואיומה, 
מוצרים  היו  שפעם  היא,  התשובה  רק  לאנשים.  כסף  יותר  יש  היום  ומדוע 
היו  הבגדים  נשברים,  יציבים  היו  הכלים  שנים,  עשרות  לאורך  שמחזיקים 
וממילא  מתבלים,  ולא  נשמרים  היו  כי  הילדים,  לכל  "בירושה"  עוברים 
מעט  רק  ביקוש,  היה  לא  כי  סחורה,  מאוד  מעט  מיצרים  היו  המפעלים 
לאנשים  היה  לא  ועי"ז  פועלים,  בהרבה  צורך  היה  שלא  גרם  והדבר  ממש. 
והמפעלים  יציבים,  ולא  נשברים  הכלים  להיפך,  הכל  היום  אך  פרנסה, 
את  לייצר  להספיק  כדי  לשעון  מסביב  זמן  יותר  הרבה  לעבוד  צריכים 
צורך  שיש  גורם  הדבר  וממילא  מהר,  נשבר  הכל  שהרי  הרבים,  הביקושים 

שליט"א) הגר"ש  בנו  (מפי  פועלים.  בהרבה 

צניעות קנט. 
נוסף. ענין  עוד  כאן  ונביא  תשע"ו,  תשע"ד  תצוה  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה 
לחיזוק  בכינוס  הי'  ס"ז  ויגש  במוש"ק  שאתמול  שליט"א  רבנו  סיפר 

חו"ל]  לבני  [מיוחד  בירושלים  הצניעות 
בין  בעניני  רק  הדין  משורת  לפנים  ענין  בחז"ל  שמצאנו  וראו  באו  ואמר 
היו  הראשונים  חסידים  ת"ר  א'  ל'  ב"ק  דמצאנו  ההיא  וכגון  לחברו  אדם 
טפחים  ג'  להן  ומעמיקים  שדותיהן  בתוך  וזכוכיותיהם  קוצותיהם  מצניעים 
להו  שדי  רבא  בנורא  להו  שדי  ששת  רב  המחרישה,  יעכב  שלא  כדי 
דנזיקין,  מילי  לקיים  חסידא  למהוי  דבעי  מאן  האי  יהודה  רב  אמר  בדגלת 

דברכות: מילי  לה  ואמרי  דאבות  מילי  אמר  רבא 
למקום  אדם  בין  בענין  אבל  טובים,  בדרך  תלך  למען  א'  פג  בב"מ  וכן 
יריח  שלא  נבילה,  אכילת  באיסור  וכגון  הדין,  משורת  לפנים  מצאנו  לא 
שבעה  ת"ר  א'  מז  יומא  הגמ'  דברי  להבין  יש  וא"כ  וכדו'.  נבילה,  כלל 
חכמים  לה  אמרו  גדולה  בכהונה  שמשו  וכולן  לקמחית  לה  היו  בנים 
קלעי  ביתי  קורות  ראו  לא  מימי  להם  אמרה  לכך?  שזכית  עשית  מה 
איסור  שום  ליכא  ודאי  הא  הועילו.  ולא  כן  עשו  הרבה  לה  אמרו  שערי. 

בזה,  המיוחד  הענין  ומה  ראשה,  שערות  יראו  שהקירות 
אלא  למקום?  אדם  בבין  הדין  משורת  לפנים  ענין  דליכא  נתבאר  והרי 
למקום  אדם  בין  דהוי  דאף  שאני,  צניעות  דמצות  גדול  יסוד  מהכא  חזינן 
היו  בניה  שכל  זכתה  כך  ובשל  הדין  משורת  דלפנים  ענין  בזה  שייך  מ"מ 
היינו  עצמו,  על  יחמיר  יר"ש  או  חסידות,  מדת  ענין  שמצאנו  [ואף  גדולים.  כהנים 
ענין  זה  הכא  אבל  נוספות,  שיטות  שיש  כגון  להחמיר,  טעם  איזה  שיש  בכה"ג  דוקא 

בצניעות] רק  מצאנו  לא  זה  כלל,  להחמיר  מקום  בו  שאין 

מתהלך  אלקיך  ה'  כי  טו)  כג,  תצא  (כי  בתורה  דמצאנו  בהא  רבנו  אמר  ועוד 
בך  יראה  ולא  קדוש  מחניך  והיה  לפניך  איביך  ולתת  להצילך  מחנך  בקרב 

מאחריך. ושב  דבר  ערות 
דרגות  דיש  אלא  עבירות,  בשאר  מצאנו  לא  שכינה  סילוק  של  זה  וענין 
מסלק  אחד  אדם  של  מעשה  שע"י  מיוחד  באופן  מצינו  בהא  אבל  בשכינה, 
דשוב  הרי  השכינה,  בהשראת  דרגות  א'  ו'  בברכות  מצאנו  ואילו  השכינה, 
צניעות  חוסר  שע"י  הדבר,  חמור  כמה  בצניעות  שמצאנו  הגדול  הענין  חזינן 

יפרח) כתמר  צדיק  (כ'  עבירות.  בשאר  כן  מצאנו  שלא  השכינה,  מסלק 

קס. צער בעלי חיים
לאחר  רבנו.  בבית  עכברים  נמצאו  ע"ה  שטינמן  הרבנית  הסתלקות  אחרי 
אותם  ישחררו  אלא  יהרגום  שלא  כך  על  עמד  רבנו  נלכדו,  שהעכברים 
אחד  אחד.  לאף  להזיק  יוכלו  לא  שבו  במקום  ריק,  במגרש  מהמלכודת 
והודיע  שב  שהלה  עד  רגוע  היה  ולא  ורבנו  לקחתם,  התנדב  הבית  מבני 

אתבונן) (מזקנים  צער.  שום  ללא  שחרורם  על 

קסא. קבורה
רבנו  מדרבי  שהבאנו  מה  תשע"ו  תשע"ה  תשע"ד  ויחי  פר'  בגליון  עי' 

א'.  ענין  כאן  ונביא  זה.  בענין 
אריה  משה  רבי  על  שהיה  מעשה  שליט"א  מאיר  יוסף  רבי  הרה"ג  סיפר 
גדולי  של  עיר  היתה  מץ  בצרפת.  מץ  קהילת  של  הרב  שהיה  במברגר 
יראים  הספר  בעל  היה  ממץ  אליעזר  רבי  רבות.  שנים  מלפני  עוד  תורה 
תקופת  עד  מפוארת  מאוד  קהילה  היתה  זו  התוספות  בעלי  מתקופת 
השואה  ולאחר  התדלדלה  הקהילה  המהפכה  לאחר  הצרפתית,  המהפכה 
אך  במחלה  חלה  הוא  לרב  שם  התמנה  והוא  הקהילה  את  לשקם  ניסו 
בפתאומיות  נפטר  והוא  חזרה  המחלה  שנים  ולאחר  ונתרפא  עליה  התגבר 

אותו.  לקבור  היכן  התלבטו  ותלמידיו  משפחתו  בני 
קבור  אביו  ששם  כיוון  בבלגיה  באנטוורפן  אותו  לקבור  שצריך  טענו  אחיו 
בית  את  שיקם  שהוא  שהיות  טענה  במץ  הקהילה  אבות,  קברי  בעצם  וזה 

הגרשוני  ועבודת  אריה  השאגת  ישראל  שגדולי  לכך  והביא  במץ  העלמין 
שיקבר  הראוי  מן  המצבות  את  ושיקם  מכובדת  בצורה  יקברו  רבנים  ועוד 

שם.  הקבורים  ישראל  גדולי  יד  על 

לירושלים  מעלין  הכל  כתוב  ישראל  בארץ  גרים  וחלקם  שהיות  טענו  בניו 
מקום  לגבי  וויכוח  שהיה  כיון  ישראל,  בארץ  יקבר  שהוא  הראוי  מן  ולכן 
הבנים  שליט"א  שטיינמן  לייב  אהרן  הרב  מרן  את  לשאול  הוחלט  הקבורה 
האחרונה  והאפשרות  ירושלים  או  אנטוורפן  או  מץ  או  אפשרויות  העלו 

ברק.  בבני  קבר  לקנות 

היתה  זו  למעשה  ברק?  בבני  רע  מה  המשפחה  את  שטיינמן  הרב  שאל 
האחרים  המקומות  שבשלושת  כיון  בחשבון  נלקחה  פחות  שהכי  האפשרות 

מיוחדת.  מעלה  היתה  לא  ופה  מעלה,  יש 

הלכו  הם  ברק"  "בני  להם  אמר  שטיינמן  הרב  שמרן  לאחר  אמנם 
של  הפרטים  את  הקלידו  וכאשר  חלקה  לקנות  פונוביז'  של  למשרדים 
כיון  ברק  בבני  קבר  חלקת  קנה  שהוא  לתדהמתם  גילו  במחשב,  הנפטר 
יספר  הוא  שאם  חשש  הוא  אך  מהמחלה,  יתאושש  לא  שהוא  חשש  שהוא 
שמר  ולכן  משפחתו  בני  בקרב  ודאגה  לצער  יגרום  הדבר  הקבר  קניית  על 
יספר  הוא  יתדרדר  הבריאותי  מצבו  שאם  חשב  הוא  בסוד  הדבר  את 
לבני  לספר  הספיק  לא  הוא  מוחי  משבץ  שנפטר  כיון  אך  משפחתו  לבני 
סיפר  ובנו  מאד  התפעלה  המשפחה  ברק,  בבני  הקבר  קניית  על  משפחתו 
להקבר  שרצונו  סימן  קבר  לעצמו  שקנה  אדם  הרי  בהלוויה  הסיפור  את 

דברים) שלמה  (אמונה  המת.  דברי  את  לקיים  ומצוה  שם 

קסב. קביעות עתים לתורה

תושבי  ישראל  בני  אחינו  לכ'  בס"ד  לתורה:  עתים  לקביעות  רבנו  מכתב 
לימוד  סיום  עם  התורה  בשמחת  לשמוח  המתכנסים  שמש  בית  העיר 

יחי' עליכם  ה'  בבלי.  תלמוד  הש"ס 

ואף  תורה,  וגדולי  מופלגים  ת"ח  היו  המקומות  ובכל  הדורות  בכל  הנה 
לקבוע  לנכון  ראו  בתורה  כזו  לדרגא  להגיע  זכו  שלא  האנשים  אותם 
במקומם  שהיו  מהחברות  באחת  מקומם  ולקבוע  ולהשתייך  לתורה  עיתים 
וחיי  חייהם  אורח  כל  על  השפעה  הי'  כך  וע"י  וכדו',  ש"ס  חברת  כגון 
עיתים  לקבוע  אחד  כל  על  החובה  כמה  עד  לדעת  עלינו  וע"כ  ב"ב, 
עיתים  לקבוע  שזכו  אלו  בין  להיות  שזכו  אלו  לאותם  ולהצטרף  לתורה 

קבוע. לשיעור  שיצטרפו  ע"י  לתורה 

ברוחניות  להתברך  וב"ב  הוא  יזכה  זה  וע"י  כחו  בכל  בזה  ישתדל  וכ"א 
ית"ש,  כרצונו  ומקיימיה  והוגיה  תורה  לומדי  שיתרבו  ויה"ר  ובגשמיות, 
מכסים  לים  כמים  ית"ש  ה'  את  דעה  הארץ  לומלאה  במהרה  ונזכה 
לפ"ק תשע"ב  אב  כ"ז  שטיינמן.  לייב  יודא  אהרן  בב"א.  צדק  גואל  ובביאת 

קסג. קבלות

על  וקיבל  שהתעורר  יהודי  אצלו  היה  כי  הקרובים,  לתלמידיו  סיפר  רבנו 
ימים לאחר  עצמו באמת לתת "שותפות חזקה" מנכסיו להחזקת תורה. כמה 

מכן הוא שב לביתו בחוץ לארץ, ובדרך לשם נהרג בתאונת דרכים. 

שהספיק  כיוון  כי  להם  ואמר  לקרוביו,  בחלום  נתגלה  הוא  מועטים  לימים 
לקבל על עצמו באמת לתת צדקה רבתא – אף על פי שעוד לא באו הדברים 

(מאחורי הפרגוד) לידי מעשה – הועיל לו הדבר מאוד בהגיעו לעולם האמת. 

קסד. קברי צדיקים

 ... שרה.  את  אברהם  קבר  כן  ואחרי  יט  כג,  שרה  חיי  פר'  השחר  אילת 

לקחו  לארץ  בכניסתן  שישראל  פי  על  ואף  כתב:  כ')  (להלן  בחיי  ברבנו 
המקומות,  שאר  מכל  מעולים  שהיו  מקומות  שלשה  מצינו  חרב,  לפי  רובה 
והר  גריזים  והר  חברון,  הן:  ואלו  כסף.  קניית  ידי  על  לידם  באו  אשר 
וכתיב:  למקנה,  לאברהם  כאן  שכתוב  הוא  חברון,  המוריה.  והר  עיבל, 
ברית  כרתנו  ששם  עיבל,  והר  גריזים  הר  וגו'.  אברהם  קנה  אשר  השדה 
חלקת  את  "ויקן  יט)  לג,  (בראשית  עליו:  וכתיב  באלה,  התורה  עלינו  וקבלנו 
את  דוד  "ויקן  כד)  כד,  ב   - (שמואל  שכתוב:  הוא  המוריה,  הר  השדה". 

וגו'. הגרן" 

בלא  בודאי  כשר  וזה  מלחמה,  בכיבוש  כבשו  הארץ  יתר  שאת  והיינו, 
אתם,  ליסטים  האומות  יאמרו  שאם  א)  א,  (בראשית  רש"י  כדפירש  פקפוק. 
המקומות  ומ"מ,  נתנה.  בעיניו  ישר  ולאשר  העולם  את  ברא  ה'  להם,  יענו 
בכסף. לקנותם  צריכים  היו  ולתורה,  השכינה  להשראת  שייכות  בהם  שיש 

ז.  מח,  (לקמן  הצדיקים  בקברי  שרויה  ששכינה  כיון  המכפלה  דמערת  וי"ל, 
על  קשור  ענן  שהיה  רבקה  בשרה  ומצינו  כב).  יג,  שלח  ב.  טז,  אחרי  ובפר' 

מבחייהם,  דגדולים  במיתתם  צדיקים  שכן  כל  אצלם,  שרויה  ושכינה  אהלם 
גריזים  בהר  ברית  כריתת  מקום  וכן  הטהרה.  בתכלית  להיות  צריך  לכן 
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מקום  שהוא  המוריה  הר  וכן  תורה,  עול  קבלת  תוספת  שזה  עיבל  והר 
בדמים. לקנות  הקפידו  לכן  הטהרה,  בתכלית  להיות  צריך  המקדש,  בית 

קסה. קושי
בחו"ל  כספים  שאוסף  א'  עסקן  עם  הישיבות  ראש  מגדולי  אחד  נכנס  פ"א 
לו  שילך  ברכה  לו  שיתן  שליט"א  מרבנו  הלה  וביקש  חשובה,  למטרה 

הכספים. אסיפת  בקלות 
כונת  מה  הלה  והתפלא  אותך,  יקלל  שאני  רוצה  אתה  ח"ו  רבנו:  לו  אמר 
גודל  כך  שלך  הצער  לגודל  אגרא  צערא  לפום  'הרי  רבנו  לו  ואמר  רבנו, 
אתה  וכי  נצחי,  שכר  תפסיד  בקלות  לך  ילך  ואם  בשמים  שלך  השכר 

שכר. שתפסיד  אותך  יקלל  ח"ו  שאני  רוצה 
***

שליט"א  מרבנו  ביקש  כשאברך  נוכח  והייתי  שליט"א:  ז'  הגרמ"ב  שח 
ברכה  זה  אין  ואמר  לברכו  רבנו  וסירב  בלימוד,  קל  לו  שיהיה  ברכה 
בלימוד  ויגיעה  וטירחא  קשיים  יותר  שיש  ככל  ואדרבה  בלימוד  קל  שיהיה 

ההצלחה.  גודל  כך 
***

ישיבה  הגיעה  למנחה  בשבת  תשס"ט.  אייר  בחוקותי  בהר  פרשת  מוצש"ק 
ופירט  בזאח"ז  הישיבה  בני  את  העביר  הישיבה  צוות  מאנשי  וא'  ס.  מטלז 
ברכה  וביקש  ובחור,  בחור  כל  של  ועניניו  מצבו  מה  שליט"א  רבנו  לפני 

אחד.  כל  עבור 
היה  שהלה  בחוץ  ודיברו  שליט"א,  רבנו  בירכו  לא  מהם  שא'  שמעתי 
עם  החיצוני  במראם  לו  שהושוו  אף  חביריו,  לעומת  הגון  ובלתי  גס 
א'  על  רבנו  את  הצוות  מאנשי  אחד  ושאל  וכיוצא.  הארוכות  שערותיהם 
ר"ל  דת  שומר  אינו  שאביו  ומרים  קשים  נסיונות  כעת  שעובר  הבחורים 

אליהם.  אותו  שמושכים  הצדדים  מב'  נקרע  והוא  דת,  שומרת  ואמו 
התורה  על  חיים  בחפץ   [עי'  אמר  זצ"ל  חיים  שהחפץ  שליט"א:  רבנו  ואמר 
צריך  הלוחמים  צדדים  ב'  דכשיש  רס"ח]  עמוד  למלך"  ב"מעשי  שופטים  פרשת 

שילך  כן  ואם   ! הקב"ה  יותר?  החזק  הוא  ומי  יותר.  החזק  הצד  עם  ללכת 
שליט"א) גרינולד  משה  ר'  הרה"ג  (רשימות  הקב"ה...  עם 

ה' קסו. קידוש 
בגליון  מדבריו  שהבאנו  מה  ראה  ה',  קידוש  ענין  על  רבנו  מעורר  רבות 

א'. פרט  כאן  ונביא  תשע"ד.  וארא  פר'  ובגליון  תשע"ו  אמור 
עצמו  הקדיש  שאת  לדעת  יש  כי  כך,  על  ומעורר  פעמים  הרבה  אומר  רבנו 
קדיש  אומר  שהבן  מה  דהיינו  הנפטר  לזכות  אלא  הנפטר  על  אומרים  לא 
שהשאיר  והנפסר  ה'  קידוש  מזה  נהיה  יש"ר  אמן  אחריו  עונה  והציבור 
נשמה.  לעילוי  לו  זה  ה'  קידוש  הזה  הגדול  הדבר  את  העושה  בן  בעולם 
הם  הרי  הקדיש  סביב  מחלוקות  וגורמים  שרבים  אנשים  אותם  וממילא 
שכרם  יצא  ה'  חילול  יוצא  קידוש  שיצא  שבמקום  הפוכה  לתוצאה  גורמים 
הפרגוד) (מאחורי  בזה.  נכשלים  למעשה  הרבה  רק  בספרים  וכמ"ש  בהפסדם 

קסז. קירוב רחוקים
רבנו.  מדברי  שהבאנו  מה  תשע"ז  ויגש  ופר'  תשע"ו,  נצבים  פר'  בגליון  עי' 

תשע"ב: אב  מנחם  ד'  ערכים  בכנוס  רבנו  שאמר  א'  ענין  כאן  ונביא 
עולם  קטן",  "עולם  נקרא  שהאדם  ועוד)  פקודי  תנחומא  (עי'  כתוב  בספרים 
בונה  אחד  שאם  יוצא  קטנה,  בצורה  רק  בעולם,  שיש  מה  כל  בו  שיש  קטן 

עולם. בונה  הוא  אדם  בן 
הגוף...  זה  מה  דבר,  שום  זה  הרי  הגוף  הגוף?  האם  האדם,  זה  ומה 
הטוב,  הצד  על  שיהיה  אדם  בן  את  בונים  שאם  יוצא  הנשמה.  זה  העיקר 

עולם. בונים 
אנשים  הרבה  להרבות  שיזכו  עולם,  של  בבנינו  העוסקים  כל  ויתברכו 
על  שלהם  החיים  את  לנהל  אח"כ  שיוכלו  הטוב,  הצד  על  אותם  לבנות 

התורה. דרך  על  האמת,  דרך 
עולמות,  הרבה  אנשים,  הרבה  הרבה  לבנות  מאד  ויצליחו  יתברכו  אלה  וכל 
ברוחניות  טוב  בכל  ויתברכו  ישראל.  כלל  לכל  גדול  ריוח  יהיה  ועי"ז 

טוב. בכל  בגשמיות 
***

שאלות  שליט"א  רבנו  בפני  כשהעלנו   : שליט"א  ז'  אורי  ר'  הרה"ג  מספר 
על  ממש  שמדובר  כפי  מסוים  במובן  לזה  התיחס  הוא  קירוב  בעניני 

להיות. צריך  וכך  חיים  הצלת 

קסח. קנאה
קנאה.  אודות  רבנו  מדברי  תשע"ה  וישב  פר'  בגליון  שהבאנו  מה  ראה 

א'. ענין  עוד  ונביא 
תופס  והשני  שיעור  אומר  שהרב  רואה  אדם  שבן  למחנכים:  רבנו  שח 
תיכף  הוא  אז  כ"כ,  תפס  לא  הוא  לא,  והשני  מתערב,  כבר  הוא  יותר, 

היה  לא  מבינים  היו  לא  כולם  אם  הרי  לו,  כואב  מה  קנאה,  עצמו  מרגיש 
וזה  בוער  הקנאה  אז  מבין,  כן  והוא  מבין  לא  הוא  מה  אבל  לו,  איכפת 
הכי  תוצאות  לידי  לבוא  יכול  וממילא  נשבר  והוא  נשבר,  שהוא  לו  גורם 
ושלום  חס  הלימוד,  את  לגמרי  יעזוב  וחס  שחלילה  כך  כדי  עד  גרועות, 
נשבר  שהוא  גורם  שזה  יום  בכל  מעשים  שרואים  כמו  דבר  כזה  יש 
וחס  שחלילה  עד  ועוד,  ועוד  עוד  נגרר  ועי"ז  ללמוד,  החשק  את  ומאבד 
עצה,  ואין  שכמעט  כבר  דברנו  זה?  עם  לעשות  ומה  הלימוד.  את  יעזוב 
עצה  וקצת  אפשר.  אי  זה,  נגד  ללחום  אפשר  שאי  דבר  כזה  זה  קנאה  כי 

עצמו. על  רק  חבירו  על  יסתכל  לא  אדם  שבן  אמרנו 

ישיבה קסט. ראש 

לישיבתם,  ישיבה  ראש  וחיפשו  ת"ח  כמה  ע"י  שנפתחה  חשובה  ישיבה 
שמאוד  הדברים  בין  להם  ואמר  לחפש,  מה  רבנו  עם  להתייעץ  ובאו 
שיקחו  וכדו'  מודרנים  יותר  לבחורים  ישיבה  עושים  למשל  שאם  חשוב 
פרום  יותר  לבחורים  ישיבה  עושים  אם  וכן  להם,  שמתאים  ישיבה  ראש 
הראש  של  הצלחה  מיסודות  שאחד  להם,  שמתאים  ישיבה  ראש  שיחפשו 

רוחם. הלך  את  ויבין  הבחורים  לסגנון  מתאים  שיהי  הוא  ישיבה 

רוחניות קע. 

לומר  אפשר  אולי  מרבנו:  ביקשו  לאחים  בלב  העוסקים  לאברכים  בכינוס 
חיזוק? דברי  לאברכים 

כאלה  בדברים  העוסקים  הם  חיזוק?!  צריכים  הם  שליט"א:  הישיבה  ראש 
חיזוק? צריכים 

חיזוק?!  צריך  מה  אז  נפשות!  מצילים  הם  גדולים?  כאלה  בדברים  העוסקים 
לי  נראה  חיזוק?  לקבל  ישלח  הוא  אז  ממש,  נפשות  להציל  הולך  אחד  אם 
מה   - נפשות  הצלת  שזו  ומבינים  נפשות,  להציל  שהולכים  אנשים  שלא! 
אז   - נפשות  הצלת  שזה  מרגיש  לא  עצמו  שהמציל  מאי  אלא  חיזוק?  צריך 
"משהו"  כל  קטן,  דבר  אין  ברוחניות  הלא  גופא!...  אותו  להציל  צריך  אם-כן 
שאין  במידה  שוקל  כבר  זה  ברוחניות  "משהו"  יש  אם  המון.  המון  שוקל 
דבר  כל  על  שמקבל  השכר  את  לשער  שייך  מה  קובע!  משהו  כל  לשער! 

ודבר!

השכר! זה  כמה  לשער  אין  יותר,  ברוחניות  משהו  כל  ודבר,  דבר  כל 

להיות  צריכים  נפשות!  חיי  זה  עושים  שאתם  מה  דבריו:  ובהמשך 
מועיל  זה  מהעבירה,  אחד  איש  אפילו  להציל  יכולים  אתם  אם  שמחים, 
כדי  פעם  היה,  לא  קודמים  שבדורות  מה  אפשרות  יש  היום  העולם.  לכל 
מאד!  גדול  אדם  מאד,  גדול  אדם  להיות  צריך  היה  הרבים'  'מזכה  להיות 

יכול!!! אחד  כל  היום   - הרבים'  'מזכה  להיות  יכול  היה  לא  קטן  אדם 

וכל  ובנותיהם  ונשיהם  הם  ובגשמיות,  ברוחניות  יתברכו  שכולם  יעזור,  ד' 
המשפחה.  כל  להם,  אשר 

והוא  הרבים,  בזיכוי  לעסוק  שטוב  אומר  היה  זצ"ל  סלנטר  ישראל  רבי 
אפילו  מהתלייה.  אותו  מורידים  אז  הגנב  את  כשצריכים  משל:  זה  על  אמר 

מהתלייה! אותו  מורידים  אותו  צריכים  אם  לתלייה  סמוך  כבר  הוא  אם 

צריכים  אז  הרבים  את  מזכה  אדם  אם  זצ"ל:  ישראל  רבי  כך  על  אמר 
כל  לא  הוא  אם  אפילו  אותו  משאירים  אז  אותו  צריכים  ואם  אותו! 
הרבים  את  מזכה  שהוא  בגלל  זאת,  בכל  אבל   - גנב  אלא   - טוב  כך 
את  להציל  צריכים  הם  אותם,  צריכים  כולם  האלה  האברכים  אותו.  צריכים 

בסדר... לא  משהו  חלילה  אם  אפילו  אז  האנשים, 

קעא. רמי"ם

תשע"א  חנוכה  שמוע  לב  בכינוס  לרמי"ם  שליט"א  מרבנו  הדרכה  דברי 
כמענה  וחלקם  שיחה,  כדרך  חלקם  השומעים  אחד  שנרשמו  כפי  הובאו  [הדברים 

בכנס].  שהשתתפו  התורה  מרביצי  מציבור  לשאלות 

בדור  להוראה.  יוצא  אחד  למקרא  נכנסים  אלף  א)  ב,  (ויק"ר  אומרים  חז"ל 
להוראה'  יוצאים  ואלף  למקרא  נכנסים  אלף  אומרים  יותר  רוצים  שלנו 
שומע  אני  להוראה  יצאו  כולם  למקרא  שנכנסים  האלף  שמתוך  רוצים 
פחות  ויש  בהתמדה  יותר  שלומדים  מקומות  יש  יותר  או  פחות  שאומרים 
הבחורים  רוב  חלשים  בחורים  נקראים  ומעטים  ה'  ברוך  לומדים  אבל 
לרמות  יכולים  שצריך,  כמו  גמ'  להכין  יכולים  לא  קטנה  בישיבה  שלומדים 
אפשר  היה  אם  מספיק  לא  שזה  לומר  חייב  אני  אבל  שיודעים  עצמם  את 
איך  יודע  אינני  טוב  יותר  היה  קטנה  בישיבה  שיעורים  ארבע  לעשות 
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את  הבינו  לא  עוד  הבחורים  אם  ברמב"ם  פשט  לומר  יכול  ישיבה  הראש 
בתוס'.  הפשט 

פשט?  אומר  לא  הוא  למה  ישיבה  ראש  עם  ודיבר  איש  החזון  עמד  פעם 
לשמוע.  רוצה  לא  אחד  אף  פשט  אומר  אני  שאם  הישיבה:  ראש  לו  אמר 
אבל  שומע  היה  הבחור  בפשט  טעם  לך  היה  אם  איש'  החזון  לו  אמר 

לשמוע.  ירצה  שהבחור  ולמה  בפשט  טעם  לו  אין  בעצמו  הוא 
איזה  על  בסוגיא  נקודה  איזו  על  מדבר  היום  שיעור  מגיד  כלל  בדרך 
את  ממצים  לא  מדברים  לא  הסוגיא  פשט  על  אבל  רמב"ם,  או  רי"ף 
שהסוגיא  לב  שמים  לא  אבל  מדברים  ועליה  נקודה  איזה  לוקחים  הסוגיא 

ברורה.  אינה  עצמה 
עליה  לדבר  נקודה  איזה  שימצא  לא  הסוגיא  לבחור  שיתברר  לדאוג  צריך 
שמגיע  שבחור  ברור  זה  אבל  כך,  הם  הישיבות  כל  אם  יודע  לא  אני  וזהו 
עדיין  קטנה  בישיבה  לבד  סוגיא  ללמוד  יודע  אינו  עדיין  קטנה  מישיבה 
כל  לא  אמנם  מושלמת,  בצורה  סוגיא  להכין  יכולים  לא  הבחורים  רוב 
הטובות  בישיבות  אפי'  אבל  פחות  ויש  יותר  טובות  יש  דומות  הישיבות 
חושב  הוא  עצמו  את  מרמה  בחור  לפעמים  ללמוד  יכולים  אינם  הבחורים 

יודע. לא  הוא  באמת  אבל  יודע  שהוא 
שלם  חודש  פסחים  של  הראשון  הדף  את  למד  שאחד  לי  סיפר  מישהו 
העיקר  ואת  נקודות  הרבה  כך  כל  למד  הוא  כי  פשוט  דבר  שאל  ואח"כ 
היה  הנצי"ב  ידע.  לא  הוא  זה  ואת  שכתוב  מה  זה  העיקר  ידע  לא  הוא 
ואיזו  תוס'  רש"י  גמ'  אומר  היה  מה  שיעור,  בשבוע  פעמים  שלש  אומר 
שם  יש  דף  כל  על  שדה  מרומי  מהנצי"ב  ספר  יש  כאן  או  כאן  הערה 
שם.  למדו  עולם  גדולי  שכל  ישיבה  היה  זה  וזהו  שתים,  או  אחת  הערה 
למד  שהוא  לי  סיפר  זצוק"ל  (שליט"א)  ליפקוביץ  יהודא  מיכל  ר'  הגאון 
גדול  חכם  תלמיד  שהיה  היימן  שלמה  ר'  אצל  שנים  כמה  במשך  חולין 
הערה  לו  היה  דף  כל  על  ממנו  שמע  שהוא  מה  כל  את  כתב  והוא  מאוד 
והיום  ליותר,  מסוגל  אינו  שבחור  הבינו  שהם  מפני  הערות  שתי  או  אחת 
יש  התלמידים,  של  הקיבול  יכולת  מכפי  יותר  הרבה  מלמדים  בחיידר  כבר 
בישיבה  כי  ללמוד  מתחילים  הם  שעכשיו  שאומרים  בכוללים  אברכים  גם 
רק  הם  עצמה  הסוגיא  את  לא  אבל  למדו  הם  כלומר  למדו,  לא  הם 

ללמוד.  מתחילים  הם  בכולל  ועכשיו  זו  או  זו  נקודה  שמעו 
סי'  רעקא'  משפטי  בספר  גמ',  דף  להגיד  גמ'  דף  על  בוחנים  היו  פעם 
שיכין  אמר  הוא  אז  שלו  הבן  את  לבחון  מרעק"א  ביקש  שאחד  מובא  כ' 
לשמוע  רצה  לא  פלפול  אבל  הסוגיא,  על  חוזר  שהוא  האיך  ויראה  סוגיא 

כלל. מבחן  לא  שזה  ואמר 
א"כ  הפשט  על  מבוססים  יהיו  הרמי"ם  של  שהשיעורים  שנאמר  מה  אחרי  ש. 

הכנה? בסדר  יעשו  מה 
יודעים  לא  עוד  הבחורים  הכנה  סדר  אחרי  גם  להכין  יכול  בחור  ת. 
שנים  או  אחד  בחור  אולי  שטחית  בצורה  רק  אלא  בוריו  על  הפשט  את 

להכין. יודעים  אינם  הבחורים  רוב  אבל  להכין  יודעים 
לבינוניים  למצוינים  השיעור  את  לבסס  צריך  שיעור  המגיד  בעיקר  למי  ש. 

לחלשים.  גם  או 
מקום?  בכל  שאלה  זו  בישיבה  רק  ולא  בחיידר  גם  שנוגעת  שאלה  זה  ת. 
חלשים  יש  האם  כולם,  אל  לדבר  האפשר  ככל  להשתדל  צריך  ולמעשה 
יעשו  הם  מה  ברחוב  להיות  יכולים  הם  כן  אם  בהם  להתחשב  צריך  שלא 
מזמן  לכולם  לדבר  האפשר  ככל  להשתדל  צריך  ככה!  אפשר  אי  בישיבה? 
לדבר  צריך  הזמן  רוב  אבל  יבינו  המצויינים  שרק  דבר  לומר  אפשר  לזמן 
להלל  לו  היו  תלמידים  שמונים  בגמ'  כתוב  עילויים,  כולם  לא  לכולם 
ושלשים  רבנו  כמשה  שכינה  עליהן  שתשרה  ראויים  מהן  שלשים  הזקן 
גדול  בינונים  עשרים  נון  בן  כיהושע  חמה  להם  שתעמוד  ראויים  מהן 

זכאי.  בן  יוחנן  רבן  שבכולן  קטן  עוזיאל  בן  יונתן  שבכולן 
עוזיאל  בן  מיונתן  ולא  זכאי  בן  יוחנן  מרבן  היא  שבידינו  התורה  כל  היום 

יודע?  אינני  מדוע 
אבל  הבינו  שלא  דברים  אמר  הוא  אולי  מדי,  גדול  היה  שהוא  משום  אולי 

זכאי.  בן  יוחנן  מרבן  דווקא  היא  שבידינו  התורה  כל 
בעבודת  להתחדש  שרוצים  ומשגיחים  שיעורים  למגידי  להציע  אפשר  מה  ש. 

השנים.  במשך  להישחק  ולא  הקודש 
חידוש,  זה  יותר  לאדם  שמתחדש  בירור  שכל  אומר  מוואלוזין  חיים  ר'  ת. 
לפני  הקודם  במחזור  למד  שהוא  כפי  הסוגיא  את  לומד  שיעור  מגיד  אם 

כלום. התקדם  לא  שהוא  סימן  שנים  חמש 
יתקדם.  ובאמת  יתחדש,  שהוא  לדאוג  יכול  הוא  כיצד  השאלה  ש. 

על  עלה  לא  הוא  אם  יורד  או  עולה  או  הוא  במקום  נשאר  אינו  אדם  ת. 
יורד.  שהוא  כרחך 

פעם. כל  מחדש  הסוגיות  את  ללמוד  שצריך  מתכוין  ישיבה  הראש  ש. 
שילשת,  לא  שנית  ואם  שנית  לא  קרית  אם  א)  (יח,  בברכות  בגמ'  כתוב  ת. 
ברש"י  מבואר  בו'  שתתבונן  כדי  שנית  פעם  עליו  חזרת  לא  רש"י  אומר 

דבר  אותו  נשאר  האדם  לא  ואם  שנית  להתבונן  צריך  שניה  פעם  שבלימוד 
עולה.  היה  הוא  מתבונן  היה  הוא  אם  עולה  ולא 

שייך.  פחות  זה  משגיחים  אצל  ש. 
והבחור  שיעור  אומר  ,כשר"מ  שבמקדש  קשה  עבודה  זה  משגיחים  נכון  ת. 
מוסר  אומר  כשהוא  למשגיח  אבל  משהו  עשה  שהוא  מרגיש  הוא  נהנה 

הנאה.  שום  אין 
לדבר. צריכים  המשגיחים  מה  על  ש. 

רוממו  הם  משגיח  היה  וולבה  הרב  משגיח  היה  חצקל  ר'  הכל,  על  ת. 
הבחורים. את 

ועושים  טוב  שלומדים  בחורים  הרבה  ויש  מתרבות  הישיבות  הכל  בסך 
ה'. ברוך  שטייגען 

האם  הבינוני,  הבחור  של  הנושא  הוא  השנה  העיון  יום  של  הנושא  ש. 
להניח  צריך  בבקיאות  סיפוק  להם  ויש  בעיון  משתלבים  שלא  בחורים 
ירגישו  הם  כך  שעקב  חשש  כשיש  לעיון  יתר  מאמץ  מהם  לדרוש  או  להם 

במעמדם. פחיתות 
אותם  לדחוף  שייך  לא  וכמעט  לבקיאות  נטייה  יש  האנשים  להרבה  ת. 
שהוא  זקן  אחד  יהודי  לי  אמר  אותם.  לדחוף  שאפשר  מעטים  יש  לעיון 
בישיבות. למד  לא  כי  כלום  יודע  אינו  הוא  אבל  ש"ס  פעמים  עשר  גמר 

ש. איך ראש הישיבה עצמו נהג במסירת השיעור, בישיבת פוניבז?
לומר  וכדו'  קצות'  קטנה  בישיבה  אומרים  הרי  מעלה  שהוא  חסרון  יש  ת. לי 

קצת,  יוסיף  שאני  בחרתי  לכן  מאוד,  קשה  זה  אמר  שהוא  כמו  הקצות  את 
הקצות. על  ממש  חזרתי  לא  מאוד  טוב  היה  זה  וממילא 

ש. הדגש בשיעורים היה על פשט הדברים.
לנקודה  מסביב  רק  להסתובב  לא  בסוגיא  כתוב  מה  לדעת  היה  הדגש  ת. 

אחת.
ש. האם לא נכון להעמיד רמי"ם מיוחדים לבינונים שילמדו בעיון קל. 

אותם.  כשיפרידו  כזו  בצורה  יתייאשו  הבינונים  הבחורים  שייך  לא  זה  ת. 
ש. הרי הבחור הזה מיואש ועומד.

אותו  כשתפריד  אבל  סיכוי,  לו  יש  כולם  בין  נמצא  שהוא  זמן  כל  לא  ת. 
לגמרי. יתייאש  הוא  בינוני  של  חותמת  עליו  ותשים 

יש היום לבחורים הרבה נסיונות ביציאה לרחובה של עיר, האם נכון  ש. 
לארגן בזמנים המועדים לפורענות כגון במוצאי שבת סעודת מלוה מלכה' 

ואז הבחורים יוכלו לדבר עם הבחורים את אשר על לבם ואינם יכולים לדבר 
בזמנים רגילים.

בקביעות. לא  אבל  לזמן  מזמן  הצורך  בשעת  לעשות  טוב  זה  ת. 
ש. לבחורים הבינוניים זה כל הזמן שעת הצורך.

זכאי  בן  יוחנן  רבן  על  עילויים'  הם  בינוניים'  להם  קורא  אתה  למה  ת. 
לו  ואמרו  ישנם  התלמידים  כל  אם  שאל  הזקן  הלל  אחת  שפעם  מסופר 

הדור'. את  ינהיג  הזה  הקטן  אמר  והוא  איננו  שבכולם  שהקטן 
ש. מה ההספק הראוי בישיבה גדולה בעיון ומה הסדר הראוי בבקיאות?

כל  האם  ביום,  דפים  ושש  שלשים  למד  בריסקער  חיים  שר'  אומרים  ת. 
לפחות. שמסוגל  בחור  ויש  יותר  שמסוגל  בחור  יש  לכך  מסוגל  בחור 

ש. אבל מה הדרישה שהישיבה צריכה להעמיד.
אחרת  פחות  ילמדו  תוס'  עם  תוס'  בלי  דפים  שלש  שתים  ללמוד  צריך  ת. 

כלום.  ידעו  לא 
ש. ובסדר עיון.

כאלו  ויש  יותר  ללמוד  שמסוגלים  כאלו  יש  בחורים  מיני  כל  יש  בעיון  ת. 
ידעו. לא  מהר  שילמדו 

ש. אבל רוב ההספק של הישיבה הוא איטי מאוד ויש ציבור גדול של בחורים 
שאין להם מה לעשות בסדר א'.

אפשרי. בלתי  זה  אבל  בחור,  כל  על  פיקוח  שיהיה  צריך  היה  ת. 
ש. מצד אחד הראש ישיבה אומר שרוב הבחורים אינם יודעים ללמוד פשט 

גמ'. [הערת ראש הישיבה "הלואי שידעו בכוללים ללמוד פשט"] 
המשך השאלה. אז מה לעשות למעשה?

יצאו  שכולם  לעשות  אפשר  אי  להוראה  יוצא  אחד  למקרא  נכנסים  אלף  ת. 
גדולים.

ש. האם למעשה צריך לזרז את ההספק בשיעורים בחור בא מיש"ק שלמדו 
הרבה דפים ובישי"ג מספיק מעט מאוד.

את  להפוך  שאסור  נכונה  לא  הרגשה  לרמי"ם  לפעמים  יש  נמי  הכי  אין  ת. 
להתקדם. ולא  במשנה  להשאר  שצריך  הדף 

ש. מה עושים למעשה?
חכם  תלמיד  נפלא  הסברה  ובעל  נפלא  כשרון  בעל  היה  אחד  ת"ח  היה  ת. 

בית  בעל  אפי'  מסר  ובשיעורים שהוא  זצ"ל  רבינוביץ  גדליה  רבי  הגאון  גדול 
הגמ'.  ואת  המשנה  את  הבין  פשוט 

ש. יש בעיה למסור כזה שיעור בישיבה גדולה.
שם  למד  עוזר  חיים  ר'  גדולים  ויצאו  הרבה  כך  כל  אמרו  לא  בוואלוזין  ת. 

שם. למד  בער  ברוך  ר'  שם  למד  שמעון  ר' 
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ש. שואלים על בחורים רבים המסיימים את הלימוד בישיבה קטנה בהצלחה 
ולקראת שיעור ב' בישיבה גדולה הם מפסיקים לעלות ואינם מצליחים 

בלימוד מהיכן נובעת התופעה הזו לדעת ראש הישיבה ומה אפשר לעשות 
כדי למנוע אותה?

מתכונת  באותה  ממשיכים  היו  הבחורים  אם  אולי  יודע  שאינני  האמת  ת. 
שלש  בגיל  שמתחיל  הרע  יצר  גם  יש  מצליחים.  היו  קטנה  בישיבה  שלמדו 

לעלות. לבחור  נותן  ולא  עשרה  ארבע  עשרה 
ש. האם אפשר להיעזר בטיפול פסיכולוגי מקצועי לטיפול בבחור ישיבה.

חולה. הוא  אם  ת. 
ש. יש שני חלקים בשאלה חלק אחד מדבר על טיפול קליני אצל פסיכיאטר 

והחלק השני על טיפול נפשי רגשי אצל פסיכולוג.
שקלים. אלפי  אלפי  ועולה  ארוכות  שנים  להמשך  יכול  פסיכולוגי  טיפול  ת. 

ש. יש גם פסיכולוגים שהם שומרי מצוות ומטפלים בבחורים.

שמים. רחמי  צריך  לעזור  אפשר  אי  הנפש  מחלות  הרבה  ת. 
ש. שואלים על בחורים שמתקשים בלימוד והיראת שמים שלהם נמוכה האם 

לעודד אותם ללמוד חומש או משניות.
טעם.  בזה  אין  משנה  או  חומש  ללמוד  הרבה  מידי  אפשר  אי  קצת,  ת. 

ש. ראשי הישיבות מבקשים ברכה להצלחה בעבודת הקודש יחד עם אנשי לב 
שומע.

ת. הקב"ה יעזור לכולם שיצליחו להעמיד תלמידים והעמידו תלמידים הרבה' 
אני רוצה לומר לכם דבר אחד יש הרבה בחורים שהיה להם ראש קשה אבל 

במשך הזמן הם התקדמו ועלו יפה. (קובץ מתחזקים בתורה תשע"ד)

קעב. רפואה 

תשע"ד,  משפטים  בגליון  רפואה  בענין  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  ראה 
א'. ענין  ונביא  תשע"ז.  ויחי  מיוחד  וגליון  תשע"ו,  חוקת 

יודע  רבנו  אם  הרופא  אותו  שאל  הרפואה  בבית  שליט"א  רבנו  כשהיה 
הבא". בעולם  ולא  הזה  בעולם  "אני  יודע  אני  כן  רבנו  ואמר  מצבו?  את 

צריך  סבא  האם  אותו  שאל  שליט"א  שטינמן  אשר  ר'  הרה"ג  וכשנכדו 
תשובה'. לעשות  עזרה  צריך  אני  'כן  רבנו  לו  אמר  עזרה? 

***

להיות  צריך  היה  זה  לפי  מתנהגים  היו  אדם  בני  אם  רבנו:  אמר  בשיחה 
שצריך  בודאי  רפואה,  בעניני  גם  הענינים.  בכל  לגמרי  אחרת  הנהגה 
תרופות,  בלי  רופא,  בלי  להתרפאות  כ"כ  במדרגה  לא  אנחנו  לרופא,  ללכת 
כדי  עד  אומר...  שהרפא  ומשהו  משהו  כל  על  שמדקדקים  כמה  עד  אבל 
הפרט  אז  מרופא,  דבר  איזה  שומע  אחד  אם  באמונה.  קצת  חסר  כך! 
אדם  שבן  בודאי  הכל  סך  האלה,  הפרטים  כל  פרט,  ועוד  פרט  עוד  הזה 
בכל  אבל  כך,  כדי  עד  רופא,  בלי  שינצל  לחשוב  שיכול  גדול  כ"כ  לא 
לא  שח"ו  כמה  שזוכים  כמה  זכויות,  זה  שהעיקר  לדעת,  צריך  הוא  זאת 
לא  לא  שהוא  אדם  ובן  קובע.  העיקר  זה  מצות  יש  עבירות  יש  אם  זוכים. 
ח"ו,  מאמין  שלא  אומר  שלא  אפילו  באמונה!  שחסר  נקרא  זה  בזה  חדור 
בשלימות. להיות  צריך  הרי  זה  בשלימות,  חסר  זה  אבל  אפיקורס,  לא  הוא 

קעג. שאיפות

ואומר  בחור  תופס  השטן,   – הרע  היצר  פעמים  הרבה  בשיחה:  רבנו  אמר 
ועוזב  יאוש.  בו  ומכניס  גדול,  היה  לא  כך  בין  הרי  אתך,  יהיה  מה  לו, 
ולכן  היצר,  מעשה  שזה  שוכח  והוא  אחר...  דבר  לאיזה  ונהיה  הגמרא,  את 
ירצה!  רק  אם  "גדול"  להיות  יכול  מכם,  אחד  שכל  לדעת  אתם  צריכים 
כך  שזה  שומע  אני  וב"ה  ובשקידה,  בהתמדה  צמאון,  עם  השתוקקות,  עם 

באמת.

קעד. שביעית

פר'  ובגליון  –תשע"ו  –תשע"ה  תשע"ד  בהר  בגליון  רבנו  מדברי  ראה 
הגרב"צ  משיעורי  שביעית  בהלכות  קו'  גם  לאור  ויצא  תשע"ה  בחוקתי 
א'. ענין  עוד  כאן  ונביא  השביעית  שנת  במהלך  לפרסם  שזכינו  זצ"ל  פלמן 

ס"ק  ס"ז  סימן  (בחו"מ  הסמ"ע  דדעת  מביא  ד')  ס"ק  י"ח  סימן  (שביעית  החזו"א 
וצויתי  של  התורה  ברכת  את  אין  מדרבנן  הוא  ששביעית  הזה  דבזמן  ב') 
ברכה  רואים  [ובמציאות  ברכה  יש  בזה"ז  שגם  ס"ל  החזו"א  אבל  ברכתי,  את 
החזו"א].  פסק  בזכות  נגרמת  שהברכה  יתכן  אבל  שביעית,  שומרי  אצל  בזמנינו  גם 

הבוטחים?  לאנשים  רק  או  לכולם  הובטחה  זו  ברכה  אם  ויל"ע 

לאנשים  כן  אמרה  שהתורה  מזה  לכולם  הובטחה  שהברכה  להוכיח  ואין 
ברכה  שיהא  אמרה  שהתורה  דלאחר  דיתכן  משום  נאכל,  מה  ששואלים 

אינם  ההבטחה  אחרי  שגם  אנשים  אבל  בה',  ומאמינים  בוטחים  הם  גם 
בהר) השחר  (אילת  יתברכו.  שלא  יתכן  בוטחים 

קעה. שבת
תשע"ד-  בראשית  בגליון  ראה   - שבת  בענין  מרבנו  דברים  הרבה  הבאנו 
ויקהל  תשע"ה,  יתרו  תשע"ד,  אמור   – תשע"ד  ויקהל  תשע"ו,  תשע"ה- 

ענין. עוד  כאן  ונביא  תשע"ו. 
תשע"ג אייר  י"ג  שלישי  יום  שבת-  בעניני  חיזוק  לכינוס  רבנו  דברי 

כל  בפסוק  כתוב  זה  של  התועלת  וגם  לתאר  אין  שבת  של  הקדושה 
עולמים  לשני  זוכה  מביא  הזה  והזכות  שמחה,  לרוב  יזכו  בה  המתענגים 

מאוד. גדול  הזה  הזכות  ממילא  מצרים  בלי  נחלה 
יכול  מחסורו.  כל  את  לו  שיתן  הקב"ה  בעיני  יעלה  בזה  שיתחזק  אחד  כל 
לרוב  יזכו  מחסורו,  כל  שיהיה  להיות  יכול  אבל  לא  שלפעמים  להיות 

בזמירות. כתוב  ככה  שמחה  לרוב  יזכו  בה  המתענגים  כל  שמחה 
השקיעה? לפני  השבת  את  שיכניסו  כדאי  זמן  וכמה  ש. 

הפחות. לכל  שעה  חצי  ת. 
ממלאכה? יפסיקו  רק  או  שבת  שיקבלו  האם  ש. 

ממלאכה יפסיקו  שרק  ת. 
נרות? ידליקו  הנשים  אבל  ש. 

אני  השקיעה  לפני  דקות  וחמש  שלושים  עושה  ואני  שעה.  חצי  לפני  ת. 
אבל  מילתא,  איסתייעא  לא  לפעמים  ככה  עושה  אני  רוב  פי  על  משתדל 

השקיעה. לפני  דקות  וחמש  שלושים  כן  רוב  פי  על  כלל  בדרך 

קעו. שואה רח"ל 
לפנות  בש"ק  רבנו  את  שהעיר  שנים,  כמה  לפני  שניידר:  הגרמ"י  סיפר 
שנזכר  לו  אמר  בש"ק?  שבוכה  ארע  מה  שאלו  ובכה,  במטה  וישב  בוקר, 

צער. מרוב  בעצמו  שולט  ואינו  במשהו, 
נהרגו  האחרונות  שבשנתיים  שנזכר  לו  אמר  פעמים,  כמה  ששאל  אחר 
השואה  ומאז  ובטבריה,  הרכבת,  בתאונת  ברחובות,  שלמות,  משפחות  שלש 
שריד,  להשאיר  בלא  שלימה  משפ'  שנכלתה  'כליה',  של  מקרה  היה  לא 

וכו' מיוחד,  אף  חרון  על  מראה  וזה 
עושה  לא  "הקב"ה  השואה:  ענין  על  נורא  דבר  רבנו  אחרת  ובהזדמנות 
רק  אפים,  ארך  מדת  יש  תמיד  למקום,  אדם  בין  על  כליה  של  עונש 
כליה".  יתכן  זה  על  רק  לחברו!  אדם  בבן  אפים,  ארך  אין  אחד  בדבר 

שליט"א) ש.  חיים  ר'  הרה"ג  (רשימות 

קעז. שידוכין
א'. ענין  ונביא  תשע"ו  –תשע"ה  תשע"ד  שרה  חיי  בגליון  רבנו  מדברי  ראה 
ארבעים  רב  אמר  יהודה  רב  "והאמר  א)  נ"ב  (דף  סנהדרין  במסכת  מבואר 
וצ"ב  לפלוני,  פלוני  בת  ואומרת  יוצאת  קול  בת  הולד,  יצירת  קודם  יום 

יום?  בארבעים  הענין  מה  וכן  קול?  בת  יציאת  צריך  למה 
או  לזכר  או  להופכו  ימים  מ'  בתוך  תפלה  מועיל  ומ"מ  התוס'  וכתבו 
על  מתפלל  אדם  הולד  יצירת  קודם  יום  מ'  בברכות  כדאמרינן  לנקבה, 
וכו'  במו"ק  כדאיתא  בתפלה  מתהפך  ראשון  זווג  אפילו  זכר,  שתלד  אשתו 

עכ"ל. 
חידוש  דיותר  משמע  בתפלה,  מתהפך  ראשון  זווג  אפילו  מדכתבו  והנה 
לנקבה,  מזכר  הולד  להפוך  מאשר  תפילה,  ע"י  הזווג  לשנות  שאפשר  מה 
לשנות  מאשר  הולד,  לשנות  חידוש  דיותר  מבינים  היינו  אנחנו  ולכאורה 

הזווג. 
ימים  אותם  כל  כעס  לא  דהקב"ה  א)  (ז'  בברכות  אמרינן  דהנה  וי"ל 
ממנו  מנע  ולא  לזה,  צורך  הי'  למה  ולכאורה  בנ"י,  את  לקלל  בא  דבלעם 

יקלל?  שלא 
להתנהג  ללמד  כדי  ממנו  לוקחים  אין  לאדם  שנתן  דכח  הקב"ה  דהנהגת  אלא 
ה"נ  לו  שנתן  כח  ממנו  לקחת  לא  אבל  לכעוס  שלא  עדיף  לכן  כן,  אדם  לבן 
ושתועיל  לזווג  שזיכהו  ממה  לא  אבל  להיפך,  או  לנקבה  זכר  להפוך  קל  יותר 

כא) ל,  בראשית  השחר  (אילת  זיווגו.  לו  שניתן  מה  ולבטל  לקחת  תפילה 

קעח. שינה
ענין  עוד  כאן  ונביא  תשע"ז.  בראשית  פר'  בגליון  שינה  בעניני  הבאנו  כבר 

כדלהלן:  נכתב  רבנו  תלמיד  ברשימת  נוסף  א' 
לכופף  יכולים  ולא  לסדרים  שכפופים  האברכים  על  מרחם  הוא  כי  לי  אמר 
מעט,  ונרדם  שהתעייף  עד  רצוף  לומד  היה  הוא  כי  השינה,  שעות  את 
אברכים  אבל  ביום.  פעמים  ארבע  אפילו  כך   – לתלמודו  ושב  התעורר 

כן.  לעשות  יכולים  אינם  כיום 
שבו  היחיד  הזמן  שזה  לפי  מעט,  רק  בלילה  ישן  הוא  כי  לי  אמר  עוד 
(אולי  שונה  בגירסה  אמר  אחת  פעם  אולם  מפריע.  באין  ללמוד  יכול  הוא 
בלילה...  לישון  לי  וקשה  זקן,  כבר  "אני  נוספים):  אנשים  בחדר  שהיו  מכיוון 
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עד  לומד  אני  ולכן  שוב,  להירדם  מצליח  ואינני  ומתעורר,  קצת  ישן  אני 
לייב) אהרן  ר'  (ס'  שוב...."  ונרדם  מתעייף  שאני 

***
בחורף  ואולי  בלילה  שעות  לשבע   6 בין  לישון  שצריך  אמר  ולבחורים 

בזה.  לזלזל  ולא  יותר  לישון  צריך 

קעט. שיעורים
לאמריקה  נסע  שליט"א  מרן  אאמו"ר  תשנ"ח  בשנת  רבנו,  בן  הגר"ש  סיפר 
ואח"כ  קטנה,  בישיבה  השיעורים  במסירת  מקומו  את  שאחליף  וביקש 
מאוד  לו  כואב  הרבה  מדבר  שאם  ורואה  היות  ההחלטה  בליבו  גמלה 
חיות  ובלי  רפה  בשפה  מדבר  הוא  אם  ורק  רזה,  מאוד  הוא  כי  החזה, 
לכן  וחיות,  המרץ  וכל  בקול  לדבר  צריכים  צעירים  ולבחורים  לו,  כואב  לא 
בבית  למסור  והחל  בישיבה  שיעורים  למסור  להפסיק  אח"כ  לשנה  החליט 
פחות  צריך  בחורים,  לא  זה  'אברכים  אז  לי  אמר  הוא  לאברכים.  שיעורים 

להתאמץ'.

קפ. שכר מצוות
נמדד  טוב  מעשה  של  ערכו  אין  ביהדות  הוא  שיסוד  שליט"א  רבנו  אמר 

עצמו.  האדם  אותו  שמעריך  כפי  אלא 
אם  שעשה,  למצוה  האדם  של  יחסו  פי  על  נקבע  המצוות  ששכר  דהיינו 
אזי  מיהלומים  יותר  בעיניו  שווה  והיא  הנצחי  בערכה  ומכיר  יודע  הוא 
הזה  העולם  חפצי  בכל  אין  שאכן  משום  האמת  בעולם  שכרו  יקבל  הוא 
מצוה  להם  שהזדמנה  הרשעים  אך  תמורתה,  את  לו  להעניק  כדי  מספיק 
או  לכבוד  לזכות  כדי  אותה  מקיימים  אלא  העצום  בכוחה  מאמינים  אינם 
במטבעות  מצוה  על  לשלם  ניתן  כאלו  לאנשים  וכדומה  נעימות  אי  משום 

שווה. שהיא  מה  כל  שזה  מפני  והצלחה  כבוד  כסף  של 

קפא. שלום בית
א'.  ענין  ונביא  תשע"ז.  בראשית  בגליון  שליט"א  רבנו  מדברי  הבאנו  כבר 
רצון  הזוג  לבני  לתת  טובה  דרך  היא  איזו  הגראי"ל  את  שאל  פלוני 
תגיד  אם  לו:  אמר  הגראי"ל  בית.  לשלום  המביאה  בדרך  להחזיק  להתאמץ 

טוב.  להם  יהיה  הבא  ובעולם  עיקר,  אינו  הזה  שהעולם  להם 
היית  אם  הז,ו  המחשבה  עם  להחזיק  כדי  הראויה  בדרגה  אינם  כלל  בדרך 
יכול  היית  אם  טוב  היה  יותר  מבינים  היו  דולר  מיליון  שיקבלו  להם  אומר 
שהשלום  שמי  להבין  שיתחילו  מחשבה  להם  לפתוח  הדרך  את  למצוא 
ביותר  הגרוע  באופן  אלא  שבור  סתם  לא  שבור  אדם  הוא  רע  שלו  בית 
שיבין  ואחרי  טובה  דרך  על  לעלות  צאצאיו  ובשביל  בשבילו  לו  וכדאי 
עוד  וראה  הפרגוד)  (מאחורי  מעשית.  לדרך  להגיע  איך  אותו  להדריך  יוכלו 

הפרגוד) (מאחורי  ויתור.  בערך 

קפב. שמות
ונביא  תשע"ו.  לך  לך  בגליון  שמות  בעניני  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  ראה 

א' ענין  עוד 
אך  שידוך  לסגור  והלכו  אחד  בחור  עם  שנפגשה  ישראל  בת  שאלה 
בעיות  להם  ושיהי'  זל"ז  מתאימים  שאינם  אמר  השמות  את  לא'  כשהראו 

לדבריו? לחשוש  צריך  האם  בפרנסה 
החזו"א  השמות,  של  האלה  הענינים  מכל  ידענו  לא  שפעם  רבנו:  ואמר 
מדברים  שמענו  באר"י  כאן  ורק  לא  מבריסק  הרב  וגם  בזה  התעסק  לא 

לא.  או  השידוך  זה  ואומרים  גימטריות  שעושים  אלו 
מתאימים,  לא  השמות  אם  יעזור  לא  טוב  אדם  הוא  אם  למעשה  והנה 
שתעשה  ע"כ  מתאימים  שהשמות  מה  יועיל  לא  טוב  לא  אדם  הוא  ואם 

יפרח) כתמר  צדיק  (כ'  רוצה.  שהיא  מה 
***

זצ"ל  הרה"ג  של  חלציו  מיוצאי  לאחד  בברית  סנדק  היה  שליט"א  רבנו 
זה  שגיל  הורה  ורבנו  שמו  על  לקרא  ורצו  לחייו,  המ"ד  בשנת  שנלב"ע 

בישראל) שמו  (ויקרא  שם.  להוסיף  והורה  צעיר  נקרא  עדיין 

קפג. שמחה
ונביא  תשע"ו.  ויקרא  בגליון  שמחה  בעניני  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  ראה 

א' ענין  עוד 
שואף  תלמיד  "כל  המסורה")   – תורה  "אהבת  בת"ת   - תשס"ג  (שבט  רבנו  שיחת 
הלימוד  היא  להצלחה  להגיע  והדרך  חכם,  תלמיד  להיות  בוודאי  ורוצה 
יותר  בתורה  להתעלות  ניתן  שמחה  מתוך  בלימוד  ורק  שמחה,  מתוך 
הלימוד,  לעצם  גדול  תנאי  הוא  בלימוד  השמחה  אחרת.  לימוד  צורת  מכל 
הרבה  על  להתגבר  ניתן  התורה  שמחת  עם  קשיים,  וישנם  קשה  אם  גם 
להיות  רוצים  שכולכם  בוודאי  גדולים,  חכמים  תלמידי  ולצמוח  מפריעים, 
להצלחה  והדרך  השכינה  בהשראת  לחוש  ואף  הקב"ה  את  ולעבוד  ת"ח 

המשקיע  זה  במקום  לומדים  שאתם  אשריכם  בשמחה  תורה  עם  מגיעה 
תמיד  שתהיו  יתן  מי  הצלחתם  למען  הכוחות  כל  את  כל  את  בכם 
שמים  ויראת  בתורה  לתפארת  שתגדלו  הקב"ה  יעזור  בלימוד,  מאושרים 

יתברך". ה'  כחפץ 

הפנים  לי  אמר  שליט"א  רבנו  אצל  בהיותי  שליט"א:  זילבר  הגר"מ  שח 
תרצתי  לרבנו:  אמרתי  קשה!  רמב"ם  איזה  שתירצת  כמו  שמחות  שלך 
(ס'  כך.  כל  שמחה  אין  רש"י  דברי  ישוב  על  לצערנו  לי:  אמר  קשה.  רש"י 

לח"ב) בהקדמה  הים  מן  טיפה 

קפד. שנאת אומות העולם לישראל

המתכנסים  שליט"א  אירופה  רבני  ועידת  ראשי  לכ'  בס"ד  רבנו:  מכתב 
ישגא עליהם  ה'  סרביה.  במדינת  אשר  בלגרד  בעיר 

מצויים  אנו  בו  הרעוע  המצב  על  אחד  לכל  הידועים  בדברים  להאריך  אין 
רואים  אנו  לעינינו  אשר  יהודים,  שם  דרים  אשר  ומקום  מקום  בכל 
ועל  ברית,  בני  שאינם  אנשים  ע"י  האנטישמיות  התגברות  את  לאחרונה 
וסגר  בחדריך  בא  עמי  לך  כ')  פסוק  כ"ו  (פרק  ישעי'  הנביא  אמר  כזה  מצב 
בא  עמי  לך  לנביא  השיבהו  זו  תשובה  שם  ופרש"י  וגו'  בעדך  דלתיך 
במדינתם  הרבנים  יפעלו  כן  ועל  מדרשות,  ובבתי  כנסיות  בבתי  בחדריך 
נוכל  מצותיה  וקיום  התורה  בלימוד  התחזקות  ע"י  רק  כי  וקהילותיהם 
יעקב  קול  הקול  כמש"כ  לנו,  ולהציק  להרע  הבאים  אותם  כל  מול  לעמוד 
עשו  ידי  הידים  אין  מדרשות  ובבתי  כנסיות  בבתי  מצוי  שיעקב  שבזמן 

שולטות.

סיני  שמו  שנקרא  א)  פט,  (שבת  חז"ל  אמרו  התורה  קבלת  מאז  אמנם 
הדברים  אך  אותנו,  שונאים  הם  סיבה  שום  בלי  ואף  שנאה,  ירדה  שממנו 
שרואה  בשעה  אבל  בחוץ,  השנאה  נראית  שלא  במקומות  שגם  ידועים 
ולכן  אותו,  לשנוא  לבו  ומתהפך  בו  ומתקנא  במעשיו  שמצליח  ביהודי 
בנו  מקנאים  הם  הרי  בנ"י  הצלחת  את  רואים  שהם  בשעה  העולם  אומות 
במקומות  באותם  וכן  האנטישמיות,  סיבת  כל  אבי  וזה  אותנו  ושונאים 
טוב,  הי'  שלהם  הכלכלי  שהמצב  בגלל  הי'  זה  כ"כ,  שנאה  ראינו  שלא 
הם  היהודי  שכינם  הצלחת  את  הם  ורואים  מצבם  שהורע  ובשעה 
לבני  לעורר  הרבנים  על  יש  כאלו  זמנים  על  וע"כ  שנאה,  מתמלאים 
להתבלט  ולא  הגשמים  בענינים  בצניעות  לנהוג  לראות  שצריך  קהילותיכם 
מבני  שאינם  אלו  אצל  מאשר  טוב  יותר  אצלם  הכלכלי  שהמצב  ולהראות 
למה  ופרש"י  תתראו  למה  לבניו  יעקב  אבינו  אמר  שכבר  וכמו  עמינו, 

שבעים. אתם  כאילו  עצמכם  תראו 

לומדים  שהרי  מאד  חולה  רעה  היא  לגוים  ההתקרבות  שעצם  ובהיות 
רח"ל.  ביניהם  מתבוללים  אף  בסופו  וח"ו  ממעשיהם 

מתקרבים  שכאשר  במיוחד,  אלו  בענינים  ולחזק  לראות  מאד  צריך  ע"כ 
לחזק  יש  כן  ועל  העמים  שנאת  שמגביר  ידי  על  מבדילם  הקב"ה  הרי 

והעמים. ישראל  בין  להבדיל  אלו  בענינים  מאוד 

לידע  יש  אשר  הזדמנויות  לפניכם  נקרה  לפעמים  אשר  הרבנים  ואליכם 
רח"ל,  העמים  שנאת  של  מקרים  אותם  כל  על  להגיב  ואיך  שתשיב,  מה 
לאחר  לבן  עם  נפגש  שכאשר  אבינו  יעקב  של  כהנהגתו  לנהוג  עליכם  בזה 
לו  לענות  לכאורה  עליו  הי'  והלא  הכל,  ממנו  ליטול  ורצה  אחריו  שרדף 
יעקב?  לו  ענה  ומה  הכל,  ממנו  לגזול  רוצה  למה  עליו  ולזעוק  בתקיפות 
הכל  את  לעקור  ביקש  לבן  והלא  רכה,  בלשון  חטאתי,  מה  פשעי  מה 
ובכ"ז  ישראל  כלל  של  היסוד  כל  את  ולעקור  הכל  אבינו  מיעקב  ולקחת 
לפנינו  מזדמן  כאשר  כאן  גם  ע"כ  רכה,  בלשון  אלא  בתקיפות  לו  ענה  לא 
לפעול  וכך  בם  להתגרות  ולא  רכה,  בלשון  ולהסביר  להשתדל  יש  כזה  מצב 

משגת. שידינו  כמה  עד 

נאסר  כבר  מהמדינות  בחלק  לדאבוננו  אשר  השחיטה,  גזירת  לגבי  גם  וכן 
שיש  זה  נושא  שוב  התעורר  לאחרונה  אשר  מדינות  ויש  כדין  לשחוט 
שאין  במקום  לדור  ליהודים  אפשר  ואיך  השחיטה,  לאסור  שרוצים  כאלו 
שנאה  משום  ורק  אך  היא  הגזירה  יסוד  כל  ובאמת  כדת,  לשחוט  מניחין 
ע"כ  צעב"ח,  של  סרק  בטיעוני  אותה  שעוטפים  ורק  ישראל  לעם  וקנאה 
ראשי  לב  על  הסבר  ובדברי  בתחנונים  לדבר  בזה  והעוסקים  הרבנים  על 
בלי  ע"ה  רבנו  ממשה  לנו  המסורה  להמשיך  לנפשנו  שיניחונו  המדינות 
עצם  על  אבל  באומות,  להתגרות  ומבלי  ביותר,  הקלה  ולו  סטיה  שום 
מההלכה  יו"ד  של  בקוצו  אפי'  ישנו  לא  שח"ו  ע"ז  ללחום  יש  השחיטה 
התורה  שקיבלנו  מאז  דור  מדור  שבידינו  המסורה  ומהמסורת  לנו  הפסוקה 
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לא  ואז  יעקב  קול  יגבר  זה  שמכינוס  ה'  ויתן  ע"ה,  רבנו  משה  ע"י  מסיני 
בבא"ס. האמיתית  לגאולה  ונזכה  לשלוט  עשו  ידי  יוכלו 

לפ"ק תשע"ג  אייר  א'  שטיינמן.  א.ל. 
פר'  ובגליון  תשע"ה,  שופטים  פר'  בגליון  זה  בענין  הדרכות  עוד  וראה 

תשע"ז. האזינו 

קפה. שנאת חינם

היכי  התשס"ג)  ב'  (אדר  רבנו  לפני  שאמר  שליט"א  גולדוסר  הגרי"פ  שח 
הנהוג  כפי  שלא  בהברה  ומברך  לתורה  שעולה  א'  כגון  חנם  שנאת  דמי 
טיפש,  רק  אינו  זה  דבאופן  רבנו  ואמר  וכו',  וקלס  לעג  ממו  ועושים 
בחצר  סוכה  לבנות  מבקש  ששכן  רואים  שפעמים  כמו  היינו  חינם  ושנאת 
ולבסוף  וכד',  האוייר  את  שלוקח  שוא  בטענות  מעכב  ושכנו  הסוכות  לימי 
בחג,  להיות  מקום  לו  ואין  אופן  בשום  מסתדר  אינו  ששכינו  שרואה 
שיבנה  וע"מ  בצד,  וקטנה  צרה  סוכה  איזה  לעשות  רב  בדוחק  לו  מניח 
הסוכה  לסתור  בו  דוחק  החג  במוצאי  מיד  ואח"כ  ממש,  לחג  סמוך  אותה 
האויר,  את  הוא  צריך  וכי  בלבד,  עין  צרות  רק  כאן  אין  זה  ובכגון  וכו', 
מאלו  בו  כיוצא  כאלו  כל  וכל  חבירו,  בהצלחת  לראות  יכול  שאינו  רק 

ס"י.) בתורה  אעלה  (קונטרס  ה'.  ישמרינו  חינם'  'שנאת  וזהו  המעשים, 
***

שבת  ברש"י  הפשט  מבואר  חנם  שנאת  רבנו:  אמר  אחרת  ובהזדמנות 
ושונאו  לשנאותו  מותר  שיהא  עבירה  דבר  בו  ראה  שלא  וז"ל:  גדרה  (לב:) 

אסור  לאו  ואם  לשנאותו  מותר  עבירה  דבר  בו  רואה  אם  רק  דהיינו  עכ"ל, 
איל) (אפיקי  לשנאותו. 

קפו. שקיעות

בחור  היתי  ואני  הבחירות,  בעת  תשמ"ט  בשנת  המעשה:  בעל  שח 
וכמעשה  התורה,  דגל  הקמת  על  כעס  הרבה  לנו  והיה  חסידית  בישיבה 
לבית  חברים  כמה  עם  הלכתי  נלחמים,  אנו  במי  לראות  רצינו  שובבות 
והחלטנו  שם,  ולמד  ישב  והוא  שליט"א,  הגראי"ל  מרן  למד  שבו  מדרש 
והגראי"ל  וכו',  שונים  בקולות  להרעיש  והתחלנו  שובבות  מעשה  לעשות 
חצי  כך  הפסקה,  בלי  ללמוד  הזמן  כל  המשיך  אלא  עצמו  את  הזיז  לא 

ראשו. את  הזיז  לא  והוא  הפסקה  בלי  רעשים  עשינו  רצופה  שעה 
מגיעים,  הדברים  היכן  עד  שראינו  מאוד,  נבהלנו  זה  דבר  וכשראינו 
והוא  מחילתו,  את  לבקש  ונגשנו  תלמודו  את  שסיים  עד  וחכינו  והפסקנו 
לו  הפריעו  לא  כי  מחילה  מבקשים  הם  מה  על  יודע  שאינו  ואמר  חייך 

בכלל.

קפז. שקר

שלשקר  לך  "דע  רבנו:  אמר  הדין,  פי  על  לשקר  פעם  שנאלץ  לתלמיד 
במקומות  לשקר  צריך  כאשר  גם  כן,  אם  בבריאה.  מציאות  זו  רגליים;  אין 
כדי  האפשר  ככל  בשקר  למעט  לך  יש  התורה,  פי  על  והנצרכים  המותרים 

להצליח".
השקרים  בתוך  ומתפתלים  מסתבכים  לשקר  מרבים  שכאשר  בדוק,  והדבר 
שלהם  שקר  כל   – השקרנים  האנשים  תועלת.  בו  ואין  מתגלה  השקר  ואז 
מאמינים  ולא  אמת  דוברים  שאינם  מבינים  שהסובבים  עד  אחר,  שקר  גורר 
אודות  על  כ"ז)  פסוק  י"ג  (פרק  שלח  בפרשת  רש"י  כתב  וכבר  להם. 
אומרים  שאין  שקר  דבר  "כל  כי   – ודבש"  חלב  זבת  "וגם  שאמרו  המרגלים 
שם,  השחר"  ב"אילת  ועיין  בסופו".  מתקיים  אינו  בתחילתו  אמת  קצת  בו 
אין  שקר,  דבר  אחריו  לומר  במטרה  אמת  דבר  שכשאומרים  לבאר  שהוסיף 

מצווה.  גוררת  מצווה  של  הכלל  כאן  אין  כי  אמת  גוררת  האמת 
***

שקוראים  משא"כ  שבחים,  של  מושג  יש  השקר  הזה  בעולם  רק  רבנו:  אמר 
לא  החולה  על  שמתפללים  נמי  וכן  שבחים,  אומרים  אין  לתורה  לעלות 
צדיק  (כ'  השקר.  לעולם  רק  שייכים  השבחים  דכל  שבח,  שום  מזכירים 

יפרח) כתמר 

קפח. שתיקה

תשע"ו. בשלח  בגליון  שתיקה  בעניני  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  ראה 
שלש  על  הגרח"ק  לרבנו  שסיפר  סמינר  מנהל  עם  מעשה  לרבנו  ספרו 

רבות.  שנים  בזש"ק  להפקד  זכו  שלא  בסמינר  אצלו  עובדות 
מיד,  הולך  מז"ט  לבא  נוהג  תמיד  תלמידה  של  בחתונה  הי'  כשנה  לפני 
לידו  התיישבתי  החתן,  ליד  דקות  כמה  שאשב  התחננן  האבא  ההיא  הפעם 
אותי  וזרקו  תפסוני  הבחורים  הבחור  של  המשגיח  הגיע  דקות  שתי  כעבור 
למדרגות  יצאתי  הגבתי  לא  פנים,  בבושת  למשגיח  מקום  שיפנה  ממקומי 
עליהם,  והתפללתי  שמות  השלש  עם  מהכיס  פתק  הוצאתי  חן,  ארמנות  של 

אחר  ואחת  טיפולים]  ללא  [פתאום  שנים  שבע  אחר  חודש  לפני  ילדה  אחת 
כך?  על  אומר  רבנו  מה  ללדת,  צריכה  שנים  עשר 

משיב  ואינו  חרפתו  ושומע  מדותיו  על  שמעבר  זו  בשעה  אדם  רבנו  השיב 
(כ'  גדול.  דבר  וזה  יותר  לפעול  יכולה  תפלתו  לכך  גבוהה  בדרגא  נמצא 

יפרח) כתמר  צדיק 

קפט. תאוה

אפשריות  כל  עושה  לתאוה  שנצרך  אדם  הנה  תשע"ו)  חשון  (ח'  רבנו:  שח 
מסירות  כמה  מצוה  קיום  לצורך  ק"ו  נלמד  מזה  תאותו,  למלאות  שבעולם 

ירפח) כתמר  צדיק  (כ'  מצוה.  לקיים  בשביל  לעשות  צריך  אדם  נפש 

קצ. תהלים

ונביא  תשע"ו.  ראה  בגליון  תהלים  בעניני  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה  ראה 
בר"ה. תהלים  אמירת  ענין  רבנו  שהסביר  א'  ענין  עוד 

משום  העולם  נוהגים  גם  וכן  תהילים  באמירת  להרבות  נוהג  היה  הגרי"ז 
דכשאומר  משום  מעלה  לכך  יש  ולכאו'  תפילה,  זמן  הוא  זה  שיום 
מ"מ  מבין..)  (ומי  לעומקם  הדברים  מבין  שאינו  אע"פ  זה  ביום  תהילים 
לך  צמאה  עצמו  דהמע"ה  וכמ"ש  אליו  ומתחנן  קונו  עם  שמדבר  מרגיש 

וגו' בשרי  לך  כמה  נפשי 

***

שטינמן  הגראי"ל  רבנו  אצל  חכ"א  עם  כשהייתי  שליט"א  הגרמ"ב  שח 
רבנו  לו  אמר  השתלה,  ניתוח  לעבור  צריך  היה  ת"ח  ואותו  שליט"א, 

תהילים. הרבה  עם  ההשתלה  ניתוח  את  למרוח 

- ללמוד עם מתקרבים הלכות שבת קצא. תורה 

חג  תערוג  כאיל  בקובץ  רבנו  במשנת  טובא  הרחבנו  התורה  המעלת  הנה 
כאן  ונביא  ועוד.  תורה  תהלתך  פי  ימלא  בספר  גם  וראה  ועוד  השבועות 

מתקרבים. עם  ללימוד  רבנו  הדרכת 

לב  ארגון  שע"י  מתקרבים  עם  הלימוד  דרך  שליט"א  רבנו  עם  שו"ת 
תשס"ח.  ניסן  לאחים 

שם   - נזיקין  מסדר  ללמוד  עדיף  האם  גמרא,  יהודי  עם  לומדים  כאשר  ש. 
להלכה  קרוב  יותר  זה  שם   - מועד  מסדר  שמא  או  ה'געשמאק',  מצוי 

למעשה?

ברור  זה  כלום.  ידע  לא  הוא  מועד  סדר  מלימוד  שליט"א:  הישיבה  ראש 
'בבא-קמא'. ללמוד  טוב  יותר  שבהתחלה 

גמרא  המתחזק  עם  ללמוד  האם  השאלה  עם  מתמודדים  רבים  אברכים  ש. 
ללמוד  יש  זאת  שלעומת  או   - ו'געשמאק'  חיות  לו  שמעניקה  זו  היא  אשר   -

מעשיות? הלכות  איתו 

ידי  על  מצוה'?  'מכשירי  או  'מצוה'  יותר  חשוב  מה  שליט"א:  הישיבה  ראש 
שירצה  זמן  יגיע  אז  שנה  או  שנה  חצי  במשך  גמרא  איתו  שילמדו  זה 
כך  ואחר  מצוה'  'מכשירי  בגדר  רק  הוא  הזה  שהלימוד  נמצא  להתקרב, 
הלכות  לדעת  נצרך  הרי  הוא  בינתיים  אבל   – המצוות  לקיום  יגיע  הוא 
לא  אם  שבת  מחילול  להינצל  אפשר  שאי  אומר  דבש  היערות  שבת. 
דאורייתא,  מדינים  אפילו  להינצל!  אפשר  אי  זה  בלי  שבת,  הלכות  ילמדו 
שבכל  מעשים  בגדר  זה  הרי  נו,  דבש,  היערות  אומר  כך  דרבנן!  שכן  וכל 

שבת. בהלכות  נכשלים  שאנשים  יום 

האדם  יחשוב  ובל  חטאת.  קרבן  מחייב  בשוגג  דאורייתא  שבת  חילול 
משום  לולב  נטילת  ביטלו  חז"ל  הרי  זוטרתא.  מילתא  זו  בשוגג  שעבירה 

בשוגג! הרבים  ברשות  אמות  ארבע  ויטלטל  ישכח  אדם  שמא  החשש 

בשופר  יתקעו  לא  יהודים  שנים  אלפי  שבמשך  חז"ל  קבעו  זה  חשש  בגלל 
אדם  שבן  אחת  פעם  יקרה  שמא  מדוע?  בשבת.  לולב  ייטלו  ולא  בשבת, 
שנים  הרבה  כך  כל  במשך  לבטל  כדאי  זה  ובשביל  בשוגג.  עבירה  יעבור 
בשבת  בשופר  מלתקוע  ישראל  כלל  כל  את   - היום  ועד  חז"ל  מזמן   -

בשוגג! שבת  יחלל  אחד  יהודי  שמא  יש?  מה  לולב.  וליטול 

***

דמי".  כעומד  ש"מהלך  סובר  עזאי  שבן  ע"ב)  ה'  (שבת  בגמרא  מובא 
עזאי  בן  שיטת  שלפי  בשלמא)  (ד"ה  שם  בתוס'  מובא  וזה  שואל  הירושלמי 
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ברשות  אמות  ארבע  כשמעביר  איסור  יעבור  שאדם  ייתכן  בכלל  מתי 
קופץ.  כשהוא  האיסור  שעובר  ותירצו  כעומד?  הוא  תמיד  הרי  הרבים, 

חז"ל  ביטלו  שבגללו  החשש  מה  זה  לפי  שאל:  אייגר  עקיבא  שרבי  מסופר 
בשבת? שופר  תקיעת 

יקפוץ  הוא  וכמה  ויקפוץ?  תקיעות  ללמוד  ילך  אדם  שבן  הוא  החשש  האם 
ארבע  לקפוץ  קל!  כך  כל  לא  זה  אמות  ארבע  לקפוץ  הרי  אמות!  ארבע   -

"קונץ"! זה  אמות 
שמדובר  שמכיוון  השיב  אמת]  התורת  בעל  [האדמו"ר  רעק"א  של  הנכד 
הזה  הדבר  אמות...  ארבע  לקפוץ  מתאים  זה  אז  מצווה,  לדבר  בהליכה 

הרעק"א] בזה  מש"כ  ב  כח,  ר"ה  רע"א  ח'  ועי'  [א"ה  רעק"א...  בעיני  חן  מצא 
זה  משום  בשוגג,  ויעבור  אמות  ארבע  יקפוץ  שהאדם  כזה  מחשש  עכ"פ 

שופר.  תקיעת  ביטלו 
האם  אז  נו,  בשוגג!  אפילו  דאורייתא  איסור  חמור  כמה  עד  מזה  רואים 

הלכות? אותם  ללמד  זה  בשביל  כדאי  לא 
***

הוא  אז  ואו  שנים,  ארבע  או  שלוש  במשך  גמרא  ילמד  שהוא  נמתין  האם 
געשמאק?!... יקבל 

התחילו  הם  שנים  כמה  וכעבור  כך,  למדו  באמת  אשר  כאלה  ישנם  נכון, 
שבת! מחלל  הוא  בינתיים  הרי  אבל   - לשמור 

שבת  הלכות  ללימוד  סוף  שאין  ואף  שבת,  שומר  שכבר  באדם  הדין  ומה  ש. 
מדאורייתא. החיובים  את  שומר  שהוא  במצב  הוא  מקום  מכל   -

לא  אני  שדאורייתא?!  מה  כל  יודע  אתה  האם  שליט"א:  הישיבה  ראש 
יודע!...

אבא  של  תמונות  תולים  בתים  בהרבה  שליט"א:  הישיבה  ראש  ממשיך 
מותר האם  ציורים.  או  סבא, 

שבת? מערב  שם  קיים  שכבר  וו  על  בשבת  הקיר  על  כזו  תמונה  להניח 
פה... חכמים  התלמידי  את  לשאול  צריך  סורוצקין:  הרב 

אסור? או  מותר  חושב?  ה'עולם'  מה  אדרבה,  שליט"א:  הישיבה  ראש 
בונה. באיסור  כרוך  זה  איש  החזון  לפי  האברכים:  אחד 

יסבור  שבת  הלכות  לומד  שלא  שמי  אם-כן  יוצא  שליט"א:  הישיבה  ראש 
החזון  ולפי  גמור!  היתר  זה  תמונה  לתלות  נכון?  גמור.  בהיתר  שמדובר 

כך! כדי  עד  דאורייתא!  איסור  חשש  בזה  יש  איש 
לומדים  לא  כאשר  ובינתיים  יודעים,  לא  שאנשים  דברים  הרבה  יש  וכך 
ביטלו  זה  בשביל  חטאת.  חייבים  בשוגג  נכשלים  וכאשר  עושים  לא  אזי 
דבר  זה  האם  'קלייניקייט'?  זה  האם   - בשבת  לולב  נטילת  השנים  כל 

קטן?!
הלכה? רק  המתקרבים  עם  ללמוד  צריך  האם  אז  ש. 

מזה,  וקצת  מזה  קצת  ללמוד  הוא  טוב  הכי  הדבר  שליט"א:  הישיבה  ראש 
תאמר  ואם  הלכות.  וגם  בתרא  בבא  מציעא  בבא  קמא,  בבא  גמרא  גם 

שאדם  שאחרי  המוסר,  בעלי  שאמרו  מה  יודעים  אתם  זמן?  מספיק  אין 
זמן.  לו  שיש  יראה  הוא  מוסר  שעה  חצי  ילמד 

הזמן?  במשך  מבזבז  האדם  שעות  כמה  זמן!  יש 
בדרך  אבל  מדבר.  לא  אני  שעליו  מאד  עצום  ממתמיד  חוץ  אחד!  כל 
דברים  על  כלום,  על  שטויות,  על  שעות  גבי  על  שעות  מבזבזים  כלל 

יהיה  ממילא  הזמן,  את  לבזבז  שאסור  ילמד  האדם  כאשר  מה-בכך.  של 
זה. את  וגם  זה  את  גם  ללמוד  הזמן  את  לו 

שאפשר  או  הסדר  לפי  ללמוד  יש  האם  מתקרבים,  עם  הגמרא  בלימוד  ש. 
הקשות? הסוגיות  על  לדלג 

כל  את  לומדים  ובכוללים  בישיבות  כיום  האם  שליט"א:  הישיבה  ראש 
עשרה  אולי  לומדים  המסכתא?  כל  את  שלומד  מישהו  ראית  המסכתא? 
בעצמו  הוא  הכול?  את  ללמוד  צריך  הבעל-הבית  עם  דווקא  אז  דפים! 

דפים?!...  50 ללמוד  צריך  הבעל-הבית  ועם  דפים  עשרה  לומד 
ללמוד  דהיינו  לדלג,  גם  ניתן  או  מועטת,  כמות  ללמוד  רק  ניתן  האם  ש. 

לסירוגין?
האם  לסירוגין,  לומדים  גם  בכולל  לדלג!  ניתן  שליט"א:  הישיבה  ראש 

קופצים  כך  ואחר  ט'  דף  עד  לומדים  הרי  כסדר?  שבת  מסכת  לומדים 
מה  אז  תם.  העניין  ובזה  שלישית  פעם  מדלגים  כך  ואחר  'הזורק'  לפרק 

מעצמו? מאשר  יותר  מהבעל-הבית  רוצה  הוא 
הפסיקו  שהרבה  אמרו  יבמות  למסכת  הדף-היומי  בלימוד  הגיעו  כאשר 
ללמוד  להתעקש  צריכים  האם  אז  קשה.  להם  היה  זה  כי  זאת,  ללמוד 
סוגיה  יש  קמא  בבא  במסכת  אחר  דבר  שילמדו  יבמות  במקום  יבמות? 
זה?   את  לומדים  בישיבות  האם  קשה,  סוגיה  זו  כ"ה,  בדף  טומאה  של 

כ"ה? דף  של  הסוגיה  את  ללמוד  מחויב  הבעל-הבית  דווקא  אז 
גדול? ה'געשמאק' הכי  יתן למתקרב את  גמרא כדאי להתחיל, מה  ש. באיזה 

הגמרא  בתרא.  בבא  מציעא,  בבא  קמא,  בבא  שליט"א:  הישיבה  ראש 
הגמרא  כך  ממונות).  בדיני  יעסוק  שיתחכם  הרוצה  ע"ב  ס"ג  (ברכות  אומרת 

אומרת!

ללמוד? כדאי  פרק  איזה 
הרגל,  כיצד  אבות,  ארבעה  טובים:  הפרקים  כל  שליט"א:  הישיבה  ראש 

מרובה... הכונס,  הפרה,  את  שנגח  שור  וה',  ד'  שנגח  שור  המניח, 

ה' קצב. תורת 
בתורה  העוסק  שעכו"ם  הגמרא  רברי  על  הקשה  (נט,א)  סנהררין  היעב"ץ 
אלא  גזל  איסור  אין  הלא  ברבר  יש  גזל  ענין  דמה  גזל  משום  מיתה  חייב 
בלימור  וכאן  מידי  רחסריה  המצרי  מיד  החנית  את  ויגזול  כעין  זה  אם 

מאיתנו? כלום  החסיר  לא  הרי  הגוי  של  תורה 
שיושב  באופן  היא  בתורה  לעסוק  באיסור  הגמרא  שכוונת  היעב"ץ  ותירץ 
הוא  קרם  לאמרו  לישראל  ראוי  שהיה  ומה  סתומותיה  ומפרש  בה  ורורש 

גזילה. כעין  וראי  וזהו  וזכה 
היעב"ץ  בדברי  להמבואר  האם  שליט"א  רבנו  מרן  את  אחד  חכם  ושאל 
עוסק  הקב"ה  כן  כמו  האם  שמו  על  התורה  נקראת  בתורה  שעוסק  שב"נ 
בני  אביתר  הקב"ה  שאומר  כמו  נח  הבן  של  שמו  את  ואומר  בתורה 
ר'  אשכחיה  ו,ב  בגיטין  כמבואר  אומר  הוא  כך  בני  יונתן  אומר  הוא  כך 
בגבעה  בפילגש  עסוק  א"ל  הקב"ה  עביד  קא  מאי  א"ל  לאליהו  אביתר 
שמסתבר  שליט"א  רבנו  לו  ואמר  וכו'.  בני  אביתר  ליה  אמר  קאמר  ומאי 

תתמח) עמ'  לישראל  (תורתך  נח.  הבן  של  שמו  מזכיר  הקב"ה  שאין 

קצג. תורת הנסתר
רבי  הגאון  מרן  מפי  ושמעתי  מרום)  (היכלי  שליט"א  רי"ל  הרה"ג  כותב 
הגאון  מפי  ששמע  השחר  האיילת  בעל  שליט"א  שטיינמן  לייב  אהרון 
עוסק  שהיה  רצופים  רבים  שבועות  היו  כי  זצוק"ל  גריינמן  שמריהו  רבי 
לייב  אהרון  רבי  הגאון  מרן  את  ושאלתי  האמת.  בחכמת  איש  החזון  מרן 

האמת?  חכמת  את  איש  החזון  מרן  קבל  ממי  שליט"א  שטיינמן 
שליט"א  הגראי"ל  עוד  והוסיף  קוסובה,  עיר  של  מהאופה  שקיבל  והשיב 
תורה  "דסתרי  התורה  לפירוש  בהקדמתו  הרמב"ן  שכתב  דמה  הוא  דפשוט 
אלא  ובינה  שכל  בשום  כלל  יודעו  ולא  דבר  יושגו  לא  בפירושו  שביאר 
על  הרמב"ן  איירי  מבין"  מקובל  לאוזן  חכם  מקובל  מפי  שקיבל  למי 
איש  בקבלה  ורק  כפשוטו  להבינו  שא"א  תורה  בסתרי  שיש  הנמשל  עומק 

עכ"ד. איש  מפי 
***

ע"פ  זה  ענין  רבנו  הסביר  עולם  אדון  בביאור  בסידור  בשיעור  ופ"א 
קבלה  בעניני  פרקים  בראשי  שיעור  למסור  ממנו  שביקשו  ואח"כ  הקבלה, 

אחר.  בענין  לדבר  ועבר  הסכים,  לא 

קצד. תלמידים
ישיבות  מייסדים  האחרון  בזמן  זוכים  אנו  קודש:  במכתב  שליט"א,  רבנו 
הברכות  מבעל  יתברכו  כולם  מדרשא,  בי  בהרבה  ספסלי  ומתרבים 
ובהירות  הלימוד,  וחזרת  שינון  על  ולהדגיש  ללמד  רצוי  והנה  ויצליחו. 
וכפי  טהורה,  שמים  ליראת  חינוך  עם  אופניו  על  דבר  דבר  הנלמד,  תוכן 
על  וחזרה  ושינון  הענין  בהירות  להתלמידים  להקנות  בדעתכם  ששמעתי 
להלאות  ולא  שמים  ליראת  חינוך  עם  יחד  מיוחדת,  בהדגשה  שלומדים  מה 
כל  לב  ישמח  בכך  הסוגיא,  את  מבהירים  אינם  אשר  בפלפולים  התלמידים 
ויראי  לת"ח  ויגדלו  מאד  ויתפתחו  יפרחו  שהתלמידים  לקוות  ויש  מבין, 

חינוך) עניני  מרנן  (סברי  ותורתו.  השי"ת  מבקשי  כל  לב  כחפץ  השי"ת 
***

יותר  הרבה  יש  אהבה  מתוך  שעושים  שכל  מראה  הנסיון  רבנו:  שח 
[וראה  מחזקה'.  טוב  יותר  'משיכה  אומר  היה  איש  שהחזון  אומרים  תועלת, 

תשע"ה] בראשית  פר'  בגליון  איש  החזון  בשם  רבנו  מדברי  שהבאנו  מה 

***
את  אוהב  מאשר  יותר  עצמו  את  אוהב  אדם  בן  לדאבוננו  רבנו:  שח 

רוצה.  הוא  עצמו  טובת  את  עושה  שהוא  מה  ממילא  החניך, 
סוף  כל  סוף  אבל  מרגיזים  ילדים  נכון  אותו  מרגיז  הוא  לו,  מציק  הוא 

לעצמו.  שטוב  מה  לא  לחניך  שטוב  מה  לעשות  צריך  הוא 

קצה. תמונות
ראש  את  שאל  אחד  קטן  נער  לחו"ל  אחת  נסיעה  שאחרי  עובדה  הוה 

בעיתון?  הנסיעה  של  התמונות  את  לראות  מעוניין  האם  הישיבה 
לו  השיב  רק  כולם  ואת  הכל  לסבול  וכדרכו  עליו  כעס  לא  הגראי"ל  רבנו 
עם  ביחד  אותי  יזרקו  לשמים  זה  עם  אבוא  אני  אם  זה  עם  אעשה  מה 
הקטנה  תנועה  כל  רשום  הכל  הרי  בשמים  כי  האמת  והוסיף  משם.  זה 

הגר"א.  אשת  עם  בהעובדא  וכמו  ביותר 
כבר  נעשה  זה  כיום  אותם  יצלמו  שלא  שהקפידו  כאלה  היו  אמר  עוד 
יצלמו  שלא  הקפיד  בשעתו  זצ"ל  זליג  שמחה  רבי  רבים,  בו  שדשו  דבר 
לעמוד  הסכים  כן  יהודי  של  לפרנסה  נוגע  היה  זה  כאשר  אבל  אותו 
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הפרגוד) (מאחורי  אותו.  שיצלמו 
שומר  למה  אותו  ושאלו  הי"ד,  ריגר  הגרש"ז  תמנתו  את  בביתו  לרבנו  ויש 

בצדיק. ליזכר  כדי  ואמר  זה,  את 
***

בשבת  ובאו  ברק,  בבני  בשבת  שהתאחרה  כיתה  רבנו  אצל  ליבחן  באו  פ"א 
על  נשאל  ואח"כ  יתירה  ובחביבות  גדולה  באריכות  בחנם  ורבנו  להבחן, 
להצטלם  רוצים  וגם  להבחן  שמגיעים  כאלו  יש  פעמים  שהרבה  ואמר  כך, 
בשבת  שבאו  אלו  אבל  והולכים,  מצטלמים  הם  קצת  בוחן  אני  ולכן  וכו', 

יותר. להם  מגיע  לכן  להבחן  באמת  באו 

קצו. תפילה 

תשע"ד  שמות  בגליון  וראה  תפילה  בענין  רבנו  מדרבי  הבאנו  הרבה 
קצרים. ענינים  כמה  עוד  ונביא  תשע"ו.  תשע"ה 

אושפז  כאשר  שנה  כשלושים  לפני  שליט"א:  שטינמן  משה  רבי  הגאון  שח 
הגמ'  מדברי  לפני  וקראתי  לצידו  שהיתי  חולים,  בבית  שליט"א  אאמו"ר 
לחש  בלוא  הנחש  ישך  אם  דכתיב  מאי  אמי:  רבי  ''ואמר  א  ח,  בתענית 
מלהוריד  כנחשת  משתכין  שהשמים  דור  ראית  אם  הלשון,  לבעל  יתרון  ואין 
אצל  ילכו   - תקנתן  מאי  בדור.  שאין  לחישות  לוחשי  בשביל   - ומטר  טל 
ומי  הלשון,  לבעל  יתרון  ואין  רעו.  עליו  יגיד  דכתיב  ללחוש,  שיודע  מי 
נענה  ולא  לחש  ואם  לו?  יש  הנאה  מה  לוחש  ואינו  ללחוש  לו  שאפשר 
שנאמר  בתפלה,  עליו  וירבה  שבדור,  חסיד  אצל  ילך  תקנתיה?  מאי   -
תתפלל  אל  ואתה  שנאמר  תפילה,  אלא  פגיעה  ואין  במפגיע,  עליה  ויצו 
שם  ובהמשך  בי.  תפגע  ואל  ותפלה  רנה  בעדם  תשא  ואל  הזה  העם  בעד 
כן  אם  אלא  נשמעת  אדם  של  תפלתו  אין  אמי:  רבי  אמר  הגמ'  אומרת 

כפים'.  אל  לבבנו  נשא  שנאמר  בכפו,  נפשו  משים 
כאן?  כתוב  מה  רבנו  לי  ואמר 

להצלחה.  לרפואה  לישועה,  זקוק  אדם  כאשר  בתפילה.  יסוד  כאן  כתוב 
עוד  שינסה  מלהתפלל,  יחדול  שלא  מבוקשו  בידו  עולה  ואינו  מתפלל  והוא 
להתייאש  לאדם  לו  אין  לחסיד,  שילך  נענה  לא  ואם  ללוחש,  שילך  ועוד, 
בזה,  לנו  להורות  חז"ל  כונת  היא  זו  פעם.  בשום  מתפילה  ידים  ולהרפות 
הגמרא  בהמשך  הכתובה  לדרגה  שיגיע  עד  בתפילה,  והולך  מוסיף  שהוא 

נשמעת.  בוודאי  תפילתו  תהא  שאז  בתפילה  בכפו  נפשו  שישים 
***

בילד  עובדא  היה   (232 החיזוק  (דרכי  שליט"א  אדלשטיין  הגרי"ג  מרן  שח 
לא  אבל  הסדרים,  ובכל  בשיעורים  ומשתתף  לומד  שהיה  קטנה  מישיבה 
אותו  להכריח  חשבו  וההורים  כנסת,  בבית  אלא  בישיבה  מתפלל  היה 
אמר  שליט"א  שטינמן  הגראי"ל  מרן  את  כששאלו  אך  בישיבה,  להתפלל 
יכריחו  אם  כי  אותו,  להכריח  אין  יהודי  יישאר  שבנם  רוצים  אם  כי  להם 

הפוכה. התוצאה  תהיה  בכפייה  אותו 

קצז. תפקיד

הגראי"ל  רה"י  למרן  שבא  בדורנו  התשובה  מחזירי  מגדולי  אחד  שח 
ללמוד.  רק  רוצה  שהוא  לו  ואמר  שליט"א  שטיינמן 

מישהו  יש  האם  תלמד  שרק  רוצה  לא  הקב"ה  אבל  רה"י:  מרן  לו  ענה 
תפקידך  את  לעשות  צריך  אתה  א"כ  אין!  כמוך  בתשובה  להחזיר  שיכול 

בעולם. 

קצח. תשב"ר
ענין  עוד  ונביא  תשע"ז  ויקרא  פר'  בגליון  תשב"ר  בענין  שהבאנו  מה  ראה 

א'.
בזכות  קיים  דהעולם  אמר  דאביי  ב'  קיט  שבת  במסכת  איתא  רבנו  אמר 
בחיידר  וילד  שאביי  פלא  הדבר  והנה  בעצמו,  שלו  מזכות  ויותר  תשב"ר 
וכן  הילד,  לפני  ולא  אביי  בפני  קמים  ודאי  הא  הכנסת  לבית  נכנסים 
ענין  לאיזה  דתלוי  הרי  בחיידר,  יחד  על  ולא  אביי  על  נאמר  ת"ח  מבזה 
שייך  שזה  ודאי  ת"ח  לדין  ואילו  יותר  רבן  בית  של  התינוקות  הזכות  לגבי 

בילד.  ולא  באביי 
מה  יודעים  לא  עדיין  דילד  המפרשים]  עוד  שכתבו  מה  [מלבד  בזה  והביאור 
ועוד  היצה"ר  גודל  איתו  ביחד  גודל  שהילד  רבנו  אמר  אחרת  [ובפעם  בסופו  יגדל 
ואח"כ  אותו,  להצהיב  עדיין  שצריך  לאתרוג  דומה?  הוא  למה  צעיר  ממנו.ובחור  יותר 

בסופו]  באמת  יהי'  איך  לדעת  וא"א  שם,  שחורה  נקודה  פה  בלטיל  מגלים  פתאום 

יפרח) כתמר  צדיק  (כ' 

קצט. תשובה
נצבים  תשע"ה,  האזינו  בגליון  תשובה  בענין  רבנו  מדברי  הרבה  הבאנו  כבר 

א'. ענין  עוד  כאן  ונביא  תשע"ו 
א'  לבחור  רבנו  מכתב 

לכהפ"ח  אפשרות  לו  יש  כעת  הנה  בלבך  תחשוב  לך  שנתעורר  פעם  כל 
פעם  כל  תחשוב  וכן  מאד,  גדול  זכות  וזה  היצר  על  להתגבר  הזה  בפעם 

מחטא. תנצל  ובס"ד 
קל"ג  אות  ראש  בכתר  ועין  מתחרט  אתה  ודאי  העבר  על  שנוגע  מה 
רחום  והוא  בחרטה,  תשובה  עושין  אם  העבר  על  מכפרת  דתורה  דמבואר 

אמן. עונותינו  כל  על  יכפר 
***

יוה"כ  כפרת  על  עדיפה  השנה  במשך  מאהבה  תשובה  האם  רבנו  נשאל 
לו  נעשות  שזדונות  המעלה  שמא  כי  מאהבה  תשובה  היתה  כשלא 
דייה  יוה"כ  סגולת  ואילו  מאהבה.  תשובה  שעושה  במי  רק  הוא  כזכויות 
מאהבה  תשובה  על  עדיפות  שתהיה  לא  אבל  עונותיו  כל  לו  שיכופר  היא 

לזכויות? יהפכו  שזדונותיו 
אמרו  שהרי  עדיפה  השנה  במשך  מאהבה  שתשובה  בפשיטות  והשיב 

מאמרים) (אגרת  כזכויות.  לו  נעשות  שזדונות 

כנגד כלום ר. ת"ת 
בחור  היה  לצערים  פונביז  בישיבת  שלמדתי  בעת  שליט"א  א'  ר'  הרב  שח 
בטענה  בא  שלו  ואח  לבקרו,  הגיעו  לא  ובחורים  חולים  בבית  שאושפז 
מכך  ידע  לא  אחד  ואף  לבקרו  הסדר  חשבון  על  ללכת  והחלטתי  זה,  על 

לישיבה.  בבוקר  למחרת  וחזרתי  בישיבה, 
בקול  ואומר  עלי  מסתכל  והוא  הגראי"ל,  רבנו  את  בדרך  פוגש  אני  והנה 
כלום'.  כנגד  ות"ת  רם  בקול  קורא  ואז  חולים,  וביקור  וכו'  דברים  אלו 

לשתיקתו.  וחזר 
בבית  היה  שהוא  או  הסדרים  חשבון  על  שילכו  רצתה  לא  שהישיבה  ויתכן 

וכו'. חולים 

שליט"א. הגדול  רבנו  בתורת  ומתענגים  הוגים  לומדים  ה'  לדבר  צמאים  אשר  הידידים  לכל  לפנות  הננו 
מתחננים  וממש  תערוג"  "כאיל  הגליון  את  לקבל  ומשתוקקים  טוב  יראנו  מי  אומרים  ואתר  אתר  בכל  רבים  והנה 

שנוכל לשלוח אליהם את העלון. אמנם זה תלוי באמצעים ובאפשריות, ולכן אנחנו פונים לציבור להטות שכם להיות 

שליט"א. רבנו  של  התורה  דברי  להפיץ  נוכל  ככה  שיתרמו  וכפי  ולהאדירה.  תורה  להגדיל  ולתרום,  הרבים  ממזכי 

הבאות:  באפשרויות  לתרום  אפשר 
(מענה   072-2164440 המגבית  למוקד  פניה   |  0527680034@okmail.co.il בכתובת  המערכת  לדוא"ל  בפניה 
קוד  ב-03-7630585,  פון  נדרים  לשירות  חיוג  ע"י  ביממה  שעות   24 הממוחשבת  הטלפונית  במערכת   | אנושי) 
הארץ,  ברחבי  פלוס'  'נדרים  מעמדות  באחת   | התרומה.  לאחר  מוקלטת  הודעה  להשאיר  ניתן   .198 שלוחה 
המחמירים  בתקנים  מאובטחת  התרומה  תערוג'.  'כאיל  להקיש  יש  בחיפוש  נוספות'.  'קופות  על  הקשה  ע"י 

במערכת). נשמרים  אינם  האשראי  (פרטי  ביותר 
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ישיבת הנגב (שכר שכיר)
הישיבה  זצ"ל.  מאיר  יששכר  רבי  הגדול  הגאון  ע"י  בנתיבות  תשכ"כ  בשנת  הוקמה  הישיבה 

הסטייפלר  ומרנן  אז.  עד  קיים  היה  שלא  דבר  'תיכונסטים'  עבור  מיוחדת  במתכנות  הוקמה 

היוסדה. מיום  הישיבה  לימין  עמדו  זצ"ל  עזרי  והאבי 

לדון  היא  ושיטתו  דרכו  כידוע  שליט"א  רבנו  שליט"א:  לוי  הגר"א  רה"י  לנו  שח 

לכן  מוקדמות  מוסכמות  על  ולהתקבע  להסתמך  מבלי  ולעומקו,  לגופו  ענין  כל 

פתוחה  היתה  דלתו  זצ"ל  יששכר  ר'  הגאון  את  מופלאה  בצורה  העריך  הוא 

לפניו כל העת, בכל פעם שהתבקש לבא ולחזק בנגב או לסייע בדבר מה נענה 

וארא  בגליון  דבריו  הבאנו  [וכבר  הגר"י  את  מאוד  העריך  רבנו שליט"א  לב.  בחפץ 

שם. דברים  ונשא  נתיבות  לעיר  לבוא  פעמים  כמה  וטרח  תשס"ה] 

כינוס בוגרים
ורבנו  לישיבה,  שנה   40 למלאות  בוגרים  כנס  נערך  תשס"ב  חשון  דר"ח  בא' 

הישיבה. בשבח  ארוכים  דברים  ונשא  והגיע  טרח 

שהוא  מצב  בכל  אדם  בן  כל  לחיזוק  כולם  באו  הזה  לכנס  בודאי  ורבותי  מורי 

זוכים להמשיך כאהלה של תורה  צריך חיזוק, בין אותם אנשים שבמשך השנים 

כולם  תורה  של  כאהלה  להיות  לגמרי  זכו  של  המצב  שמצד  כאלה  ובוודאי 

חיזוק. צריכים 

כמעט  העבר  בהוווה.  מצבו  לפי  כעיקר  תלוי  האדם  של  הגשמי  החלק  והנה 

ולא משפיע כל כך בפרט מה שהיה לפני שנים אבל לא כן החלק הרוחני שבו 

נותן  וזה  בעבר  אצלו  שהיה  המצב  חשוב  הכי  המקום  את  תופס  בודאי  שבזה 

ג"כ  ונפגש  בעבר  נזכר  האדם  שכאשר  ובודאי  שלו.  החיים  לכל  לאדם  הרבה 

אנשים שהיו  ג"כ עם  ונפגש  וכן עם המקום בעבר  אנשים שהיו עמו בעבר  עם 

החלק  את  להמשיך  לו  להוסיף  מאד  יכול  זה  שהיה  המקום  עם  וכן  בעבר  עמו 

תהלתך  פי  בימלא  [נדפס  זה  בענין  והאריך  בו.  להמשיך  צריך  שהוא  שלו  הרוחגי 

-שסג] שסא  עמ'  תורה  עניני 

אחד  כל  קיבל  אחד  כל  שנה,  ארבעים  במשך  כאן  שהיו  אלה  כל  וב"ה  וסיים: 

בודאי יש לו מטען שהוא יכול להוליך אותו כל החיים רק שיראה לנצל את זה 

ולא לשכוח מזה אלא תמיד להמשיך בזה, ועי"ז שימשיך הקב"ה יעזור שכל אחד 

ואחד יזכה להיות מה שהקב"ה רוצה שיהיו ויזכה לתורה ולכל הדברים שהתורה 

בחכמה  לגדול  נזכה  שכולנו  יעזור  והקב"ה  גדול  להיות  יזכה  אחד  וכל  מבטחת 

בתורה וביראת שמים ולהגיע לדרגה שמלאה הא דעה את ד' כמים לים מכסים.

קבלת פנים בבית הגר"י
בי"ג חשון תשס"ו כשהגיע רבנו לנתיבות נערכה קבלת פנים בבית הגר"י מאיר 

ברכה  בדברי  זצ"ל  מאיר  הגר"י  פתח  שליט"א  רבנו  של  כניסתו  עם  מיד  זצ"ל. 

מחזק  ובבואו  נתיבות  עד  עצמו  הטריח  הישיבה  שראש  אלו  גדולים  רגעים  על 

עם  האחרונה  בתקופה  גדולה  חיזוק  תנופת  קבלה  שבס"ד  כולה  הישיבה  את 

לבטח  יוסיף  זה  וביקור  הלומדים  לשורות  תלמידים  כשמונים  של  הצטרפותם 

ולעיר  האחרים  המדרשות  לבתי  וממילא  המדרש  בית  לחיזוק  חלקו  את  ויתרום 

הקדושה. מהישיבה  וחיותה  כוחה  את  השואבת  כולה  נתיבות 

הגר"י מאיר  הישיבה בקש  להיכל  ראי"ל שליט"א  הגדול  הגאון  נכנס  עוד בטרם 

הגאון  של  פטירתו  עם  והקהילה  הישיבה  הגדולה שאיבדה  האבידה  את  להזכיר 

נפטר  לב  ולמגינת  רבות  שנים  בישיבה  ולימד  שלמד  זצ"ל  רפאלי  שמואל  רבי 

שליט"א  ראי"ל  הגדול  מהגאון  וביקש  קשה,  מחלה  לאחר  האחרון  ראשון  ביום 

ואמר  רבנו  פתח  אהרן  וידום  של  רגעים  כמה  אחר  נוכחים  חיזוק  דברי  שיאמר 

ובסוף  ויורדים,  יורדים  הדורות  שכל  האיך  אומרת  סוטה  בסוף  הגמ'  רבנו:  שם 

הגמ' אומרת על מה העולם קיים, אקדושה דסידרא ואיהא שמיה רבא דאגדתא.

וזה  מת  זה  זה,  בטל  זה  ומשמת  זה  בטל  זה  משמת  האיך  אומרת  הגמ'  והכל 

ענוה,  בטלה  רבי  משמת  אומרת  הגמ'  שלנו?  הדור  לפי  נאמר  אנחנו  ומה  מת, 

עוד. וכן  שקדנים  בטלו  זה  משמת 

היום בזמנינו כל יהודי שעוזב את העולם... כתוב וזרח השמש ובא השמש, אבל סוף 

כל סוף הדורות יורדים, אמנם ובא השמש, אבל האם אפשר לומר שמשמת רבי בא 

ג"כ אחד כמו רבי? רק יש משהו, אבל יורד ויורד הדורות, רק בדור האחרון ירד כ"כ, 

והיום יורד בעשר שנים מה שפעם הי' במאה שנה! ואולי אפילו יותר.

דאגדתא,  רבא  שמיה  ואיהא  דסידרא  אקדושה  מחזיק  זה  מה  על  אומרת  והגמ' 

אנשים  גם  אלא  חכמים  תלמידי  רק  לא  באים  שאז  מפני  למה,  אומר  רש"י 

ויש כל הציבור אפילו  יותר, היות  ולכן הקדיש הזה שוקל  פשוטים, עמי הארץ, 

חכמים. תלמידי  דוקא  לא 

לו חשיבות מיוחדת,  יש  והדין הזה כתוב באמת שגם בכל הדורות קדיש דרבנן 

אומרים  אנשים  עשר  היום  אנשים,  יותר  הרבה  שבאו  היה  שפעם  מפני  למה 

היה  כיון שפעם  רק  אחרת,  לא  זה  דאגדתא  וקדיש  קדיש,  כל  כמו  דרבנן  קדיש 

הם  וזה  אגדה  רק  הלכות  יודעים  פשוטים שלא  אנשים  גם  שיהיה  כדי  נוסד  זה 

עומד. העולם  הזה  הקדיש  שעל  חשוב  כ"כ  זה  זה  בשביל  לשמוע,  באים 

וזה מה שנשאר לנו שאפילו שאנחנו לא במדרגה שהיה אז, אבל כיון שאז נוסד 

הדבר הזה בשביל ריבוי עם, אפילו שהיום זה לא, יש כבר חשיבות, ומזה אנחנו 

כמו  לא  אנחנו  אי  הקודם,  הדור  לפי  ללכת  צריכים  שאנחנו  מפני  חיים,  עדיין 

ועל  לנו להמשיך,  נותן  וזה  לפי הדור הקודם,  ללכת  צריכים  הדור הקודם, אבל 

קיים. העולם  זה 

ובודאי כל אחד שעוזב את העולם זה הפסד גדול מאד, כתוב וזרח השמש ובא 

שהיה  היות  זאת  בכל  הקודם,  הדור  כמו  ממש  שיהיה  רואים  לא  אבל  השמש 

להתנחם  צריכים  אנחנו  שיש,  היחידה  הנחמה  זה  עומד.  העולם  זה  על  ככה 

בזה ולהמשיך בלימוד התורה במעשה המצות, עד שנגיע למצב שמלאה הארץ 

אמן  בימינו  במהרה  האמיתית  לגאולה  ונזכה  מכסים,  לים  כמים  ה'  את  דעה 

ונדפסה  שמים  כבוד  בענין  ארוכים  דברים  רבנו  נשא  הישיבה  ובהיכל  סלה. 

תשס"ו. שרה  חיי  פר'  קודש  שבת  במוסף 

מכתב רבנו להגר"י
כל  וברכה  טוב  אך  לו  אשר  ולכל  שליט"א  מאיר  יששכר  ר'  הגאון  לכ'  בס"ד. 

לבנות  ספר  בית  ביסוד  ישראל  ילדי  בחינוך  מוסיף  שהדר"ג  שמענו  הימים. 

ויה"ר  כמובן.  קשיים  גורם  וזה  לתפרח  לנסוע  צריכים  הי'  עכשיו  עד  אשר 

הקודש  טהרת  על  לחינוך  המועילים  דברים  עוד  וליסד  לבנות  להמשיך  שיזכה 

מכסים  לים  כמים  דעה  הארץ  ומלאה  של  ההבטחה  בנו  שיקויים  שנזכה  עד 

יצ"ו ברק  בני  תשס"ב.  אלול  בב"א. 

דברי הספד
הספד  דברי  שם  ונשא  לישיבה  שוב  רבנו  הגיע  מאיר  הגר"י  פטירת  לאחר 

אונגרישר  ירחמיאל  ר'  הגאון  במשך השנים הקים  וארא תשע"ה.  בגליון  והבאנו 

יקרים מישיבות  ישיבת שכר שכיר כהמשך לישיבת הנגב לבחורים  שליט"א את 

הקדושות, ורוחו של הגאון ר' יששכר והדרכתו של רבנו שליט"א חופפים עליה.

ישיבת היכל התורה
רבנו הגיע למסור שיחת חיזוק בישיבה 

ימיהם  כל  ומקדישים  בתורה  ועמלים  שקועים  כאן  הנמצאים  אלו  כל  בודאי 

תורה,  ללמוד  לישיבה,  בא  הוא  זו  לתכלית  הרי  כי  להניח,  יש  כך  לתורה. 

וכשיש  העיקר  זה  הרי  להוסיף,  יש  מה  וא"כ  בתורה,  כחו  כל  משקיע  ובודאי 

מהדברים  דאחד  ל"ב:  דף  בברכות  חז"ל  אומרים  זאת  בכל  אך  הכל.  יש  תורה 

א"כ  לומד,  שלא  למי  האם  אמורים  הדברים  ולמי  תורה.  הוא  חיזוק  שצריכים 

להשמיענו,  א"צ  וזה  התורה  בלימוד  להתחיל  צריך  אלא  חיזוק  רק  צריך  אינו 

דברים  מהארבעה  אחד  כי  חז"ל  אמרו  ומ"מ  דברו,  בתורה  שעוסק  במי  אלא 

שצריכים חיזוק הוא תורה, לכן נאמר כמה דברים לחיזוק התורה כפי שבקשוני. 

התורה. במעלת  שליט"א  רבנו  והאריך 

נוכל  שלא  אף  מאיתנו  ואחד  אחד  כל  שלנו,  הקטנה  במדריגה  אנחנו  גם  וזה 

ולא  מזה,  ללמוד  נוכל  קצת  אבל  הקדושים,  לאמוראים  עצמנו  את  להשוות 

לב,  עם  התבוננות,  עם  אלא  התבוננות,  שום  בלי  סתם  המעשים  את  נעשה 

יהיה  עושה  שאדם  מה  כל  ואם  רגש,  עם  להתפלל  וכך  ללמוד  כך  רגש,  עם 

את  מעלה  וזה  אחרת.  תהיה  והתפילה  אחרת  יהיה  הלימוד  ממילא  רגש,  עם 

האדם שבמשך הזמן יוכל לעלות ולהיות "אדם גדול", אך בלי זה אפי' אם יכול 

להיות  דבכדי  גדול,  אדם  יהי'  לא  גדול!  אדם  יהיה  לא  אבל  ולדעת קצת  ללמוד 

שדברנו. כמו  זו  בהרגשה  לחיות  צריך  גדול  אדם 

ואלו הדברים הפשוטים כשיתבונן בהם זה יעלה אותו, והקב"ה ישמח בו. יעזור 

ואז  שמים",  "לשם  שיהיה  עושים  שאנחנו  מה  נחשוב  שבאמת  לכולנו  הקב"ה 

במילואה  (השיחה  בישראל  גדול  להיות  יכול  ואחד  אחד  וכל  מאד,  מאד  נעלה 

(54 עמ'  סיני  הר  קירוב  בקו'  נדפס 

חנוכת הישיבה בהר נוף
ונשא  והגיע  רבנו  טרח  נוף  בהר  בבנין  תשס"ג  כסלו  ח"י  הישיבה  את  וכשחנכו 

שעוסקים  המדרש  ובתי  הישיבות  זה  ד'  בית  היום  הנה  בתו"ד  ואמר  דברים: 

ועוד  ישיבות  עוד  להרבות  זה  אחד  כל  של  והתשוקה  השמחה  וא"כ  בתורה, 

מקומות תורה, ובודאי שצריך לשמוח ולצפות על עוד ישיבה ועוד בית ד' ועוד 

לנו  יעזור  הקב"ה  נלך  ה'  בית  לי  באומרים  שמחתי  של  שמחה  תורה  מקום 

במועט  להסתפק  יש  זכינו  לא  שעדיין  זמן  כל  אולם  האמיתי,  ד'  לבית  שנזכה 

ויראה. בתורה  לגדול  נזכה  ובזה  זה  מעט  מקדש  בית  ולרומם 


