
לימוד הש"ס
כל  לומדים  היו  וולאזין  בישיבת  רבינו  סיפר 
נמשך  הי'  והמחזור  הש"ס,  סדר  על  המסכתות 

שנים. עשרה  כשתים 
ר'  בבדיחותא:  אומרים  היו  וואלזין  בישיבת 
יודע  חיים  ר'  ש"ס,  יודע  ]הנצי"ב[  לייב  הערש 

מדרש. הבית  את  יודע  המנקה  ופלוני  רמב"ם, 
היה  שהנצי"ב  שכמדומה  ששמע  רבנו  ואמר 
הרא"ש,  לימוד  ע"י  שישי  בימי  תלמודו  על  חוזר 

להלכה. הדינים  עם  הסוגיות  מעתיק  כשהוא 

*  *  *
התניא,  בעל  האדמו"ר  על  לספר  רבנו  רגיל 
שעות  ב-16  ועבר  עיירה,  באיזה  היה  שפ"א 
עד  גדול  גאון  היה  הוא  במחשבה  הש"ס  כל  על 

מסודר. מאד  הרב  שו"ע  וספרו  למאוד, 
אחד  ידי  על  איש  החזון  שנשאל  רבנו,  סיפר 
הלימוד  בסדר  שיתרגל  נכון  האם  ממקורביו, 
המתייחד  סדר  שלו,  ערוך  בשולחן  הגר"ז  שקבע 
עד  לחזור  צריך  ]שהלומד  בחינות  מכמה  לעצמו 
בלימודים,  כזה  משטר  "יפה  והשיב,  ברור[  שידע 

)פאר  נשמה".  בשורש  בו  המעורים  אדם  לבני  רק 
קי"א( עמ'  ח"ג  הדור 

חיים  רבי  הגאון  לפני  הדברים  וכשנאמרו 
הוא  ז"ל  מרן  שכוונת  ביאר  שליט"א  קנייבסקי 
לימוד  בצורת  וחשק  הנאה,  בנפשו  שמרגיש  למי 

כך. שילמד  זו 

*  *  *
אריה  השאגת  על  בהתפעלות  לספר  מרבה  רבינו 

פעם. אלף  הש"ס  שלמד 

*  *  *
דפים  שבע  יום  כל  למד  המהרש"ם  רבנו:  שח 
את  פעם  שבעים  למד  שנים  בעשר  פעמים,  שבע 
זה,  את  לעשות  להשתדל  יכול  אחד  כל  הש"ס, 

]בחזרה[. דפים  חמש  לפחות  שבע  לא  אם 

*  *  *
שידעו  מכיר  הוא  שנים  אמר,  זצ"ל  שך  הרב  מרן 

והחזו"א.  מבריסק  הגר"ח  הש"ס  את 

*  *  *
ואחד,  אחד  כל  על  מוטלת  התורה  ידיעת  חובת 
את  לידע  כוללת  התורה  שידיעת  לדעת  וצריך 
שחסר  ומי  ש"ס,  לדעת  צריך  כולה,  התורה  כל 
בחלק  גם  לו  חסר  התורה,  כל  מידיעת  חלק  לו 

יודע.  כן  שהוא 

האחיעזר  הגאון  בזה  כתב  נמרצים  ודברים 
לחתנו  הקרבנות  עבודת  לספר  בהסכמתו  זצ"ל, 
וז"ל:  קדשים,  סדר  ידיעת  בחובת  הח"ח,  של 
כל  הלא  עצמה,  בפני  הידיעה  חובת  לבד  ובאמת 
זה  וצמודים  אחוזים  הענינים  וכל  בלול,  הש"ס 
להדינים  מסתעפים  גבירתא  הלכתא  וכמה  בזה, 
בחלק  ידיעה  לו  שחסר  ומי  הזה,  בזמן  הנהוגים 
לקויה  ידיעתו  הרי  בזמנינו  נוהגות  שאינן  הלכות 
שלימה  ידיעה  ידיעתו  ואין  הנהוגים,  בדינים  גם 
מבין  לכל  ידוע  זה  ודבר  ומוקפה,  ועמוקה 

עכ"ל.  וכו',  בתלמוד 
ויו"ד,  או"ח  בעניני  שאלה  על  לפסוק  בשביל 
שכתב  וכמו  הש"ס,  בכל  וידיעה  בקיאות  צריך 
צ( עמ'  איש  החזון  מתורת  בתמר  )אעלה  זצ"ל.  הגרח"ע 

*  *  *

ש"ס עד בר מצוה 
איש,  החזון  את  ששאל  לי,  סיפר  זצ"ל  הגרמי"ל 
יספיק  מתי  התלמידים,  עם  טרוד  שהוא  שכיון 

הש"ס? את  ללמוד 
צריך  היה  הש"ס  שאת  איש,  החזון  לו  ואמר 

מצוה. בר  גיל  עד  כבר  לדעת 
מתבגר  האדם  שכאשר  שליט"א  רבנו  והסביר 
הרי  הבנתו  רמת  לפי  כי  מהר,  ללמוד  מסוגל  אינו 
ועבורו  ובירור,  עיון  שצריך  במה  מתקשה  הוא 

באמת.  מבין  אינו  כאשר  כראוי  לימוד  זה  אין 
מהר  ללמוד  מצליח  לא  הוא  שהנה  ע"ע  ואמר 
ובהערות,  בקושי  נתקל  פעם  כל  כי  גמרא  דפי 
כלל  בדרך  ילד  אבל  להתעכב,  לו  גורם  וזה 
תועלת  יש  לכן  בקושי,  נתקל  ולא  מתעכב  לא 
עיקר  את  בראש  לו  נקלט  וכך  מהר  שלומד 
וכשיגדל  ידיעות,  הרבה  לקנות  הזמן  וזה  הלימוד, 

יותר. ולהתעכב  להתבונן  ילמד  יותר, 

*  *  *
פעמים  שמאות  רבנו,  של  ותיק  תלמיד  לנו  סיפר 
רבנו  היה  ותמיד  לרבנו,  הגיע  השנים  במשך 
או  הערה  לו  אומר  ומיד  אוחז,  היכן  אותו  שואל 

נמצא. שהוא  בסוגיא  קושיא 

*  *  *
במסגרת  לא  עצמו  את  שמצא  יקר  אברך 
את  לתפוס  יוכל  כיצד  רבנו  את  שאל  מחייבת. 
שיתחיל  רבנו  לו  ואמר  רציני,  ללימוד  עצמו 
לו  יהיה  וכך  בעיון,  הסדר  לפי  הש"ס  את  ללמוד 

שליט"א( רא"ג  הרה"ג  )מפי  בלימודו.  וסיפוק  מחויב 

הכוונת  ע"פ  פונביז'  כולל  של  המחזור  סדרי 
שליט"א:  רבנו 

 - )קיץ(  מלאכות   - )חורף(  הוצאה  שנתיים:  שבת, 
)קיץ(.  שגגות  )חורף(  מוקצה 

)קיץ(  ד'  פרק  )חורף(.  א'  פרק  וחצי:  שנה  עירובין, 
)חורף(.  שנה,  חצי  סוכה,  )חורף(.  ו'  פרק 

)חורף(.  שנה,  חצי  ביצה, 
שבת(.  מס'  לימוד  שאחרי  )אלול  מו"ק, 

)קיץ(.  שנה,  חצי  נזיר, 
)חורף(.  ריבית, 

)אלול(. בכור  יש  פרק  )קיץ(  א'  פרק  בכורות, 
אלול.  הוריות, 

ובסדר  כ"ה.  בדף  מתחילים  שלימה.  שנה  זבחים, 
תשיעי. בפרק  מתחילים  ובקיץ  פ"ק  לומדים  ב' 

ובקיץ  ב'.  בדף  מתחילים  שלימה.  שנה  מנחות, 
סת"ם. סוגיות  לומדים 

בקיץ  בחורף.  ט'  דף  מתחילים  וחצי.  שנה  חולין, 
תערובות. לומדים  ובחורף  המקשה.  בהמה  פרק 

חולין[  שלומדים  ]אחרי  בקיץ.  לומדים  זרה  עבודה 
נו(  )נה-  נסך  יין  סוגיות  מ"ה.  בדף  מתחילים 

באלול.  לומדים 
כתמים  )חורף(  א'  פרק  שלימה.  שנה  לומדים  נדה 

)בקיץ(. 

*  *  *
למסירת  מגיע  רבנו  היה  קדומות  בשנים 
הנלמדות  במסכת  בכולל  וחבורות  שיעורים 
תשנ"ד  משנת  בנוסף  הזמן.  בפתיחת  ובעיקר 
במוצאי  בביתו  שיעורים  למסור  רבנו  התחיל 
ובה  מהכולל.  מובחרים  אברכים  לקבוצת  שבת 
והאיר  והעיר  בכולל,  שלומדים  המסכת  את  למדו 

בשיעור. נכבדות  הערות  רבנו 

*  *  *
שביעית  מסכת  לומדים  היו  קודמות  בשנים 
השנים  ברבות  אבל  השביעית,  שנת  לפני  בכולל 
שקשה  אמר  כי  זה  דבר  שינה  שליט"א  רבנו 
קבוצות  יש  ורק  משניות.  למוד  גדול  לציבור 
ומתחילים  שביעית  לפני  זו  מסכתא  הלומדות 

מפ"ז.
שישי  בימי  הלומדת  מובחרת  קבוצה  בכולל  יסדו 
במסגרת  למדו  שלא  המסכתות  שאר  את  שבת 
ועוד. יומא,  ר"ה,  ברכות,  היתר,  בין  ולמדו  הכולל. 

המחזור.  את  שסיימו  אברכים  של  מסגרת  יש  וכן 
כגון  נוספות  מסכתות  שלומדים  שני  ובמחזור 

תשע"ז גליון מיוחד | שבועות 

ידיעת הש"ס
כבר  זכו  האם  שליט"א  ומקורביו  נכדיו  את  פעמים  הרבה  ושואל  הש"ס.  לימוד  בחיוב  לביתו  הבאים  את  לעורר  שליט"א  רבנו  רגיל 
שבדרך  לומר  שליט"א  רבנו  ורגיל  שונות.  מסכתות  לימוד  על  שליט"א  מרבנו  והוראות  הדרכות  כמה  בס"ד  כאן  נביא  ש"ס.  לדעת 
וכו'  נאה  שמועה  של  ענין  ח"ו  כאן  ואין  כללי.  באופן  שליט"א  רבנו  שהורה  מה  הבאנו  ואנו  נשמתו.  שורש  את  אחד  לכל  יש  בלימוד 
והדרכות  הוראות  לנו  לשלוח  דטרחו  אלו  לכל  ויש"כ  וכו'.  ממונות  בדיני  יעסוק  שיחכים  הרוצה  ב(  קעה,  )ב"ב  בחז"ל  דמצינו  כמו  אלא 
למועד. חזון  עוד  ובל"נ  ואי"ה  מהדברים  חלק  והבאנו  לע"ע,  כולם  את  לסדר  זכינו  לא  הזמן  קוצר  מפני  לצערנו  שליט"א.  מרבנו 



והחצי  ביבמות,  עגונות  ועניני  ערכין  תמורה, 
ועוד. כתובות  של  השני 

*  *  *

במחזור  הוסיפו  והוריות  קטן  מועד  מסכתות 
ורצו  אלול  בחודש  זמן  שנשאר  כיון  האחרון 

מסכתות.  עוד  להוסיף 

*  *  *

משנת  למחזור  הוסיפו  ומנחות  זבחים  מסכתות 
תשנ"ד. 

*  *  *

שלמה  עטרת  כולל  ללומדי  סידר  רבנו  בהוראת 
וז"ל:  הלימוד  סדרי 

באנו  השי"ת  לתורת  המסורים  התורה  עמלי  לכב' 
ונקוה  יהי' סדר הלימודים  לכתוב רשימה שעפי"ז 

השנים. במשך  מאד  לעלות  לתועלת  יהי'  שזה 

יבמות,  מנחות,  זבחים,  ב"מ,  נדה,  ב"ק,  חולין, 
סוכה. קידושין,  גיטין,  נזיר,  כתובות, 

הרבה  יצמחו  הזמן  במשך  מאד  יעלו  שכולם  נקוה 
אדר  לז'  אור  א"ס.  תורה  גדולי  יתרבו  לומדים 

תשס"ז

*  *  *

בני  צא"י  בביהכ"נ  הש"ס  בהתחלת  רבנו  דברי 
דברי  ובו  תורה'  של  'לכבודה  קונטרס  מתוך  ברק 

תשס"ה. ב'  אדר  הש"ס  בסיומי  רבנו 

מצות  עם  מתחילה  בברכות  הראשונה  המשנה 
מצות  הרבה  בתורה  יש  והרי  שמע,  קריאת 
עם  להתחיל  התנא  יכול  והיה  יותר,  חמורות 
עבודה  עובר,  אם  סקילה  חייב  הרי  שבת  שבת, 

שמע? קריאת  דוקא  תפס  פתאום  ומה  זרה, 

האחרים  הדברים  שבאמת  שאפילו  ומשמע 
שמים,  מלכות  קבלת  צריך  אבל  יותר,  חמורים 
שמע  קריאת  ממילא  כלום,  מתחיל  לא  זה  ובלי 
דבר  להיות  צריכה  שמים  מלכות  קבלת  שזה 
יותר,  חמורים  שהאחרים  אפי'  הכל,  לפני  הראשון 

שמע. קריאת  ראשון  דבר  להיות  ומוכרח 

ולמה  ביום,  פעמיים  היא  שמע  קריאת  ומצות 
מספיק?  לא  אחת  פעם  האם  ביום  פעמיים  צריך 

אלא  בבוקר,  שמים  מלכות  קבל  כבר  הוא  הרי 
כבר  זה  שמים,  מלכות  בבוקר  שקבל  שאפילו 
צריך  בבוקר  קבל  אם  אפילו  מספיק  ולא  נחלש, 
הקבלת  שנחלש  בגלל  לקבל,  פעם  עוד  בלילה 

חיזוק. להיות  תמיד  ומוכרח  שמים,  מלכות 

לך  תדע  ע"ב(  ס"ג  )דף  ברכות  בסוף  גמרא  ויש 
פעם  קרא  ולא  ימיו  כל  שמע  קריאת  שקרא  מי 
קריאת  קרא  לא  כאילו  עליו  דומה  זה  הרי  אחת 
הוא  הרי  דבר  של  בטעמו  להבין  ויש  מימיו,  שמע 

ימיו? כל  שמע  קריאת  קרא 

חייו  ימי  כל  אכל  שאחד  כמו  זה  על  המשל  אלא 
ולאכול,  להמשיך  צריך  מה  שנה!  מאה  אפילו 
צריך  הוא  מה  הרבה,  כ"כ  אכל  כבר  הוא  הרי 
שנה?  מאה  אכל  כבר  הרי  לאכול,  פעם  עוד 
לאכול,  פעם  עוד  וצריך  מספיק,  לא  שזה  משמע 
הנשמה  גם  ככה  תזונה,  תמיד  צריך  הגוף  כי 
אם  אפילו  מספיק  ולא  חיזוק  הזמן  כל  צריכה 
פעם  קרא  לא  אם  שמע  קריאת  ימיו  כל  קרא 

קרא. לא  פעם  שאף  כמו  חסר  זה  אחת 

צריך  שהאדם  מאד  שחשוב  כזה  דבר  זה  ממילא 
את  מתחיל  הקדוש  רבינו  לכן  תמיד,  זה  את 
שמים,  מלכות  עול  קבלת  עם  ראשון  דבר  הש"ס 

שיזכו  רצון  ויהי  דבר.  שום  מתחיל  לא  זה  בלי 
פעם. עוד  ש"ס  לגמור 

מסכת ברכות
כיצד  פרק  'פונביז'  בכולל  שלמדו  תקופות  היו 
שזה  אמר  כי  זה  את  ביטל  רבנו  אך  מברכין, 
העוגה  את  יביא  אחד  כל  כי  הכולל  צורת  יבטל 
וירצו  זה.  על  מברכים  מה  וישאל  מהבית  שלו 
מיני  כל  עושים  כיצד  לראות  למפעל  ללכת 

פונביז'[ הכולל  מתכונת  ]ואי"ז  מאפים. 
של  פונביז'  בכולל  מיוחדים  סדרים  כשפתחו  ורק 

רבנו.  בהוראת  זו  מסכת  למדו  שבת,  שישי 
ברכות.  עמ"ס  יוסף  שלמי  ספר  לאור  וכשהוציאו 

מכתב:  רבנו  להם  כתב 
תורה  לומדי  לחבורת  אמורה  ברכתי  בס"ד. 
מיוחד  בזמן  למוד  קבעו  אשר  פוניבז  שבכולל 
מסכת  למדו  האחרון  ובזמן  ומוצש"ק,  ערש"ק 
עליהם,  הטובה  ה'  כיד  חדו"ת  לחדש  וזכו  ברכות, 
הרבה  להנות  ולהפיצם  ולחלקם  להדפיסם  ורוצים 

תורה. לומדי 
הסוגיות  של  בעומקם  לנו  הנ"ל  האברכים  והיות 
בענינים  להלומדים  תועלת  שיהי'  לקוות  ויש 
הרבה  לכן  ספרים,  מצוי  אין  אשר  במסכת 

הנ"ל. המסכת  של  ענינים  בסידור  יש  תועלת 
ברוחניות  רב  בשפע  יתברכו  האברכים  וכל 
השי"ת  בבית  לשבת  א'  כל  ויזכו  ובגשמיות, 
להוסיף תורה ודעת אלקים, להם ולכל משפחתם. 

ברק בני  לפ"ק  תשס"ה  שבט  כ"ה 

*  *  *
להתחיל  פעם  שרצה  שליט"א:  הגר"ש  בנו  סיפר 
ברכות  מסכת  כל  את  רבנו  אביו  עם  ולסיים 
עמו  ללמוד  החל  ולבסוף  הזמנים,  בין  במשך 
היה  ולא  ודבר,  דבר  כל  ובירר  ועמד  והתעכב 
קטן  חלק  רק  הספיקו  ולא  במהירות  ללמוד  שייך 

יפרח( כתמר  )צדיק  מהמסכת. 

*  *  *
והתחילו  ברכות  במסכת  שיעור  בביתו  מסר  רבנו 
יום  מידי  ולמדו  תשס"ה,  ב'  אדר  י"ד  ד'  ביום 
והיה  המסכת.  את  שסיימו  ועד  המסכת  מתחילת 

פרט.  בכל  והארות  הערות  מהעיר  רבנו 
ולמדו  ברכות,  במשניות  שיעור  רבנו  מסר  כמו"כ 
המסכת  כל  את  תשס"ה[   – תשס"ד  ]בשנים  פעמים 

הערות. הרבה  רבנו  בה  וחידש 
'אהל  הזכרון  בספר  נדפסו  מהערות  נכבד  חלק 
עמ"ס  יוסף  שלמי  בס'  וקצת  ברכות.  עמ"ס  יוסף' 

בכתובים. ועוד  ברכות, 

סדר זרעים
הי'  זצ"ל  מפונביז'  הרב  לפטירת  הראשונה  בשנה 
במשניות  שיעור  ואומר  לכולל  בוקר  כל  רבנו  בא 
מטרה  היה  ]וגם  הרב  נשמת  לעילוי  שעה  כרבע 
אחרי  בדיוק  ורבע  תשע  בשעה  שיתחיל  הסדר  את  לחזק 

השיעור[. 

אחת  לפעם  השיעור  את  העבירו  מכן  ולאחר 
את  ללמוד  והספיקו  בבוקר,  רביעי  ביום  בשבוע, 
פעמים. כמה  בעיון  טהרות  וסדר  זרעים  סדר  כל 
קבוע  משתתף  הי'  זצ"ל  יעקבזון  עמרם  מרדכי  ר'  ]הרה"צ 

בגליון  כותב  והי'  טהרות,  זרעים  סדר  על  רבנו  בשיעור 

מזכיר  הי'  ולפעמים  רבינו,  והערות  הגהות  שלו,  הגמ' 

רבינו  העיר  זו,  משנה  כשלמדו  קודם  שבמחזור  לרבינו 

נהנה  והי'  ובר"ש,  ברמב"ם  וכך  כך  רבנו  הגיה  או  וכך,  כך 

מזה[.  רבינו 

*  *  *

רבנו:  כתב  זרעים  על  ספרים  הוצאת  במעלת 
שטרנבוך  אלכסנדר  ר'  הרה"ג  כבוד  הנה  בס"ד. 
פוניבז'  ישיבת  יד  שעל  כולל  מחשובי  שליט"א 
ומעלים  אדירים  במים  צוללים  בתורה  העמלים 
על  ספר  לחבר  זכה  כבר  והנ"ל  ומרגליות  פנינים 
התפלה.  על  מפרשים  מהרבה  ליקוט  ובו  תפלה 

מפרשים  ילקוט  ספר  לחבר  השי"ת  זיכהו  וכעת 
שהרבה  היות  זרעים  בסדר  מסכתות  על 
זיכוי  בזה  ויש  א'  לכל  מצוים  לא  מהמפרשים 
כן  הנ"ל,  במסכתות  להלומדים  ותועלת  הרבים 
המסכתות  על  עתך  אמונת  בשם  פירוש  חיבר 
לכתוב  בא  ואינני  עיינתי  לא  כי  ואם  הנ"ל 
שיזכה  הנ"ל  הרב  את  לברך  הנני  רק  הסכמה 
וכל  הוא  הדעת  הרחבת  מתוך  וללמד  ללמוד 
לתועלת  ספרים  עוד  לחבר  ויזכה  משפחתו 

השי"ת. בתורת  לההוגים 

אמן.  שלמה  גאולה  במהרה  להגאל  נזכה  וכולנו 
תורה עמלי  לכבוד  הכו"ח 

*  *  *

בוגרי  ע"י  שיצא  התרומה  אוצר  לס'  רבנו  מכתב 
זכינו  לא  זרעים  סדר  בס"ד.  תורה:  ארחות  ישיבת 

ללומדו.  וקשה  בבלי  בתלמוד  שנכתב 

ללמוד  ויגעו  שם  העוסקים  האברכים  ויתברכו 
ישוטטו  וירא"ש  בתורה  מאוד  לעלות  ויזכו  אותו. 
בס'  הסכמתו  גם  ]וראה  א"ס.  הדעת  ותתרבה  רבים 

דמאי[. עמ"ס  התרומה'  'אוצר 

*  *  *

בצוואה שילמדו  כתב  רגולר  אליהו  רבי  רבנו:  שח 
כמו  זה  כי  הטעם  טהרות,  זרעים  מסדרי  עבורו 
]היום  טהרות.  זרעים  לומדים  בקושי  מצוה,  מת 

לזה[. גם  כוללים  יש  ב"ה 

*  *  *

סעודה  בכל  לומר  זקנתו  לעת  רבינו  של  מנהגו 
דברים  ששה  'לשם  בזבחים  המשנה  את  בשבת 
לומר  קדמונים  בשם  בספרים  ]וכמ"ש  נזבח'.  הזבח 
לכן  בשבת  רק  סעודה  אוכל  שליט"א  ורבנו  סעודה  בכל 

בכל  אומר  הי'  קודמות  ובשנים  בשבת[  זה  את  אומר 

נשאר  היה  יום  ]וכל  זרעים.  מסדר  מסכתות  סעודה 
זאת  ומלבד  הכנסת.  בבית  התפילה  אחרי  משניות  לשיעור 

שחרית[. פת  לפני  משניות  פרקי  ב'  לכה"פ  לומד 

*  *  *

מסכת שביעית

שלפני  פונביז'  בכולל  זמנים  שהיו  הבאנו  כבר 
הכולל. בסדרי  שביעית  מס'  לומדים  היו  שביעית 

היה  ו'  ביום  פנוביז'  בכולל  וכשלמדו מס' שביעית 
שיעורים.  למסור  פעם  מידי  שליט"א  רבנו  מגיע 

סדר מועד

להוציא  ב"ה  חשק  לי  יש  פעמים  כמה  רבנו  אמר 
על  וכרך  קדשים,  על  השחר  אילת  כרך  עוד 

יפרח( כתמר  צדיק  )כ'  ועוד.  מועד 

*  *  *

ללמוד  קטנה  בישיבה  שרצוי  שליט"א  רבנו  דעת 
וכן  מועד,  ממסכת  מסכתות  בקיאות  בסדר 
ישיבות  ועוד  לצעירים  פונביז'  בישיבת  נהגו 
שבראשותו  משה  אמרי  לישיבת  אמנם  פיו.  על 
החצי  את  בקיאות  בסדר  ללמוד  שיכולים  אמר 



ללמוד  שנים  כמה  מידי  אבל  המסכת,  של  השני 
מושגים. עוד  לקבל  כדי  מועד  מס'  בבקיאות 

מסכת שבת 
זהירות בלימוד מסכת שבת

אברכי  לפני  שבת  למסכת  בפתיחה  רבנו  אמר 
שבת,  מסכת  ללמוד  באים  כאשר  פונביז':  כולל 
ובמה  מאד,  קשה  מסכת  שהיא  לדעת  צריך 
שיש  מצוי,  פעמים  שהרבה  בזה  קשה,  היא 
בין  לטעות  ואפשר  מאד,  דקה  בסברא  הבדל 
וזה  גמור,  להיתר  סקילה  של  דאורייתא  חיוב 
רק  כך,  כל  מצוי  אינו  מסכתות  שבשאר  דבר 
שאפשר  מאד,  דק  הוא  ההבדל  שבת  בדיני 
שזה  או  מיתה,  חייב  שזה  או  דבר,  להסביר 
זהירות  מאד  צריך  וממילא  לכתחילה,  מותר 
לעשות  רגילים  בישיבות  והרי  הדברים.  בלימוד 
טוב  וזה  חילוקים,  לומדישע   - דקים  חילוקים 
נוגע  זה  אם  אבל  להלכה,  נוגע  לא  שזה  זמן  כל 
לומדות  שיעשה  להיות  יכול  למעשה,  להלכה 
לו  יצא  סברתו  ולפי  מהאמת,  ההיפך  בדיוק 
חיוב  זה  על  שיש  להיפך  זה  ולמעשה  היתר, 
ויתכן  ח"ו,  לטעות  לא  ליזהר  צריך  ומאד  מיתה 
שילמדו  זצ"ל  מפוניבז'  הרב  רצה  לא  דמה"ט 
הישיבתי,  הלימוד  שלפי  שבת  מסכת  בישיבה 

להלכה. הנוגע  בדבר  בקל,  לטעות  אפשר 
באמת  שזה  וחשבתי  אחרת:  בהזדמנות  והוסיף 
הלימוד  ע"י  השכל  את  יחדד  לא  אם  שהרי  כך 
מסכת  וילמד  ונזיקין  נשים  מסדרי  מסכתות  של 
חמורים  בדברים  להיכשל  יכול  בקל  הלא  שבת, 
כאלו  דקות  סברות  לומר  אפשר  שבשבת  ביותר, 
עד  מיתה  מחיוב  בהם  להגיע  בקלות  שיכול 
יוכל  השכל  את  שיחדד  עי"ז  ורק  גמור,  להיתר 
ח"ו  יכשל  ולא  הנכונות  לסברות  להגיע  לימים 
לצורך  השכל  וחידוד  החמורים,  שבת  באיסורי 
נשים  לימוד  ע"י  רק  הוא  התורה  עומק  הבנת 

ונזיקין.
*  *  *

בס"ד  שבת:  יוסף'  'שלמי  הספר  על  רבנו  מכתב 
יצ"ו. ברק  בני  לפ"ק.  תשס"א  תשרי  כ"ד 

ישיבת  שע"י  הכולל  שחברי  שנים  כמה  כבר 
המסכת  על  תורה  חידושי  לאור  מוציאים  פוניבז', 
על  וכמעט  להספר  טוב  שם  יצא  וכבר  שלמדו, 
חשובים,  וחידושים  הערות  יש  המסכת  כל 
וזה  מהם,  מאד  נהנים  במסכת  הלומדים  אשר 
וכבר  ובהבנתה  התורה  בשקידת  להוסיף  גורם 
הספרים  על  שליט"א  שך  הגרא"מ  מרן  הסכים 
שכידוע  עתה,  כחם  אז  החזק  וככחם  הקודמים, 
ורובם  ראשם  הסוגיא  של  בעומקה  לנים  הם 

יקרים. פנינים  ומעלים 
לאור  שמוציאים  מה  על  לברך  יש  ובודאי 
להלומדים  לתועלת  שיהי'  לקוות  יש  כי  דבריהם 

במסכת. 
אשר  שבת  מסכת  על  ספר  לאור  יוצא  וכעת 
תלוין  כהררים  שהוא  י'  דף  בחגיגה  נאמר  עליה 
הדקות  מהסברות  הרבה  גם  בה  ויש  בשערה 
בהבנתה  להבין  השכל  את  מחדד  זה  אשר  מאד, 
ביראת  גם  מאד  לעלות  אפשר  שעי"ז  תורה,  של 
חכמה  היא  ה'  יראת  הן  נאמר  עליה  אשר  שמים, 

היא,  אחת  הן  ב'  ל"א  דף  שבת  ואמרו 
שמים  ויראת  תורה  להרבות  תוסיפו  וכה  יתן  כה 

ית"ש. כרצונו 

המסכתות  הלוי  הבית  שאצל  אומרים  רבנו:  אמר 
חיים  החפץ  מש"כ  ועי'  וכתובות'.  'שבת  היו  שלו 

לו  שיהיה  צריך  אדם  דכל  ו(  )פרק  הבית  בתורת 
פה  בעל  בה  בקי  שיהיה  שלו,  שתהא  אחת  מסכת 

טעמים.  כמה  לזה  ומביא 
*  *  *

ולמדו  שבת  במס'  בביתו  שיעור  מסר  רבנו 
בחוה"מ  וסיימו  סופה  ועוד  המסכת  מתחילת 
ומהחידושים  מהערות  והרבה  תשע"א.  פסח 
בשנת  ח"א  שבת  השחר  אילת  בס'  נדפסו 
בשנת  המסכת  כל  על  מתוקנת  ובמהדורה  תש"ע. 
א'  ע"י  נכתבו  מהדברים  שחלק  להדגיש  ]יש  תשע"ג. 

השומעים[. 

השחר  אילת  בס'  שיעורים  מס'  יצאו  בתחילה 
שמסר  מה  מתוך  תשמ"ה.  מהדורת  מציעא  בבא 

יוסף. שלמי  בס'  נדפס  וכן  פונביז'.  בכולל 
*  *  *

הספר  את  לתת  שיש  רבינו  שאמר  שהיה  ומעשה 
יוסף  ר'  להרה"ג  שבת  על  השחר  אילת  החדש 
כירה  בפ'  מש"כ  על  עבר  ]כי  שליט"א  לורינץ  אריה 
חזר  אח"כ  לו,  לתת  לשליח  והביא  הערות[  והעיר 

על  אבל  בשנת  הרי  הוא  ואמר:  לשליח  וקרא 
יפרח( כתמר  )צדיק  מתנה,  לו  לתת  ואסור  אביו, 

*  *  *
בישיבה  תשל"א[  ]שנת  תקופה  שהיה  רבנו  אמר 
שיעורים  מסויימת[  ]מסיבה  מסר  שהוא  קטנה 

שבת. במס'  גדול  כלל  בפרק  אחה"צ 
*  *  *

הפרק הכי קשה

קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  למרן  אמר  איש  החזון 
קשה,  הכי  הפרק  הוא  כירה  שפרק  שליט"א 
בפר'  שליש  כגון  קשות  סוגיות  עוד  יש  אמנם 
דפים  שלש  כותב  החזו"א  דשליש  בסוגי'  האומר, 
כתמר  )צדיק  מאות.  שלש  היה  זה  אחר  שבספר 

קכ"ב( עמ'  יפרח 

להקדיש זמן לחזרה

מסכת  שסיימו  רבינו  בפני  אברכים  קבוצת  באו 
אמר  בהתחלה  חיזוק,  דברי  לשמוע  ורצו  שבת, 
לכם  דעו  ואמר:  מחוזקים',  מספיק  'אתם  להם 
כדי  זאת  בכל  חזק,  שבת  מסכת  שלמדתם  אף 
להקדיש  צריכים  אתם  שלמדתם  מה  לזכור 
אחרת  ולחזור  שעה  רבע  הפחות  לכל  יום  כל 
הרבה  הרבה  תלמידים  ללמד  אפשר  שוכחים, 
ואח"כ  חזק  זה  את  וללמוד  וכו',  וב"מ  ב"ק  שנים 
זה  הגמ'  על  כך  אחר  ומסתכלים  מפסיקים  אם 

חדשה. גמ'  כמו  נראה 

סיום מסכת שבת 

מובא  רסח(  עמו'   – )תורה  תהלתך'  פי  'ימלא  בספר 
מסכת  סיום  בעת  פונביז'  )בכולל  רבנו  שנשא  דברים 

לשונו: וזה  שבת( 

המלאכים  תורה  דבמתן  איתא,  ע"ב  פח  דף  שבת 
לבני  התורה  את  נותן  שהקב"ה  מה  על  טענו 
כשנצטוו  והנה  השמים,  על  הודך  תנה  ישראל, 
טענו  שהמלאכים  כתוב  לא  הנשה  ובגיד  בפו"ר 
שייך  שאינו  מובן  שזה  וע"כ  נצטוו,  לא  הם  למה 
למשה  אמר  כשהקב"ה  אח"כ  ובאמת  למלאכים, 
אנכי  בתורה  שכתוב  להם  טען  הוא  להם,  שיענה 
וכו'  ואם  אב  כיבוד  וכו',  ירדתם  למצרים  וגו'  ה' 
התורה  את  כשנתנו  למה  וא"כ  לכם,  יש  ואם  אב 
המצוות  הרי  השמים,  על  הודך  תנה  אמרו  הם 

אצלם? שייכים  לא 
או  המצוה  בקיום  שכר  יותר  יש  האם  י"ל:  אלא 
בסוכות  מינים  ד'  הנוטל  המצוה,  תורת  בלימוד 
שכר,  אותו  להם  יש  האם  מינים,  ד'  דיני  והלומד 

או  עירובין  מסכת  יותר,  הוא  הלימוד  שכר  הרי 
דרבנן,  דינים  הכל  כמעט  שהם  ביצה  מסכת 
ת"ת  מצות  קיום  שכר  לו  יש  אותם  הלומד  מ"מ 
שאינם  ידעו  דהמלאכים  י"ל  וא"כ  דאורייתא, 
דיני  את  ללמוד  אבל  המצוות,  בקיום  שייכים 
את  לקבל  רצו  הם  ולכן  יכולים,  הם  המצוות 

התורה.
יותר  המצוה  של  התורה  לימוד  דשכר  נמצא 
כשלומדים  דרבנן,  במצוה  דאפילו  מהמצוה,  גדול 
חלק  ואת  דאורייתא,  מצוה  שכר  יש  דיניה  את 

יכולים. הם  ללמוד  כי  רצו  המלאכים  הלימוד 
דברים  שיש  אפילו  שבת  מסכת  כאן  וכשלמדו 
להם  שאין  כאן,  לציבור  למעשה  נוגעים  שאינם 
מ"ע  מקיימים  הדינים  בלימוד  מ"מ  וכדו',  בע"ח 
וללמד  ללמוד  שנזכה  יעזור  והקב"ה  דאורייתא, 

התורה. לימוד  את  לקיים  ולעשות  לשמור 

מסכת עירובין
ולמדו  עירובין  במס'  בביתו  שיעור  מסר  רבנו 
והגיעו  המסכת  מתחילת  תשע"א  פסח  מחוה"מ 

ס'.  דף  עד  רק 
זו  במסכת  וחבורות  שיעורים  רבנו  מסר  כמו"כ 

נדפסו. לא  עדיין  ולע"ע  פונביז'.  כולל  בהיכל 
*  *  *

]עירובין  ענ"י  שמסכתות  הלומדים  בפי  מורגלא 
]והובא  שבש"ס.  הקשות  המסכתות  הם  יבמות[  נדה 

תצא[ פר'  ריש  מהימנא  מרעיא  לנר,  הערוך  בהקדמת 

המציאות  וחישובי  שהציורים  דהכונה  רבנו  ואמר 
המחיצות,  אופני  בעירובין  קשים,  שם  הגמ'  של 
אבל  הנשים.  סוגי  וביבמות  הוסתות,  בנדה 
יותר.  קשות  מסכתות  ישנן  הסוגיות  עמקי  בהבנת 

השומעים( )אחד 

*  *  *
מסכת  על  יעקב'  'גאון  שבעמח"ס  רבינו  אמר 
גדול  אדם  ועניו,  וצדיק  גדול  גאון  הי'  עירובין, 
סגנון  לו  יש  הגר"א  של  וקרובו  תלמידו  מאד, 
הי'  סופרים  הדקדוקי  ראשונים.  של  )שפראך( 

תלמידו. 
*  *  *

הראשונה  העולם  מלחמת  שבזמן  רבנו  סיפר 
רוסים  חיילים  שם  שהיו  במקום  החזו"א  עבר 
הם  מלחמה  בזמן  חיילים  מאד,  גדולים  רשעים 
הפקר,  אז  אדם  הבני  חיי  אצלם  אדם  פראי 
מהם,  פחד  לא  לכן  בעירובין  יגע  ואז  היות  ואמר 

כלום. לו  עשו  לא  ובאמת 
*  *  *

תורה  דלימוד  סבור  הייתי  מעודי  לדון,  רבנו  רגיל 
כשלומד  גם  דאורייתא,  מצוה  הוא  נושא  בכל 
סי'  יו"ד  בשו"ע  הראוני  אך  דרבנן,  דינים  על 
שאסור  דאף  מיימוני  הגהות  בשם  ברמ"א  רמ"ו 
המלמד  אבל  תורה,  ללמד  כדי  שכר  ליטול 
שכר,  ע"ז  ליטול  מותר  חכמים  שתקנו  דינים 
ראי'  שהביא  כמו  דרבנן,  רק  שהוא  משום  והיינו 

שם. הגר"א  בביאור  עי'  ע"ב  ל"ז  דף  מנדרים 
על  שלימה  שנה  לעמול  יכול  דאדם  ונמצא 
לו  ויש  דרבנן,  דינים  שרובה   - עירובין,  מסכת 
בגליון  בזה  והארכנו  דרבנן!  מצוה  של  רק  שכר 
הבאנו  ]ולעיל  אופנים.  בכמה  תשע"ו  השבועות  חג 

דאור'[. שזה  שבת  מס'  בסיום  רבנו  מדברי 

*  *  *
דרבנן  במצוות  הלימוד  דכלל  שבדרך  רבנו  אמר 
שהיא  עירובין  במסכת  כמו  קשה,  יותר  הוא 
זה  דרבנן  רק  שכולה  הדר  ובפרק  דרבנן,  מצוה 

בעירובין.  קשה  הכי  הפרק 



שהיא  שבכתב  בתורה  מיוחד  כח  שיש  וכנראה 
רק  שזה  דבר  וממילא  שבע"פ,  תורה  על  מאירה 

קשה. יותר  הוא  דרבנן 

*  *  *
בכולל  עירובין  מסכת  בסיום  רבנו  דברי  מתוך 
שסיום  ידוע  תשס"ה:  ב'  אדר  לכ"ח  אור  פונביז' 
כך  כדי  עד  גדולה,  שמחה  נחשב  זה  מסכתא 
וסיום  תורה,  של  לגמרה  סעודה  שעושין  שכתוב 
של  שמחה  שמחה,  נקרא  זה  דין  ע"פ  מסכתא 
זה  עירובין,  קשה,  כזו  מסכתא  בפרט  מצוה, 
מסכתא  גומרים  אם  וב"ה  מאד,  קשה  מסכתא 
זה,  את  שנדע  הלואי  גדולה,  שמחה  זה  כזאת 
ונאמר  לזה,  שנזכה  הלואי  אותה,  שנדע  העיקר 

תורה. של  בשבחה  האריך  וכאן  מלים.  כמה 
דבריו:  וסיים 

זה  עירובין  של  הדין  עירובין,  של  מצוה  יש  א"כ 
עבירה,  של  מניעה  מניעה,  רק  מצוה  לא  בעצם 
לעשות  שצריך  קצת  בגמ'  שכתוב  ואפילו 
העיקר  מצוה,  ממש  לא  זה  למעשה  אבל  עירובין, 
שיש  היות  עבירה,  לידי  לבוא  שלא  מניעה,  הוא 

שבת. דין 
זה  שבת  של  דינים  רוב  למעשה  ג"כ  ושבת 
אבל  מצות,  גם  קצת  יש  מצות,  לא  איסורים, 
מלאכות  ל"ט  שבת,  שמירת  "שמור"  הוא  העיקר 
לא  זה  לאכול?!  אם  המצות  ומה  העיקר,  זה 
שבת  לחלל  שאסור  שיש  העבירות  כנגד  שוקל 
עבירה  עבר  ולא  אדם  ישב  הרי  רק  העיקר,  זה 
שבא  והוא  אבל  מצוה,  כעושה  שכר  לו  נותנין 
כאילו  זה  ורגע  רגע  כל  ובשבת  לידו,  עבירה  דבר 
זה  אם  לו,  נוגע  שזז  היכן  לידו,  עבירה  דבר  בא 
זז  שהוא  מקום  כל  אחר,  דבר  זה  אם  מוקצה... 
אפילו  לאכול,  האיך  אוכל  הוא  לדעת,  מה  לו  יש 
בלי  מברירה,  להיזהר  לדעת  צריך  דג,  אוכל  אם 
זה  כמעט  השבת  שכל  יוצא  לזוז,  אפשר  אי  זה 
לו  נותנין  עבירה,  עבר  ולא  אדם  ישב  של  בגדר 
בגלל  הכל  זה  עכ"פ  אבל  מצוה,  כעושה  שכר 
זה  שבת,  אחד  אם  דינים,  בלי  לזוז  אפשר  שאי 
שיש  דינים  איזה  אחר  דבר  אם  שבת,  של  הדינים 

לזוז. אפשר  אי  בזה, 
אם  שמח  להיות  צריך  ואחד  אחד  כל  ממילא 
את  יודע  שהוא  מהתורה,  חלק  עוד  רוכש 
זה,  את  שיודע  בלי  כי  המאושר,  הרי  הוא  זה, 
חיים  והחפץ  אומר  דבש  יערות  שהספר  כמו 
בן  כי  ח"ג,  למשנ"ב  בהקדמה  אותו  מביא 
שידע  בלי  שבת  מצות  שיקיים  אפשר  אי  אדם 
אם  יכשל,  בהכרח  כי  אפשר!  אי  שבת,  הלכות 
להיות  צריך  ממילא  בדרבנן.  או  בדאורייתא 
מסכתא  כזו  עירובין,  מסכתא  להבין  שזכו  מאושר 
דרבנן,  רק  כולה  כמעט  רובה  מלא  ושממש  קשה, 
מה  תורה,  זה  גם  כי  תורה,  זה  דרבנן  זאת  ובכל 
כשאחד  עכשיו  ממילא  תורה,  זה  יתקנו  שרבנן 
דאורייתא,  עשה  מצות  מקיים  דרבנן  דין  לומד 

מדרבנן. לא 
שגם  מקוים  כזו,  מסכתא  לגמור  שזכו  ב"ה  א"כ 
לא  שוב  זה  יודעים  לא  אם  כי  אותה,  יודעים 

אותה. יודעים  כן  מסתמא  רק  כלום, 
מסכתות  עוד  ללמוד  תזכו  שכן  יעזור  הקב"ה 
ובכל  הש"ס  בכל  בקיאים  ותהיו  מסכתות,  ועוד 
לקיים,  וגם  לדעת  גם  בזה  ותזכו  כולה,  התורה 
גם  לכולכם  יעזור  שהקב"ה  מאושרים  ותהיו 
שלכם  המשפחות  וכל  כולכם  בריאים  שתהיו 

סלה. טוב  לכל  תזכו 

*  *  *

בהסוגיות  עירובין:  על  לס'  רבנו  הסכמת  מתוך 
)קובץ  וקשה.  עמוקה  מסכת  שהיא  עירובין  של 

רס"ג( אגרות 

מסכת פסחים
שקשה  בישיבות  שראה  שליט"א  רבנו  אמר 
בעת  ולכן  פסחים,  במס'  בעיון  הלימוד  לבחורים 
לומדים  פסחים  מס'  במחזור  בישיבות  שלומדים 
בבא  מס'  יעקב  וגאון  תורה  ארחות  בישיבות 
פרק  למדו  שבחורף  ]אחרי  המפקיד.  פרק  מציעא 

אוחזין[ שנים 

*  *  *

למד  לא  שאביו  שליט"א:  הגר"ש  בנו  סיפר 
אמר  כי  פסחים  מס'  פעם  אף  בישיב"ק 
בישיבות  מביאים  רק  קלה,  היא  במס'  שהפשט 
השאגת  קושיות  כגון  אחרים  ממקומות  צימוקים 
בזה  ואין  כזו.  בדרך  רגיל  לא  והוא  וכדו'  אריה 
צריך  והתבטא  נזיקין.  נשים  כמו  לומדס  כ"כ 
בחורים  ולא  הבחורים  את  שמושכת  גמ'  ללמוד 

הגמ'. את  שמושכים 

*  *  *

בקובץ  נדפסו  זו  מסכת  על  שליט"א  רבנו  חידושי 
תשס"ט.  ניסן  פסחים  עמ"ס  השחר  אילת 

*  *  *

לבחורים  הזמנים  בין  ישיבת  שהיה  תקופה  היה 
מה  על  שיעור  להם  ומסרו  קטנה,  מישיבה 
'תמיד  ואמר  ללמוד  מה  רבנו  את  ושאלו  שלמדו. 

נשחט'.

ואמר  בישיב"ק.  בחורים  על  שמדובר  והתפלאו 
עוד  שיקבלו  ואדרבה  בעיה  בכך  שאין  רבנו 

ידיעות.

*  *  *

ונגנב  פסחים,  מסכת  על  חיבור  היה  הלוי  לבית 
שעקב  אמר  והגר"ח  כלום,  מזה  נודע  ולא  ממנו 
לראות  שנים  באותם  שנדפסו  הספרים  כל  אחרי 
מצא  שלא  ואמר  חידושים,  אותם  נדפסו  אם 
לבטח  מדפיסים,  היו  שאם  אותם,  שהדפיסו 
אביו.  של  תורה  חידושי  שהם  ומכיר  מבחין  היה 
הדפיס  לא  שהרי  גנב,  אותו  רשעות  מגודל  רבנו  ]ודיבר 

גורם  ורק  ריוח,  שום  בזה  לו  היה  ולא  חידושים  אותם 

הגניבה[.  חסרון  על  הכתבים  לבעל  רב  צער 

מסכת ראש השנה
שאמר  ת"ח  יהודי  הי'  במינסק  רבנו,  סיפר 
עם  ווילנא  ש"ס  גמ'  עדן,  בגן  לו  שיתנו  שרוצה 

אבן.  טורי 

*  *  *

שבת:  שישי  של  במסגרת  בכולל  נלמדה  זו  מסכת 
רבנו:  כתב  ר"ה  על  יוסף  שלמי  לס'  ובמכתב 
שבכולל  תורה  לומדי  לחבורת  אמורה  ברכתי 
ערש"ק  מיוחד  בזמן  למוד  קבעו  אשר  פוניבז 
השנה  ראש  מסכת  למדו  האחרון  ובזמן  ומוצש"ק 
ורוצים  עליהם  הטובה  ה'  כיד  חדו"ת  לחדש  וזכו 
לומדי  הרבה  להנות  ולהפיצם  ולחלקם  להדפיסם 
של  בעומקם  לנו  הנ"ל  האברכים  והיות  תורה. 
להלומדים  תועלת  שיהי  לקוות  ויש  הסוגיות 
לכן הרבה  אין מצוי ספרים  בענינים במסכת אשר 
וכל  הנ"ל.  המסכת  של  ענינים  בסידור  יש  תועלת 
ובגשמיות  ברוחניות  רב  בשפע  יתברכו  האברכים 
תורה  להוסיף  השי"ת  בבית  לשבת  א'  כל  ויזכו 

לכי  הכו"ח  משפחתם.  ולכל  להם  אלקים  ודעת 
לפ"ק תשע"ב  חשון  לכ"ה  אור  תורה.  עמלי 

מסכת יומא
שליט"א:  הוניסברג  גדליה  ר'  הרה"ג  סיפר 
רבות  שנים  גר  שהיה  שליט"א  מאאמו"ר  שמעתי 
את  רואה  והיה  שיר.  דברי  הכנסת  לבית  סמוך 
הכנסת  בבית  החורף  בלילות  ולומד  יושב  רבינו 
וגם  יומא,  מסכת  זצ"ל,  וצדיק  ת"ח  חברותא  עם 
רבינו  המשיך  לביתו  החברותא  הלך  שכבר  אחר 

רבות. שעות  לבדו  ללמוד 
*  *  *

יוסף  שלמי  בס'  נדפסו  זו  עמ"ס  רבנו  חידושי 
יומא. עמ"ס 

 *  *  *
לאביו  שהעיר  שליט"א  הגר"ש  רבנו  בן  סיפר 
אילת  בס'  מסויים  חידוש  על  שליט"א  רבנו 
שבגמ'  לו  שכמדומה  הדפסה  לפני  שהי'  השחר 
זוכר  אינו  אבל  זה,  נגד  הוכחה  יש  יומא  מסכת 
לרבינו  במיוחד  ניגש  רבינו  זאת  וכששמע  היכן, 
חזו"א  בכולל  ערבית  תפילת  אחרי  הגרח"ק, 
רבינו  את  ושאל  שם[  להתפלל  בזמנו  דרכו  ]שהי' 

מגמ'  דבריו  נגד  משמעות  אולי  זוכר  אם  הגרח"ק 
לפני  זה  מחק  ולכן  מיומא,  לו  הוכיח  ואכן  ביומא, 

)צכ"י( ההדפסה. 
*  *  *

פרשת  של  בשבוע  הנה  שליט"א:  רבנו  אמר 
פורענות,  יבא  שלא  פחד  יש  תמיד  התוכחה 
ב"ה  ס"ו[  תבא  ]כי  תוכחה  של  זה  בשבוע  והנה 
יחידים  ]צרת  רבים,  של  פורענות  דבר  אירע  לא 
כינוס  שהי'  כיון  הדבר  לטעם  והרהרתי  ה"י[  הי' 

רבים  יהודים  והתכנסו  יומא,  מסכת  לסיום 
ונתרבה  ונתקדש  תורה,  של  בשמחה  לשמוח 
ביום  הי'  שזה  ]ואף  שהגין  הדבר  זה  שמים,  כבוד 

)צכ"י( מקודם[.  לכך  התארגנו  כבר  מ"מ  ב' 

מסכת סוכה
הרב  מרן  את  שאלתי  אחת  בהזדמנות  רבנו:  שח 
הבחורים  עם  ללמוד  ראוי  אם  זצ"ל  מפוניבז' 
סוכה  מסכת  אבל  שלא,  לי  ואמר  שבת  מסכת 
שבישיבתו  נדרים  במס'  להלן  ]וראה  שאפשר.  אמר 
במקום  סוכה,  מס'  אלול  בחודש  לומדים  תורה'  'ארחות 

המאורסה[. נערה  פרק 

*  *  *
כמה  רבנו  מסר  סוכה  מסכת  בכולל  שלמדו  בעת 
סוכה.  יוסף  שלמי  בספרי  ונדפסו  שיעורים  וכמה 
תשמ"ב. מהדורת  גיטין  השחר  אילת  ספר  ובסוף 

*  *  *
והנה  רבנו:  אמר  בכולל  סוכה  מסכת  ובסיום 
מקומות,  בשאר  מצינו  שלא  מה  דבר  מצינו 
שלא  ומי  אכל  שאכל  מי  גשמיים  בדברים  למשל 
דין  יש  במזומן  ואפי'  להצטרף,  יכול  לא  אכל 
מצטרף,  הוא  מזונות  אכל  ואחד  לחם  אכלו  שאם 
אפי'  שאומרים  כאלה  ויש  לחם,  אכל  שלא  אפי' 
עכ"פ  מים,  אפי'  שאומרים  כאלה  ויש  ירקות, 
שייך,  משהו  להיות  צריך  להצטרף  כדי  מוכרח 
לצרף  אפשר  אי  דבר,  שום  אכל  לא  הוא  ואם 

למזומן. אותו 
מסכתא,  מסיים  אחד  שאם  המנהג  כאן  ולמה 
ומצטרפים,  כלום  למדו  שלא  אנשים  באים 
בתשעת  ואפי'  שמחה,  בר  שהוא  קצת  ונקרא 
עושה  אחד  אם  שמצטרפים,  כאלה  יש  הימים 
למדו  שלא  אחרים  אנשים  באים  מסכתא  סיום 
לאכול  יכולים  הם  זה  סמך  ועל  מצטרפים,  והם 



שום  לו  היה  שלא  אפי'  מצטרף  הוא  עכ"פ  בשר, 
ככה. זה  ולמה  שייכות, 

שבגשמיות  אע"פ  אחרת,  זה  שברוחניות  רואים 
המציאות  אבל  השייכות,  נרגש  יותר  לכאורה 
שייכות  שיהי'  כדי  הנותנת,  היא  שבגשמיות  הוא 
משהו  נהנה  לא  ואם  משהו  נהנה  שיהי'  ג"כ  צריך 

כן. ברוחניות  אבל  להצטרף,  יכול  לא  הוא 

שעי"ז  בילגה  של  הענין  את  בסיום  אמרו  ועכשיו 
המשפחה,  כל  את  קנסו  זה  בשביל  חטאה,  שהיא 
אם  שהבת  הגמ'  אומרת  זה,  למה  שואלת  והגמ' 
ככה  שהוא  שלה  מהאבא  שומעת  היתה  לא  היא 
סוף  אבל  אומרת,  היתה  לא  שמים,  בקדשי  זלזל 
המשפחה,  כל  נענשה  ולמה  האבא  רק  זה  סוף  כל 

לשכנו.  אוי  לרשע  אוי 

אוי  באמת  למה  הקושיה  אותה  נשאלת  ושוב 
אבל  רשע  הוא  הרשע  הרי  לשכנו,  אוי  לרשע 

נענש. הוא  ולמה  רשע,  לא  שכנו 

בין  הטוב  לצד  בין  יש  שברוחניות  רואים  אלא 
קשה  היה  אחרת  האנשים,  בין  קשר  הרע  לצד 
אלא  לא,  הטוב  ולצד  אותו  מענישים  הרע  לצד 

ג"כ. הטוב  לצד 

בלימוד,  השתתפו  שלא  אפי'  אלה  שכל  יוצא 
אוי  ק"ו  שזה  כיון  בלימוד,  שייכות  להם  יש  אבל 
לשכנו,  טוב  לצדיק  טוב  אז  לשכנו,  אוי  לרשע 

מצטרף. הוא  למד  לא  שהוא  אפי'  ממילא 

מסכת ביצה
רבנו  מסר  פונביז  בכולל  זו  מסכת  שלמדו  בעת 
אילת  בקובץ  ונדפסו  שם.  שיעורים  וכמה  כמה 

תשס"ט. ניסן  ביצה  עמ"ס  השחר 

*  *  *

הנידון  את  רבנו  הזכיר  ביצה  מס'  בסיום  כמו"כ 
דרבנן,  דינים  שהם  וכדו'  ביצה  מס'  לימוד  אם 
לעיל  ]ראה  התורה,  מן  תורה  תלמוד  מצות  מקיים 

עירובין[  במס'  שהבאנו  מה 

*  *  *

שכדאי  נ"ה(,  או'  ראש  כתר  )עי'  הגר"א  אמר  הנה 
זמן  יבוא  שאם  פה,  בעל  במסכת  בקי  להיות 
ואמר  בע"פ,  יאמר  לפחות  לקרוא  יוכל  שלא 
מסכת  גם  שזה  ביצה,  שלמדו  כאלו  היו  רבנו 
פלמן  ציון  בן  רבי  הגאון  נהג  כך  ]א"ה  וחשובה  קטנה, 

)צכ"י( זצ"ל[. 

*  *  *

ג'  שבשיעור  נהוג  היה  פונביז  קטנה  בישיבה 
חפץ.  שליבם  מה  בבקיאות  לומדים  הבחורים 
להם  כדאי  לדעתו  מה  רבנו  את  שאלו  ופעם 
קשה  שזה  אפי'  ביצה  מס'  להם  ואמר  ללמוד, 

זה. את  ללמוד  מאוד  להם  כדאי 

מסכת תענית
מס'  ללמוד  אפשרות  לו  שיש  מי  הנה  רבנו,  אמר 
קשה,  אחרת  מס'  או  קלה,  מס'  שהיא  תענית 
לא  דא"כ  אלא  הקשה,  המס'  על  לעמול  מחוייב 
ופשוט  יתכן,  לא  וזה  תענית  מס'  לעולם  ילמדו 
וא'  תענית  מסכת  ללמוד  אפשר  לפנה"צ  שאפי' 
דף,  אחר  דף  זו  מסכת  על  ספר  הדפיס  בימינו 
ודאי  ומ"מ  זו  מס'  בעין  ללמוד  שאפשר  ש"מ 

קל. יותר  שזה 

דברים  כ'  לד(  סי'  )ח"ב  אגרות  בקובץ  איש  ובחזון 
בעומק  הוא  ואמנם  נפגשתי,  לא  כמעט  קלים 

כמעט  זאת  ]ובכל  קשה  הכל  דדינא  לעומקא  עיונו 
השומעים( אחד  )רשימות  תענית[.  מס'  על  איש  חזון  שאין 

מסכת מגילה
באדר  שלמד  זו  למסכת  שליט"א  רבנו  מחידושי 
)אדר  פורים  תערוג  בכאיל  הבאנו  הפורים  ימי 

תשע"ו(.

מסכת מועד קטן
עניני  את  ללמוד  האם  רבנו  שנשאל  פעמים  כמה 
רק  אותם  ללמוד  שלא  הורה  מו"ק  במס'  אבילות 
הדף  במסגרת  או  וכדו'.  המצרים  בין  של  בזמנים 

הכללי. היומי 
בשיעור  מסר  זצ"ל  הגרי"ש  שמרן  שבעת  וסיפר 

ע"ה. בתו  נפטרה  מו"ק  מסכת  את 
ונותר  שבת  מס'  שנתים  שלמדו  אחרי  ובכולל 
המסכת  את  להתחיל  רצו  ולא  אלול,  חודש  להם 
לא  רבנו  ובתחילה  מו"ק  למדו  באלול,  החדשה 
]דהיינו  מהמסכת  חלק  רק  לומדים  הרי  כי  רצה 
הסכים  בסוף  אבל  אבילות[,  עניני  ולא  חוה"מ  עניני 

לכך.

מסכת חגיגה
בקובץ  נדפסו  זו  במסכת  והערות  החידושים 

תשס"ט( )ניסן  חגיגה  עמ"ס  השחר  אילת 

סדרי נשים נזיקין
פנה  הוא  קדשים,  כולל  את  הקים  חיים  כשהחפץ 
הגרש"ש  לו  וטען  קדשים,  ג"כ  שילמד  להגרש"ש 
קדשים.  ואח"כ  נזיקין,  נשים  ללמוד  צריך  שקודם 
עמ'  ח"א  עדות  בקובץ  הח"ח  לו  שהשיב  מה  וראה  ]א"ה. 

פיינשטיין  מיכל  רבי  הגדול  הגאון  בשם  רבנו  ]וסיפר  י"ד[. 

לומד  שהוא  לו  ואמר  הח"ח  אצל  בבחרותו  שהיה  זצ"ל 

ואחר  נזיקין',  נשים  עם  'ומה  חיים  החפץ  ושאלו  קדשים, 

רבנו  ]וכן  דעתו  נחה  נזיקין  נשים  למד  שכבר  לו  שאמר 

שחלק  מאד  וחשוב  כ'...  קדשים  לימוד  לחיזוק  במכתבו 

שגם  ונזיקין  נשים  עניני  וחזרו  למדו  כבר  אשר  מהאברכים 

הקרבנות[.  עניני  ילמדו 

היה  זצ"ל  שקופ  שמעון  רבי  שבאמת  רבנו  ואמר 
שהעיקר  הישיבות  עולם  על  העיקרי  המשפיע 
למדו  אז  דעד  ונזיקין,  בנשים  הלימוד  יהיה 

נדה.  עד  מברכות 
שיטת  את  וחידש  בטעלז  שהיה  והגר"ש 
נזיקין  לנשים  בעיקר  שהתאימה  שלו  הלימוד 
כך  המשיכו  הגאונים  ותלמידיו  ד"ז,  שינה 

כן. גם  בישיבותיהם 

מסכת יבמות
פתיחה למסכת יבמות

הבא  בחורף  רבנו:  אמר  תשע"ב(  )חורף  בשיחה 
היא  יבמות  יבמות,  ללמוד  אי"ה  מתכוננים 
רחמנא  טובים  לא  בדברים  שמתחילה  מסכתא 
טוב,  דבר  לא  זה  ילדים,  בלא  מת  אדם  ליצלן, 
יבמות,  עם  נשים  סדר  באמת  מתחילים  למה  א"כ 
לי  ונדמה  טוב,  יותר  בדבר  להתחיל  צריך  היה 
עי'  ]א"ה  זה  על  קצת  מדבר  מקום  באיזה  שתוס' 

בלע[  ד"ה  ע"ב  כ"ח  מו"ק  תוס' 

יבמות  מסכת  כזה:  דבר  לומר  רוצים  אנחנו  עכ"פ 
רוצה  אדם  בן  למה  הנפש,  השארת  שיש  מראה 
הנפש,  השארת  שיש  מפני  משהו,  ממנו  שישאר 
ילדים  השאיר  ולא  מת  שאדם  אפילו  ממילא 
אחר  מישהו  שיקח  בשבילו,  דאגה  התורה  רח"ל, 
שהיבם  אמרה  התורה  לכן  "זכר",  עי"ז  לו  שיהי' 
לסמל  זה  כל  חי,  הוא  וכאילו  שלו,  האח  במקום 

רצתה,  התורה  זה  הנפש,  השארת  של  הענין  את 
לזה,  זכה  לא  ליצלן  רחמנא  הוא  אם  אפילו 
שם"  לאחיו  "להקים  אחר  אדם  ע"י  עכ"פ  שיהיה 

הנפש. השארת  שישאר  כדי 
שמצד  אף  ולכן  לחזק,  שצריך  גדול  דבר  וזה 
הקב"ה  שני  מצד  אך  טוב,  לא  דבר  זה  אחד 
שלא  הנפש,  השארת  שיש  תדעו  אותנו  מלמד 
ימחה  לא  כתוב,  מישראל  שמו  ימחה  ולא  יאבד, 
הוא,  לא  אם  ממנו,  משהו  שישאר  מישראל,  שמו 

אחר.  ע"י  הפחות  לכל 
ממילא  הנפש,  השארת  מזה  ללמוד  צריך  עכ"פ 
טוב,  כן  זה  אחד  ומצד  טוב,  לא  זה  אחד  מצד 
מישראל,  שמו  נמחה  לא  יהודי  ששום  שנדע 

לזה. נצטרך  שלא  יעזור  הקב"ה 
להאמין  יזכו  ישראל  כלל  שכל  יעזור  והקב"ה 
של  מאמין  מהאני  אחד  שזה  הנפש,  בהשארת 

ישראל. כלל 
בהשארת  מאמינים  לא  הם  הרי  רח"ל  החילוניים 
אבן... כמו  באמת  והוא  אבן,  כמו  מת  הוא  הנפש, 
ויאמינו  יתרוממו  ישראל  שכלל  יעזור  הקב"ה 
שמו  ימחה  שלא  בזה  וגם  כולה,  התורה  ובכל  בה' 

נשארת. עדיין  נשמה  שכל  מישראל, 
גדול,  חידוש  כתוב  תתשל"א(  )אות  חסידים  בספר 
שמת  אדם  בן  על  חולמים  אנשים  לפעמים 
הוא  כאילו  בחלום  נראה  הוא  חי,  הוא  כאילו 
יחלום  לא  פעם  שאף  חסידים  הספר  אומר  חי, 
אין  כי  למה?  חי,  הוא  כאילו  מת  כלב  על  אדם 
אין  לבהמה   - שלכלב  היות  הנפש,  השארת 
לא  ממילא  ממנו,  זכר  נשאר  לא  הנפש,  השארת 
בגלל  אדם  בן  רק  חי,  הוא  כאילו  שיהי'  שייך 
כך  בחלום,  שיתראה  שייך  הנפש,  השארת  שיש 

חסידים. הספר  אומר 
בכל  באמונה  להתחזק  שנוכל  טוב  דבר  זה  כן  אם 
וכולם  הנפש,  השארת  שיש  בזה  וגם  הדברים 

)פ"ח( טוב.  בכל  יתברכו 

לימוד מסכת יבמות

יבמות,  מסכת  ללימוד  חיזוק  דברי  מרבנו  בקשו 
שיהי'  הקשיים  שע"י  ספק  אין  ואמר  רבינו  נענה 
אחרים  קשיים  ממנו  ימנע  יבמות  בלימוד  לו 

בחיים. 
שחוששים  לבחורים  חיזוק  דברי  רבנו  ואמר 
הדבר  בעיקר  שבאמת  יבמות,  מסכת  ללמוד 
והרבה  קשה  כ"כ  לא  יבמות  מס'  של  הלימוד 
הרבה  מדי  מזה  חוששים  בחורים  פעמים 
קושי  בזה  הרבה  גם  ויש  מהתחלה,  כבר  ונשברים 
הקושי  הזכיר  ]וגם  המשפחה,  קירבות  חשבון,  של 

יפרח( כתמר  )צדיק  ב.[  ט'  דף  ברש"י 

*  *  *
לא  שאולי  שליט"א  א'  רה"י  באזני  עוררו  ופעם 
הצעירים  בשיעורים  יבמות  מסכתא  ללמוד  כדאי 
ועלול  וסבוכה  קשה  שהיא  כיון   , גדולה  בישיבה 
בחורים.  ולשבור  הלימוד  למתיקות  להפריע 
לו:  אמר  רבנו  לרבנו.  ועלה  עליהם,  חלק  הרה"י 
שאין  )כמובן  המתיקות"  את  מגדיל  הקושי  אדרבה 

וענינו.( שעתו  לפי  מקום  וכל  ענין,  לכל  מזה  ללמוד 

מסכת יבמות לבחורים

יבמות  מסכת  ללמוד  אפשר  האם  לשאול  באו 
הדבר  דבעצם  רבינו  השיב  קטנה?  בישיבה 
היטיב  היטיב  הדברים  ברורים  שיהי'  העיקר 
ללמוד  גם  בעיקרון  אפשר  היה  ואז  שיעור,  למגיד 
שנה  לא  רבי  דאל"כ  יבמות  מסכת  קטנה  בישיבה 
בכל  לעיין  יש  אבל  ב'(  ס"ב  )נדה  ליה  מנא  חייא  ר' 



פונביז'  בישיב"ק  א'  ]ושנה  ענינו.  לפי  ומקום  מקום 
בחורף[  חודשים  במשך  יבמות  מס'  רבנו  לימד 

יותר  תלמידים  עם  גדולה  מישיבה  לרבינו  ושאלו 
ללמוד  שרוצים  מהרמי"ם  ויש  מהרגיל  חלשים 
יבמות  אחרת  מה  רבינו  אמר  יבמות,  מסכת 
כראוי  טוב  יסבירו  הרמי"ם  אם  המסכתות,  משאר 

שינסו. אמר  ולכן  התלמידים,  יבינו  ממילא 
אם  טוען,  שאני  כלל  לך  אומר  אני  רבינו  לי  אמר 
עשרה  חמש  בן  לבחור  דבר  שמסביר  ר"מ  יש 
והבחור  הבנה[  קשה  לא  שהוא  ]כוונתי  כשרוני  שהוא 
לו  ברור  לא  עצמו  שהר"מ  סימן  זה  מבין,  לא 

יפרח( כתמר  )צדיק  הדבר. 

חזרות על יבמות

על  לחזור  צריך  כמה  וראה  בוא  רבינו  אמר 
יבמות,  מסכת  למדתי   12 בגיל  בילדותי  הלימוד, 
דף  עד  פעם,  כארבעים  חזרתי  בערך  נ'  דף  ועד 
כעשרים  המסכת  סוף  עד  פעם,  כשלושים  ע' 
יודע  לא  אני  שעדיין  הרגשתי  זאת  ובכל  פעם, 

המסכת.  את  מספיק 
בנו  עם  ללמוד  רצה  הגר"ח  כשמרן  רבנו  וסיפר 
שזה  הגרי"ז  פחד  'יבמות',  י"ב  בן  כשהיה  הגרי"ז 
לבו  להשיח  שלו  לדודה  הגרי"ז  והלך  קשה, 

)שם( קשה.  מסכת  שזה  שחושש  בפניה 
*  *  *

זצ"ל  מבריסק  להרב  אותי  מכניס  היה  ז"ל  אבי 
גרתי  וגיטין,  יבמות  על  שנבחנתי  בזכרוני  להבחן, 

מהרב. במרחק  מטר  עשרה  כחמש 
ר"ח  ששאל  שאלות  אותם  אותי  שאל  ביבמות 

.12 בגיל  כשהיה  אותו 
*  *  *

דרשת הבר מצוה

משה  האמרי  אצל  באתי  מצוה  בר  כשנעשיתי 
ואמרתי  נפטרה[  שחמותו  ]לאחר  בביתו  מנין  והיה 
דברי  על  יבמות שבנוי  על מסכת  תורה  דבר  איזה 
הירושלמי,  על  בספרו  שנמצא  חריף  איזיל  ר' 

יבמות. על  קצת  בסופו  שם  ומודפס 
*  *  *

מבחן אצל הגרש"ז

במבחן  ריגר  הגרש"ז  שאלני  י"ב  בן  כשהייתי 
שהוא  בייגלך  על  לברך  יש  מה  יבמות,  עמ"ס 
היה  ואז  אותו,  אופים  ואח"כ  במים  חלוט  בצק 
מסוגיא  והשבתי  כ"כ,  לא  והיום  מצוי  מאוד 
ברכתו  אפיה  ואח"כ  דחליטה  א(  )מ,  החולץ  דפרק 

המוציא. 

חזרות עמ"ס יבמות

סיפרו  זצ"ל  אטלס  פנחס  הרב  שנפטר  בעת 
הגר"מ  מרן  עם  יחד  במחנה  שכשהיה  בהספד 
צריכים  היו  רבנו  ויבדלח"ט  זצ"ל  סולובציק 
ובעת  השוצירית,  לממשלה  כבישים  לסלול 
יבמות,  מסכת  על  פה  בעל  חוזרים  היו  עבודתם 
את  אומר  השני  ואח"כ  מתוס'  את  אומר  כשאחד 

המסכת. כל  את  הלאה  וכן  אחריו  הבא  התוס' 
*  *  *

ניצני הגפן

לראשונה  יבמות  מסכת  ללמוד  שהתחילו  לפני 
מחברת  רבנו  תלמידי  לקחו  יעקב,  גאון  בישיבת 
לעצמו,  שרשם  יבמות  מסכת  על  רבנו  של  ישנה 
יבמות,  מסכת  בישיבות  לימד  לא  אז  שעד 
ניצני  ]שבשם  הגפן  ניצני  בשם  אותה  והדפיסו 
צבי[  נח  פיגא  גיטל  רבנו  של  ואביו  אמו  שם  נרמז  הגפן 

יבמות,  מסכת  בישיבה  ללמוד  שגמרו  ואחרי 

שלמד  שכעת  אמר  כי  הספר,  את  לגנוז  ביקש 
דברים,  הרבה  לו  השתנה  תלמידים  עם  זו  מסכת 
והדפיסו  אחר,  באופן  מחדש  להדפיס  ראוי  ולכן 

משיעוריו.  חדש  קונטרס 
יבמות.  עמ"ס  השחר  אילת  הוציאו  תש"ס  ובשנת 
בשנת  ותיקונים  הוספות  עם  מחדש  לאור  ויצא 

תשע"ז. 

*  *  *
ישיבת  מראשי  יעקבוביץ  להגרח"י  אמר  ופ"א 
לו  ואמר  יבמות.  מס'  שם  שילמדו  הקטנה  פונביז 
ללמוד  תתחילו  אתם  רבנו  לו  ואמר  קשה,  שזה 
אחריכם.  הישיבות  כל  יתחילו  ואח"כ  יבמות  מס' 

מסכת כתובות 
בישיבות  זו  מסכת  רבנו  שלימד  מה  מלבד 
חשובי  עם  זו  מסכת  רבנו  למד  גם  הקדושות 

והכותב. המדיר  פרק  ולמדו  בכולל  אברכים 

*  *  *
שצריך  פ"ו  הבית  תורת  בס'  חיים  בחפץ  הובא 
שהבית  ואומרים  בע"פ,  מסכת  ידע  אחד  שכל 

וכתובות'. 'שבת  היו  שלו  המסכתות  הלוי 

*  *  *
ר'  עם  בדרך  הולך  הי'  בפינסק  הי'  כשהסטייפלר 
כתובות,  מסכת  על  בע"פ  וחזרו  רבינוביץ  גדלי' 
עמי  ותלמד  גדלי'  בוא  לו  אומר  הסטייפלר  הי' 

בע"פ. דפים 

*  *  *
תשד"מ.  בשנת  יצאו  זו  מסכתא  על  רבנו  חידושי 
מהדורה  יצא  תשע"ד  ובשנת  תשנ"ב.  ובשנת 

ומורחבת.  חדשה 
הספר  להוציא  ממהר  אני  לנכדו:  רבנו  אמר 
רוצה  כתובות,  על  הוספות  עם  החדש  אילה"ש 
למהר  רוצה  לא  אני  מאידך  אבל  להוציא,  לזכות 
'לא  על  לעבור  שלא  הספר  את  שמסדר  זה  את 

בפרך'. בו  תרדה 
מסכת  על  חדשים  ספרים  הגיעו  תשע"ד(  חשון  )כ"ז 

והודה  מאד  שמח  רבינו  הוספות,  עם  כתובות 
לכך.  שזכה  להקב"ה 

לו  וכתב  שליט"א  קניבסקי  הגר"ח  לרבינו  ושלח 
הקדשה:

להדפיס  זכיתי  שליט"א.  הגר"ח  מחותני  כבוד  אל 
שזכיתי  מיגו  כתובות.  מסכת  על  תורה  חידושי 

נמי.  אזכה  לנפשי 
ללמוד  יזכה  שליט"א.  הדר"ג  חביבי  רב  לידידי 

וללמד.
)צכ"י( תשע"ד.  חשון  כ"ז  שטינמן.  א.ל.  מאיתי 

*  *  *
פרק  ללמוד  רבנו  הורה  פונביז'  קטנה  בישיבה 
של  האחרונים  הפרקים  ושאר  נערות  אלו 
לישיבות  אבל  שנפלו,  והאשה  הכותב  המסכת 
קטנה.  בישיבה  זה  דבר  ילמדו  שלא  הורה  אחרות 
בה  יגע  כי  זו  מסכת  ללימוד  העיקרי  הדוחף  היה  ]הגרמי"ל 

המקח[. ספר  על  בספרו  הרבה 

*  *  *
כתובות,  או  יבמות  קשה  יותר  מה  רבנו  דיבר 

קשה. יותר  שכתובות  שחושב  ואמר 

מסכת נדרים
בתורה,  חלק  יש  אחד  שלכל  מרבינו  שמעתי 
רשב"ם  נדרים,  על  פי'  לכתוב  זכה  הר"ן  הנה 
הב"י  נזיר,  על  תוס'  מכות,  סוף  ריב"ן  ב"ב,  על 
ונתקבלו  רבים  ספרים  כתב  הח"ח  השו"ע,  חיבורו 
הלכות  ועל  ברורה,  כהמשנה  ישראל,  קהלות  בכל 

סת"ם  עניני  על  שאמר  ברוך  בעל  ועוד,  לשה"ר, 
וכו'.

*  *  *

זכה כל יום

ר"ן  אמר,  נדרים  שלמדו  לבחורים  בהדרכה 
זכה  רש"י  רבנו  ואמר  תוס',  וקצת  רא"ש  בעיקר, 
שאין  זכות  הש"ס  רוב  על  הוא  שלו  שהפירוש 
)רשימות  בזה.  והאריך  בנדרים  זכה  הר"ן  לתאר, 

שליט"א( י"פ  הרה"ג 

*  *  *
תשנ"ד.  בשנת  יצא  נדרים  עמ"ס  השחר  אילת 

תשע"ז. בשנת  ומתוקנת  חדשה  ובמהדורה 
העת  באותה  נדרים  על  השחר  אילת  הס'  כשיצא 
הקדמה  כתב  ולכן  מחליו,  נרפא  שליט"א  רבנו 

מיוחדת, 
כל  על  היוצר  וישתבח  הבורא  יתברך  בעזה"י. 
במדת  תמיד  ומנהיגו  בעולמו  ברא  אשר  הטוב 
יתברך  חסדו  על  לו  להודות  אומר  ובמה  החסד, 
בזה  באתי  אמנם  חיי,  ימי  כל  לי  במיוחד  שעשה 
נחליתי  האחרונות  בשנים  כי  להוסיף  עכשיו 
שספרי  ויה"ר  הצילני,  עלי  גמל  כי  חסדו  וברב 
הגדול.  חסדו  על  יתברך  לו  כתודה  ישמש  זה 
אשר  הנאמנים  לידידי  להודות  גם  הנני  זו  ]ובהזדמנות 

יוצאי  מכל  נחת  לרוב  שיזכו  ויה"ר  צערי  בימי  עזרו  מאד 

הבא[. לעולם  קיימת  והקרן  חלציהם 

יו"ח  מכל  נחת  לרוות  ותזכני  כתודה  קבל  אנא 
הטהורים  במצותיו  ודבקים  ה'  בתורת  הולכים 
שדרכו  כידוע  החיים,  באור  לאור  אזכה  וגם 
ועינינו  טובים,  לשאינם  ואפילו  לטובים  להטיב 
כהנים  תפארתו  על  ביהמ"ק  בקרוב  תראינה 
וישראל  ולזמרם  לשירם  ולוייים  בעבודתם 

המחבר.  במעמדם. 
הדביקו  וע"כ  הספר  שהודפס  אחרי  זו  הקדמה  ]וכתב 

בזה  שיש  שחשש  כיון  הפסיק  ואח"כ  הספרים.  על  אותה 

היה  והלימוד  להודאה.  היתה  הספר  הוצאת  שרק  שקר. 

להשמיטו[  הורה  ולכן  כן,  לפני 

*  *  *
באלול  ילמדו  שלא  תורה  בארחות  הנהיג  רבנו 
באותו  סוכה  ילמדו  אלא  המאורסה  נערה  פרק 

אלול. חודש 
*  *  *

תורה  ארחות   – נדרים  מס'  בסיום  רבנו  מדברי 
שיש  מהפרטים,  חוץ  נדרים,  מסכת  כל  תשס"ה: 
ומתי  הנדר  חל  מתי  במסכתא,  פרטים  הרבה  כ"כ 
שכל  הדבר  עצם  אבל  וכו',  נדר  ושבועה  לא, 
שהמילה  זה,  על  בנוי  שבועה  ושל  נדר  של  הענין 

קובע. כ"כ  זה  אדם  בן  של 
אדם  בן  של  הענין  שכל  יודעים  תורה,  מילא 
בעלי  משאר  שנבדל  מה  שידבר,  ברא  שהקב"ה 
שיהי'  רוצה  שהקב"ה  מפני  דברים,  משאר  חיים 
דבור  ממילא  דבור.  בלי  אפשר  אי  ותורה  תורה, 
של  העיקר  ומה  אדם,  בן  של  העיקר  קובע  זה 
את  צריך  מה  כי  "תורה"  להיות  צריך  אדם  בן 
הקב"ה  זה  בשביל  שטויות?  שיפטפט  האדם 
יום?  כל  שטויות  שידבר  כדי  שידבר  לברוא  צריך 
כמובן  העיקר  זה  ואם  תורה,  זה  העיקר  מה  אלא 

כלום. זה  זה  שבלי 
בן  דברים  שבשאר  אומר  מי  דברים  שאר  אבל 
ככה  אומר  הוא  מדבר,  שהוא  מה  קובע  אדם 
גם  כי  דבר,  שום  לא  שזה  אומר  הייתי  ככה,  או 
בן  של  התכלית  לא  זה  ושבועות  נדרים  לעשות 
זה  תורה  תורה!  זה  אדם  בן  של  התכלית  אדם, 
דבר!  שום  זה,  מה  לדבר,  שטויות  אבל  דבור,  רק 



מדבר  שאדם  מה  כל  ג"כ  שנדרים  נתחדש,  וכאן 
בדינים,  תלוי  רק  קובע,  ג"כ  תורה  לא  אפילו 
דינים,  ועוד  קונם,  לשון  צריך  בפה,  להיות  צריך 
הדבור,  את  להחשיב  כמה  עד  זה  של  היסוד  אבל 
שנברא  האדם  תכלית  שזהו  תורה  רק  שלא 
לא  שזה  אחרים  דברים  אפילו  רק  זה,  בשביל 

אדם. בן  של  מילה  כל  קובע  אבל  התכלית, 

החידוש  כבר  לבד  זה  נדרים  המסכת  שעצם  יוצא 
את  קובע  אדם  שבן  דבר  כזה  שיש  גדול,  הכי 
יאכל  שלא  אומר  אחד  אם  דיבור.  על  שלו  החיים 
לאכול  אסור  החיים שלו  כל  החיים שלו,  כל  בשר 

אמר?  הוא  אם  יש  מה  אמר,  הוא  מה  בשר, 

אומר  לא  הוא  אם  ובאמת  אדם!  בן  של  הדבור 
הפרטים  כל  ועם  שבועה  בלשון  או  נדר  בלשון 
אופנים  יש  אבל  דבר,  שום  זה  באמת  שצריך, 
החיים"  "כל  את  לקבוע  יכול  שלו  מילה  שכל 

מספיק! אחד  דבור  אדם,  בן  של 

שיש  הדבר  מעצם  ללמוד  שאפשר  כמה  עד  א"כ 
כמה  עד  שבועות,  מסכתא  שיש  נדרים,  מסכתא 

קובעת. אדם  בן  של  שהמילה 

מסכת נזיר
שיעורים  רבנו  מסר  זו  מסכת  בכולל  שלמדו  בעת 
השחר  אילת  בס'  ונדפס  יוסף.  שלמי  בס'  ונדפסו 
תשנ"ד,  נדרים,  יבמות  הכרך  שבתוך  נזיר  עמ"ס 

תשע"ז.

*  *  *

קוטלר  אהרן  ר'  שהגאון  לספר  רגיל  רבינו 
עסק  תקופה  ובאותה  הח"ח,  אצל  פעם  היה 
לדעת  צריך  הח"ח  לו  אמר  נזיר,  במסכת  בלימוד 
מסכת  כגון  גם  לסיימה  צריך  מסכת  כשמתחילים 
נזיר[  מסכת  לומד  שהוא  כלל  ידע  לא  ]והח"ח  נזיר. 
של  קיבוץ  סתם  ולא  אחת  חפצא  זה  מסכת  כי 

פרקים.

*  *  *

ריגר  זליג  שמחה  רבי  מש"ב  ששמע  רבנו  סיפר 
למרן  שידוך  הציעו  שמתחילה  מבריסק  זצ"ל 
אך  סופר,  החתם  מצאצאי  אחת  זצוק"ל  הגרי"ז 
דיבר  ולא  שתק  המדוברת  אבי  עם  כשנפגש 
לפועל.  השידוך  יצא  לא  כן,  ובהיות  מאומה, 
היות  זה,  על  זצוק"ל  הגר"ח  מרן  אביו  והצטער 

החת"ס.  מצאצאי  היתה  והיא 

מרן  אמר  לפועל,  שיצא  השידוך  כשהגיע  ואח"כ 
נזיר. במס'  שלימה  מערכה  לחמיו  הגרי"ז 

מסכת סוטה
ושאל  לרבנו  נכנסתי  פ"א  שליט"א  רלל"י  שח 
סוטה  מסכת  לו  ואמרתי  כעת,  לומדים  מה  אותי 
ואמר  לבכות  החל  זה  דבר  וכששמע  היומי,  בדף 
את  ללמוד  אזכה  ומתי  יודע  לא  אני  סוטה  מס' 
זו,  במסכת  ומסר  שאמר  החידושים  שרבו  ]ולמרות  זה. 

זו[ במסכת  השלים  שלא  עדיין  הרגיש 

מסכת גיטין
לו  ואמר  גיטין  אילה"ש  לקנות  רצה  אמיד  יהודי 
א"כ  ואמר  מחדש,  מדפיסים  ועכשיו  נגמר,  רבנו 
לו  ואמר  הספר,  הדפסת  את  לשלם  אני  רוצה 
גם  המצוה  את  רוצה  שאתה  כשם  שליט"א  רבינו 
את  לשלם  לי  יש  ב"ה  הזו,  המצוה  את  רוצה  אני 
כאלה  יש  זו,  מצוה  לעצמי  ושומר  הספר,  הדפסת 

ב"ה. יש  לי  פרנסה,  שצריכים 

*  *  *

היה  הי"ד[  צבי  נח  רבי  ]הרב  ז"ל  אבי  רבנו  סיפר 
בזכרוני  להבחן,  מבריסק  להרב  אותי  מכניס 

וגיטין. יבמות  על  שנבחנתי 

*  *  *
בחרותו,  מימי  שנזכר  מעשה  רבינו  וסיפר 
"תורת  בישיבת  למד  עשרה,  שתים  כבן  שבהיותו 
משה  רבי  האדיר  הגאון  שם  שכיהן  חסד" 
ובאותה  משה,  האמרי  בעל  זצוק"ל  סוקולובסקי 
הגה"צ  והגיע  לישיבה,  משגיח  חיפשו  תקופה 
שהחליט  וקודם  זצ"ל,  גורדון  יעקב  אברהם  רבי 
הבחורים  את  לבדוק  ביקש  לישיבה,  יבוא  אם 
קרא  ולכן  עליהם,  השפעה  לו  שתהי'  הם,  היאך 
לבחון  בישיבה,  מהצעירים  בחורים  שתי  לביתו 
הבחורים,  מצב  את  יבין  ועפי"ז  בלימוד,  אותם 
פרומן,  בשם  א'  ועוד  רבינו  היו  הבחורים  ושני 
גיטין  במס'  הנ"ל  הגה"צ  ו'  ביום  אותם  ובחן 
אותם  ששאל  רבינו  וזוכר  בישיבה,  אז  שלמדו 
והרי  דיבורא,  פלגינן  דאמרי'  ע"ב  ח'  דף  על 

דבר. חצי  ולא  דבר  בעינן  בעדות 

*  *  *
מספרי  הראשון  יצא  גיטין  עמ"ס  השחר  אילת 
הנזקין.  פרק  עד  נדפס  שם  תשל"ו  בשנת  רבנו 
ונדפס  בב"ב.  מס'  של  השני  חלקו  עם  יחד 
כתב  רק  ושם  תשל"ז.  בשנת  נוספת  במהדורה 
ופעמים  שונים  בזמנים  נכתבו  הענינים  בהקדמה: 
בדרך  שנתבארו  או  קצת  בשינוי  ונשנו  שחזרו 

מהדו"ק. קודם  שנכתב  מה  על  וצויין  אחר, 
ובמהדורה  תשמ"ב,  בשנת  בשלימות  נדפס  וחזר 

תשס"ד. ובשנת  תש"ס,  בשנת  נוספת 
ב"ק[ מס'  נעתקהמהקדמת  גיטין  למס'  רבנו  ]הקדמת 

את  רבנו  הוציא  שבתחילה  הגר"ש:  בנו  סיפר 
ואחר  הרבים',  'בזכות  בשם  בקונטרס  הספר 
להוציא  וגם  שם,  לזה  לתת  הסכים  רבות  הפצרות 

רגיל. כספר 

מסכת קידושין
הגדול  הכנסת  בבית  למדתי  בילדותי  רבנו:  סיפר 
הגרי"ז[  של  ]בנו  הגרי"ד  ורעי  ידידי  עם  בבריסק 
וראה  נכנס  זצ"ל  הרב  לפתע  קידושין,  מסכת 
ד"ה  ב'  ט"ז  בדף  התוס'  את  לומדים  שאנחנו 

התוס'.  קושית  על  תי'  לנו  ואמר  והתנחלתם, 

*  *  *

כל קידושין

י"ג   – י"ב  כבן  צעיר  נער  שליט"א  רבנו  בהיות 
סאלאויצ'יק  הגרי"ד  ידידיו  עם  למד  בבריסק 
חג  ימי  בשני  זצ"ל  ניימן  יצחק  והג"ר  זצ"ל 
חציו  )גפ"ת(,  קידושין  מסכת  כל  את  השבועות 
יצחק  זכרון  )ספר  השני...  ביום  וחציו  הראשון  ביום 

זצ"ל(. הגרי"ד  מספר  היה  וכך  ח',  עמ' 

*  *  *
גבוהות  כיתות  היו  בחיידר  בבריסק  רבינו:  סיפר 
גדולה,  לישיבה  עברו  אח"כ  קטנה  ישיבה  כמו 
עוור  כמעט  יעקב  ר'  מלמד  בחיידר  שם  היה 
טוב  זה  את  ידעתי  נ'  דף  עד  קידושין  איתנו  למד 
מאד,  גדול  ת"ח  היה  הוא  ותוס',  רש"י  גמ'  מאד 
כמה  אותי  ושאל  לחידר  בא  משה  והאמרי 
להבחן  צריך  כשהייתי  אח"כ  טוב  וידעתי  שאלות 
שכבר  אמר  שלו  לישיבה  להתקבל  כדי  אצלו 

אותי.  לבחון  צריך  אינו 

*  *  *
מחמת  בישיב"ק  נלמדה  ולא  כמעט  קידושין  מס' 
בת"ת  זה  את  למדו  התלמידים  כלל  שבדרך 

בישיב"ק  למדו  בודדות  פעמים  ורק  ח',  בכיתה 
זו. מס' 

תשנ"א.  בשנת  יצא  קידושין  עמ"ס  השחר  אילת 
ובמהדורה  תש"ע.  בשנת  נוספת  ובמהדורה 

תשע"ד.  בשנת  מחודשת 
היוצר  וישתבח  הבורא  יתברך  רבנו:  הקדמת 
עד  מעודי  בחסדו  זכיתי  אשר  הטוב  כל  על 
על  רק  לא  להודות  א'  כל  חייב  ובאמת  היום 
בתפלה  שמצינו  כמו  אלא  עמו  שעשה  מה 
כל  עם  תמיד  שעושה  החסד  על  מודים  דאנו 
שזה  לתורה  שזכינו  סגולתו  עם  ובפרט  הנבראים 
כל  לזה  ונוסף  להיות  ששייך  גדול  הכי  האושר 
לו  שניתן  החסד  על  מיוחדת  הודאה  חייב  יחיד 
הערות  להדפיס  שזיכני  על  לו  להודות  בזה  והנני 

קידושין.  מם'  על  וביאורים 
המסכת  על  שנתחברו  הספרים  מאד  רבו  ובאמת 
לומר  מקום  יש  אשר  עליון  וקדושי  מגאוני  הזאת 
אשר  דברים  שיש  בהיות  אמנם  להוסיף  באת  מה 
והרי  בשר  והרי  שלחן  הרי  כערכי,  לאנשים  נאמר 
דף  בקידושין  כדאיתא  לאכול  פה  לנו  ואין  סכין 
או  הערה  איזה  לתועלת  יהי'  ואולי  ע"א  מ"ו 

ביאור.  איזה 
חסדו  ראינו  הספר  הדפסת  בגמר  עתה  והנה 
אש  ושולח  נגזר  השמים  שמן  אחרי  כי  יתברך 
אפו  להשיב  הרבה  בכ"ז  הקודש  בארץ  ה'  אויבי 
יתברך  לו  מודים  אנו  וע"ז  חמתו,  כל  יעיר  ולא 
עמו  ה'  יטוש  ולא  חסדו  יסיר  שלא  ומתפללים 
בארצה"ק  האחרון  בזמן  זכינו  אשר  התורה  וקול 
והרחוקים  הטועים  לאחים  לתשובה  וההתעוררות 
בית  ולבנין  עולם  לגאולת  ונזכה  מאד  יתחזק 

המחבר. תנש"א.  אדר  שלהי  בב"א  הבחירה 
*  *  *

זו  קידושין  שמסכת  חושבים  הנה  רבנו:  אמר 
שזה  כותב  יוסף  העצמות  אבל  קלה,  מסכת 

הלימודים. צורת  בכל  קשה  מסכת 
קלה  מסכת  נראה  זה  בתחילה  שבאמת  והוסיף 
גודל  רואים  יוחסין  עשרה  לפרק  כמשגיעים  אבל 

הקושי.
*  *  *

באלול  לומדים  בישיבות  הנה  רבנו:  אמר 
פעם  כי  והסיבה  מט,  בדף  ומתחילים  קידושין 
ממשיכים,  ובאלול  שם,  עד  בקיץ  מספיקים  היו 
להתחיל  עדיף  שם  עד  מגיעים  שלא  היום  אבל 
האיש  מתחילים  תורה  ובארחות  פרק.  בתחילת 

האומר. פרק  מתחלים  יעקב  ובגאון  מקדש, 

מסכת בבא קמא
קמא  בבא  בע"פ  ענינים  הרבה  על  דיבר  רבינו 
כמה  "הא  ואמר:  פעמים  כמה  וחזר  מציעא  ובבא 

ובב"מ. בב"ק  יש  )סמעטענא(  שמנת" 
*  *  *

מהגאון  שיעור  שמעתי  אחת  פעם  רבנו,  סיפר 
דודי  אצל  כשהייתי  קמא,  בבא  על  בער  ברוך  ר' 

בקמניץ.
*  *  *

בבא  שנה  שילמדו  יעקב  גאון  לישיבת  הורה 
מרובה  ]ולומדים  בקיץ,  ומרובה  בחורף,  פ"ק  קמא, 

פסחים[ במקום  בקיץ 

*  *  *

התענוגות של רבינו

כמה  לתאר  אין  פעמים,  כמה  מרבינו  שמעתי 
בבא  מציעא  בבא  קמא  בבא  ללמוד  זה  עונג 
בפרק  לפעמים  מסתכל  אני  לתאר,  אין  בתרא, 



לערך  ישוה  לא  זהב  שום  זהב,  ממש  זה  הזהב 
)צכ"י( וכו'.  קידושין  גיטין  וכן  הדבר, 

*  *  *
ז'  קמא  בבא  מיטב  של  שהסוגי'  מרבינו  שמעתי 
היא  טענה  איזה  הדבר,  גדרי  להבין  קשה  מאד  ב' 
דלקמיה[,  ]יוקרא  אח"כ  שיהי'  המחיר  כפי  שיטול 
הי'  זצ"ל  פינקל  בינוש  שהג"ר  בזמן  אני  וזכור 
ויכוחים  לי  הי'  לביתי  קרוב  ברק  בבני  כאן  גר 

)צכ"י( זו.  בסוגי'  עמו  חזקים 
*  *  *

לזכות  שרוצה  מרבינו  פעמים  כמה  לשמוע  זכיתי 
שכ"כ  רבינו  לי  ואמר  ספרים,  כמה  עוד  להוציא 
קמא  בבא  השחר  האילת  את  לראות  כבר  מצפה 
שבעים  מלפני  שמצאו  מחברת  שם  יש  ח"ב, 
]יש  הגוזל,  פ'  ועל  החובל  פ'  על  שם  ויש  שנה, 
יש  ילדים,  בשביל  שזה  חושבים  בהחובל  שמזלזלים  כאלה 

מתגעגע  ממש  אני  החובל,  על  טובים  כאלו  דברים  ב"ה  לי 

של  הראשונה  ]במהדורה  חביב.  לילד  שמתגעגעים  כמו  לזה 

כל  על  ספר  שזה  בהקדמה  נכתב  )תשל"ז(  ב"ק  על  איל"ש 

על  החידושים  גם  נדפס  ואח"כ  החובל  פרק  מלבד  ב"ק 

החובל[. 

כמו  מרגיש  חדש  ספר  שכשמגיע  אמר  החזו"א 
בכל  כך  מרגיש  אני  גם  לחופה,  ילד  שמכניסים 
יתקבל,  זה  אם  במתח  אני  בתחלה  שמגיע,  ספר 
שמח.  כ"כ  אני  התקבל  שזה  רואה  שאני  לאחר 

)צכ"י(

*  *  *

ב"ק עם ים התלמוד

כשהיה  זצ"ל  גריינמן  להגר"ח  אמר  איש  החזון 
ים  ס'  עם  קמא  בבא  מסכת  שילמד   ,14 בגיל 

התלמוד. 
*  *  *

חידה בבבא קמא

הי'  מבריסק  חיים  שר'  לי,  סיפר  זליג  שמחה  ר' 
ג'  ישלם  שהזיק  השור  שבעל  שייך  איך  שואל 

חלקים? 
לשמאל,  ולא  ימין  לקרן  מועד  הוא  באם  התשובה 

יפרח( כתמר  )צדיק  בשניהם.  ונגח 
*  *  *

ומרים" יצחק  "אהל  כולל  אברכי  לכב'  בס"ד. 
מרים  מרת  ואשתו  ז"ל  ברונר  יוסף  יצחק  הר"ר  ]ע"ש 

ע"ה[

יחיו עליהם  ה' 
כמה  זה  ללמוד  זכיתם  כי  לי  באומרים  שמחתי 
שזכיתם  ועכשיו  קמא,  בבא  מסכת  בכולל  שנים 
כל  וכן  וביתכם,  אתם  תזכו  המסכתא  לסיים 
ולידבק  וללמד  ללמוד  התורה,  מחזיקי  הלב  נדיבי 
ולראות  השי"ת,  מבקשי  כל  לב  כחפץ  יתברך  בו 

יוצ"ח. מכל  נחת  הרבה 
טובה וחתימה  כתיבה  בברכת 

*  *  *
לראשונה  יצא  קמא  בבא  עמ"ס  השחר  אילת 
ובמהדורה  תשמ"ט,  ובשנת  תשל"ז  בשנת 

תשע"א. בשנת  חלקים  בב'  מחודשת 
רבנו:  הקדמת 

אודה  מרום,  לאלקי  אכף  לה'  אקדם  מה  בעזה"י 
אדם  אמנם  אהללנו.  רבים  ובתוך  בפי  מאד  ה' 
להספיק  יוכל  לא  היום  כל  א-ל  בחסד  המסובב 
כים  שירה  מלא  פי  אם  ואף  חסדיו,  על  להודות 
אלפי  אלף  מני  א'  על  להודות  אוכל  לא  וכו' 
להו"ל  רחמיו  ברוב  זיכני  חסדיו  לכל  ונוסף  וכו' 

קמא.  בבא  מסכת  על  הערות 

ז'  דף  בברכות  ז"ל  וכאמרם  חסדיו  גדלו  מאד  מה 
יהי  וכו'  אע"פ  אחון,  אשר  את  וחתי  הפסוק  על 

נצחים.  ולנצח  לעד  מבורך  הגדול  שמו 
הכלל  ישועת  לישועתו  ובציפי'  לשעבר  בהודאה 
ולעשות,  לשמור  וללמד  ללמוד  ונזכה  והפרט, 

המחבר.  הדורות.  כל  סוף  עד  ויוצ"ח  אנו 

*  *  *
ובישיבת  באלעד  חסד  תורת  הקטנות  לישיבות 
בהכונתו  שנפתחו  בירושלים  משה  אמרי 
הורה  תורה,  ארחות  מוסדות  תחת  ובהוראתו 
בבא  במס'  בישיבה  הלימוד  את  להתחיל  שצריך 

קמא.

מסכת בבא מציעא
אני  בשבט,  בט"ו  לקלצק  הגעתי  רבינו:  סיפר 
גובה  בע"ח  בסוגי'  ואחזו   ,16-17 בגיל  אז  הייתי 
זצ"ל  קוטלר  והגר"א  מציעא.  בבבא  השבח  את 
אחרי  באתי  אני  שיעורים,  ארבע  כך  על  אמר 
להבין  לי  קשה  כבר  היה  ולכן  שיעורים,  שני 
קודמים,  לשיעורים  המשך  שהיו  השיעורים.  את 
על  אח"כ  אוחזין,  שנים  סוף  על  אמר  אח"כ 
דיברו  מעריב  אחרי  מדעת.  שלא  יאוש  של  סוגי' 

קוטלר.  אהרן  ר'  עם  בלימוד 

*  *  *
שמואל  הג"ר  עם  ויכוחים  לי  שהי'  זכורני 
של  מטבע  בענין  ביתי  ליד  כאן  זצ"ל  רוזובסקי 

מציעא. בבבא  הזהב  בפ'  מע"ש 

*  *  *
'ארחות  בישיבת  שהספיקו  לרבינו  סיפר  בחור 
מציעא:  בבא  פ"ק  סוף  עד  חורף  בזמן  תורה' 
שחושבים  יש  להיות"  צריך  כך  מאד  "טוב  ואמר 
זה  שבאמת  ואע"פ  שטחיות:  נקרא  לימוד  שכזה 
צריך  כך  אדרבה  אלא  כך.  לחשוב  גדולה"  "טעות 

קוועטשען. עושין  וסתם  ללמוד. 

*  *  *
בס"ד

.... הכוללים  לומדי  החשובים  האברכים  לכבוד 
בבא  מסכת  ללמוד  מתכוננים  שאתם  היות 
שיחכים  הרוצה  כי  בגמרא  ומבואר  מציעא 
אחד  זה  מציעא  ובבא  ממונות,  בדיני  יעסוק 
חז"ל  אמרו  עליהם  אשר  הגדולות  מהמסכתות 
עד  להתעלות  מאד  ואפשר  שיחכים  הרוצה 
אתכם  לברך  הנני  מאוד  גבוהות  לדרגות  להגיע 
על  לעמול  מאוד  ישתדלו  ובודאי  לעלות  שתזכו 
משמחי  ישרים  ה'  פקודי  אומר  והפסוק  הסוגיות 
שמחה  הקב"ה  לכם  ויתן  בשמחה  ללמוד  תזכו  לב 

ובגשמיות.  ברוחניות  טוב  בכל 
לפ"ק תשע"ב  תמוז  כ'  שטיינמן.  ל.  א. 

*  *  *
בשנת  לאור  יצא  מציעא  בבא  עמ"ס  השחר  אילת 
בב'  מחודשת  ובמהדורה  תשמ"ה  ובשנת  תשל"ט 
תשע"ז[ בשנת  שוב  יצא  ]ח"ב  תשע"א.  בשנת  חלקים 

בעזהי"ש.  הקדמתו.  וז"ל 
ועשה  שיצר  הבורא  וישתבח  המאציל  יתברך 
החסד  יסודות  על  העולם  וכונן  בחכמתו  הכל 
ולכל  הבריאה  בכללות  ניכרים  וחסדיו  והרחמים 
טחו  לא  שעיניו  מי  וכל  בפרט,  ויחיד  יחיד 
שנמצא.  מצב  ובכל  רגע  כל  חסדיו  רואה  מראות 
על  הודאתי  להביע  מיוחד  חיוב  מרגיש  והנני 
על  לרבות  וגם  מעודי.  עלי  גמל  אשר  חסדיו 
וביאורים  הערות  להו"ל  מיוחד  בחסד  שזיכני  מה 
לעד  מבורך  הגדול  שמו  יהי  מציעא.  בבא  במס' 

נצחים.  ולנצח 

שמו  ולקדש  ובאהבה  ביראה  לעבדו  שנזכה  ויה"ר 
הדורות.  כל  סוף  עד  ויו"ח  אנו  יתברך,  כרצונו 

המחבר.
*  *  *

אמר רבנו: חושבים על פרק השוכר את הפועלים 
את  היטב  להבין  צריך  כי  אינו  זה  אבל  קל,  שזה 

הלימודים. הדרכי 
*  *  *

יש  אוצרות  כמה  המפקיד:  פרק  על  רבנו  אמר 
הקשים  מהפרקים  זה  המפקיד  ופרק  בתורה, 

שש"ס. 
הללו  לסוגיות  נפשו  בכל  קשור  כיצד  ניכר  והיה 

איגר[. עקיבא  רבי  הרבה  שם  שיש  לציין  ]ורגיל 

*  *  *
באלול  לומדים  הוראתו  ע"פ  יעקב  גאון  בישיבת 
במקום  וזה  המפקיד,  בקיץ  פ"ק,  בחורף  השואל. 

סנהדרין. מס'  לימוד 

מסכת בבא בתרא
שלמדו  לרבינו  שאלו  קטנה  ישיבה  תשע"ה(  )טבת 

ומסופקים  הפרק,  וסיימו  השותפין  פרק  מאלול 
יחפור  לא  פרק  כסדר  ללמוד  להמשיך  האם 
פרק  ימשיכו  קיץ  ובזמן  הפרק,  כל  ויספיקו 
]שכן  דפים,  עשרה  רק  ויספיקו  הבתים  חזקת 
שילמדו  או  לשבוע[  דף  בעיון  ללמוד  להם  הורה  רבינו 

עשרים  יספיקו  וכך  הבתים  חזקת  פרק  עכשיו 
מלא  עדיף  זה  שאולי  הבתים  חזקת  מפרק  דפים 

יחפור? 
הבתים  חזקת  פרק  בין  הבדל  אין  רבינו  השיב 
מנה  וכך  שווים  הפרקים  כל  יחפור,  לא  לפרק 
שכולם  ב"ב  הגמ'  פרקי  שמות  כל  את  רבינו 
סדר  את  כך  שסידר  רבי  וכי  ועוד  שווים, 
זאת  ובכל  הבתים  חזקת  מפרק  ידע  לא  הפרקים 
שאין  רבינו  אמר  למעשה  קודם,  יחפור  לא  סידר 

)צכ"י( שוה.  והכל  הבדל 
*  *  *

מסכת  על  גדול  מבחן  שהיה  מסויים  בשבוע 
עם  סיכמנו  תורה'  'שערי  בישיבת  בתרא  בבא 
ב"ב,  שבת,  במקום  שבוע  באותו  שנלמד  רבינו 
ב-4.45  בערך  א'  ביום  ואכן  הסכים,  ורבינו 
ב"ב,  רבינו  עם  ללמוד  התחלתי  בוקר  לפנות 
שבא  האברכים  אחד  נכנס  וחצי  בחמש  בערך 
בשקט  לו  ואמרתי  שבת  במס'  לשיעור  בקביעות 
שהוא  רוצה  אתה  איך  רבינו  לי  אמר  ב"ב,  להביא 
לאברכים,  זה  את  לעשות  א"א  עכשיו,  ב"ב  ילמד 
ללמוד  בשביל  זמן  מעצמי  אח"כ  אגזול  כבר  אני 
בבין  רבינו  של  הרגשותיו  מגיע  היכן  עד  ב"ב, 

)צכ"י( לחברו.  אדם 
*  *  *

בקי  שהוא  אחד  על  כשהזכירו  רבינו  סיפר  עוד 
מבריסק  חיים  ר'  שכשהיה  בתרא,  בבא  מס'  בכל 
"מיין  הלוי  הבית  אביו  עליו  אמר  שידוכין,  בפרקי 
בבא  יודע  שלי  חיים  ]פי'  בתרא"...  בבא  קען  חיים 
חצי  יודע  נחשב  כבר  כאחד  כל  והיום  בתרא[. 

ש"ס.
חיים  רבנו  חידושי  שבס'  מפליא  כי  רבנו  ואמר 
בבא  ממס'  ענינים  על  חידושים  מעט  יש  הלוי 

בתרא. 
*  *  *

לאור  יצא  בתרא  בבא  עמ"ס  השחר  אילת 
באותו  תשל"ו  בשנת  רבנו  של  הראשון  בספר 
ושוב  נוחלין[  יש  פרק  על  ]בעיקר  גיטין  עם  כרך 
בשנת  בשלימות  ונדפס  וחזר  בתשל"ז.  נדפס 
בשנת  שוב  יצא  ואח"כ  מכות[  מס'  עם  ]יחד  תש"מ 



חדשה  במהדורה  יצא  תשע"ד  ובשנת  תשמ"ח. 
חלקים. בב' 

ויתעלה.  בעזהשי"ת  רבנו:  הקדמת 
על  אהללנו,  רבים  ובתוך  בפי  מאד  לה'  אודה 
עמי  ועושה  שעשה  והאמת  החסדים  לכל  שנוסף 
הספר  לאור  להוציא  זיכני  היום,  ועד  מעודי 
חסדיך  רבו  מה  בתרא.  בבא  מסכת  על  הנוכחי, 

מספר.  עצמו  ואדברה  אגידה  עלי 
ותן  בחסדך  נא  הושע  ה'  אנא  להבא  ובקשתי 
עמך  כל  ובלב  ויו"ח  ביתי  בני  כל  ובלב  בלבי 
ללמוד  ובתמים  באמת  לעבדך  טהרה  רוח  ישראל 
ממזכי  חלקנו  ולהיות  ולעשות  לשמור  וללמד 

המחבר. שמים.  לשם  הרבים 

מסכת סנהדרין
יעקב  גאון  בישיבות  מהמחזור  הוציא  רבנו 
א'  בפרק  א'  בסדר  הלימוד  את  תורה  וארחות 
שבועות.  מס'  זה  במקום  ולומדים  סנהדרין  דמס' 

סורר. בן  פרק  לומדים  באלול  אמנם 

*  *  *
תש"נ  בשנת  יצא  זו  מסכת  על  רבנו  חידושי 
בשנת  שוב  ונדפס  ומשפט'.  'חסד  ספר  בשם 
השם  תחת  לאור  יצא  תשע"ו  ובשנת  תש"ס. 
פרק  על  ]ובעיקר  רבות.  הוספות  עם  השחר  אילת 

סורר[ בן 

ע"ה  שטיינמן  שהרבנית  שנים  לפני  פעם  היה 
רבינו  אשת  ע"ה  קניבסקי  הרבנית  בבית  ביקרה 

שליט"א.  הגרח"ק 
על  רבינו  של  ספרו  למה  לשואלה  ביקש  והוא 
אילת  ולא  ומשפט'  'חסד  נקרא  סנהדרין  מסכת 

ספריו? כשאר  השחר 
וטעם  לומר  יכולה  אחד  טעמים,  ב'  שיש  השיבה: 
שיכולה  והטעם  לומר,  יכולה  שלא  סוד  זה  אחד 
הכרכים  משאר  דק  יותר  ספר  וזה  שהיות  לומר 
לדעת  הספרים  למוכרי  קל  יותר  שיהיה  כדי 
אחיד,  מחיר  זה  השחר  אילת  ספרי  שבכל  המחיר, 

שונה.  מחיר  וזה 
בגלל  הוא  השני  שהטעם  נודע  זמן  לאחר 

האותיות.
לאדם  שיהיה  בספרים  ענין  שיש  רבינו  שאמר 
השחר'  ]'אילת  ספריו  בשמות  אותיות  הכ"ב  כל 
לכך  ומשפט'[  'חסד  ומגיני'  'עוזי  אתבונן'  'מפקודיך 

בתחלה  חשב  נדה  מסכת  על  חיבורו  שיצא 
ב"מ  הגמ'  דברי  )ע"פ  מצינא  לא  בשיתא  לקרותו 
היה  כי  מצינא(  בשיתא  מצינא  לא  בארבעה  ב'  קי"ד 

לבסוף  אותיות,  הכ"ב  להשלמת  צ'  אות  חסר 
הגן'.  עץ  'פרי  לו  קרא 

על  ומשפט"  "חסד  הספר  לקריאת  טעם  ועוד 
במשפ'. אז  שנעשה  חסד 

*  *  *
בפרק  שנים  הרבה  מקורביו  עם  שיעור  לרבנו  ויש 

הפרק. כל  את  במתון  פעמים  ב'  ולמדו  חלק. 

מסכת מכות
תש"מ  בשנת  יצא  מכות  עמ"ס  השחר  אילת 
ויצא  תשנ"ב  ובשנת  תשמ"ז  ובשנת  ב"ב[  ]בתוך 

תשע"ו. בשנת  חדשה  במהדורה 
הבורא  יתברך  בעזה"י.  בהקדמה:  רבנו  וז"ל 
עולמו  רגע  בכל  ומהוה  המקיים  היוצר  וישתבח 
וגם  ע"ז,  להודות  מחוייבים  ואנו  יתברך  בחסדו 
המיוחד  חסדו  על  להודות  כ"א  שחייב  מה 
בנוסח  הברכות  ברוב  נתקן  ית"ש  ממנו  שמקבל 
על  לו  להודות  בזה  והנני  כולם.  הכוללת  הודאה 

שזכיתי  מה  על  וגם  בכלל  שעושה  החסדים  כל 
בפרט. יתברך  לחסדו  מעודי 

על  הערות  להו"ל  זכיתי  תש"מ  בשנת  והנה 
זכיתי  וכעת  מכות,  במס'  הראשונים  פרקים  ב' 
פ"ג  על  כעת  הוספתי  זה  ומלבד  בהם,  להוסיף 
ומ"ד  בפ"ג,  וקצת  פ"ב,  שבועות  ובמס'  דמכות, 
ישמשו  שהדברים  תפלה  ואני  המס'.  סוף  עד 

ובהבנתה. התורה  בלימוד  להוסיף 
עד  יוצ"ח  ומפי  מפי  התורה  תמוש  שלא  ויה"ר 
ישראל  זמירות  נעים  דברי  בנו  ויקויים  עולם 
סלה,  כנפיך  בסתר  אחסה  עולמים  באהלך  אגורה 

המחבר. אור.  נראה  באורך  חיים  מקור  עמך  כי 
*  *  *

שהוציא  קודם  כי  שליט"א:  הגר"ש  סיפר 
 - שבועות  מכות  השחר  אילת  הספר  את  מרן 
בסגנון  ספר  היה  לא  כמעט  הישיבות  שבעולם 
הופיע  אח"כ  רק  אלו,  מסכתות  על  ישיבתי 
רבי  למרן  ונתן  מכות,  על  שמואל  ר'  שיעורי 
מכות,  על  לעבור  שליט"א  אדלשטיין  גרשון 
הערות ]ובסוף  כמה  ע"ז  והעיר  ההדפסה,  קודם 

מאוחר[ יותר  נדפס  זה  כרך 

מסכת שבועות
מס'  את  שליט"א  רבנו  שהכניס  הבאנו  כבר 
ובארחות  יעקב  בגאון  הלימוד  למחזור  שבועות 
ואילך. ולומדים בעיון מפר' שבועת העדות  תורה. 

*  *  *
הגיע  קוטלר  אהרן  ר'  שכשהגאון  רבנו:  סיפר 
תקוה  בפתח  לומזא  בישיבת  שיעור  אמר  לא"י 

שבועות. במסכת  הקשות  בסוגיות 
*  *  *

תשמ"ז  בשנת  יצא  שבועות  עמ"ס  השחר  אילת 
בשנת  חדשה  במהדורה  ויצא  תשנ"ב  ובשנת 

מכות[ במס'  לעיל  ]וראה  תשע"ו. 

מסכת עבודה זרה
יוסף  שלמי  בס'  נדפסו  זו  לס'  רבנו  חידושי 
אילת  בסוף  נדפסו  תשע"ו  ובשנת  ע"ז.  עמ"ס 

שבועות. מכות  סנהדרין  השחר 
*  *  *

ציבורי  ענין  לאיזה  הגרמי"ל  עם  רבנו  נסעו  פ"א 
וכשהגיע  ע"ז,  שבמס'  בסוגיות  עסקו  הדרך  וכל 
במו"מ. להם  שנתחדש  מה  את  רשם  לביתו  רבנו 

מסכת הוריות
שהבאנו  ]וכפי  זו.  מסכת  אלול  בחודש  למדו  בכולל 

לעיל[ 

בקיץ  למדו  שבת  שישי  בימי  הלימוד  ובמסגרת 
שלמי  ס'  להוציא  וכשעמדו  זו,  מסכתא  תש"ע 
ברכה: מכתב  רבנו  להם  כתב  הוריות  עמ"ס  יוסף 
שע"י  הכולל  שחברי  שנים  כמה  כבר  הנה  בס"ד 
על  תורה  חידושי  לאור  מוציאים  פוניבז'  ישיבת 
וכמעט  לספר  טוב  שם  יצא  וכבר  שלמדו  המסכת 
חשובים  וחידושים  הערות  יש  המסכת  כל  על 
מאוד  מהם  נהנים  במסכת  הלומדים  אשר 
ועתידים  גאונים  להיות  הנועדים  והאברכים 
של  בעומקה  לנים  הם  כידוע  ישראל  לעם  לברכה 
במלחמתה  כאריות  נלחמים  ורובם  ראשם  הסוגיא 
אדירים  במים  צללו  דברים  ומבררים  תורה  של 
הטובה  ה'  כיד  יקרים  ופנינים  מרגליות  ומעלים 
להנות  ולהפיצם  ורוצים להדפיסם לחלקם  עליהם 

תורה. לומדי  הרבה 
אין  אשר  הוריות  מסכת  על  לאור  יוצא  וכעת 
בסידור  יש  תועלת  הרבה  לכן  ספרים  מצוי 

שיהי'  לקוות  יש  כי  המסכת  של  עניינים 
על  לברר  יש  ובודאי  במסכת  להלומדים  לתועלת 
שכולם  השי"ת  יתן  דבריהם  לאור  שמוציאים  מה 
יתקלס  וע"י  ויראה  בתורה  גדולים  להיות  יצליחו 
תועלת  יביא  והספר  שמים  כבוד  ויתרבה  עילאה 
בשפע  יתברכו  האברכים  וכל  במסכת  להלומדים 
משפחתם  ולכל  להם  ובגשמיות  ברוחניות  רב 
תורה  להוסיף  השי"ת  בבית  לשבת  א'  כל  ויזכו 
הכו"ח  השי"ת  בירך  זרע  ויוצ"ח  אלקים  ודעת 

בהערכה.

מסכת אבות
זה  למסכת  בביתו  רבנו  משיעורי  בס"ד  הבאנו 
פי  ימלא  בס'  חלקם  ונדפסו   201-205 בגליונות 

ועוד. בתפילה  עיונים  תהלתך 

סדר קדשים
אלו: במסכתות  הלימוד  לחיזוק  רבנו  מכתב 

צדיק  אותו  ויגע  טרח  כמה  ידוע  הנה  בס"ד. 
ובזמנינו  קדשים,  עניני  שילמדו  חיים  החפץ  בעל 
בסדר  הוא  לימודם  שעיקר  ישיבות  הרבה  יש 

קדשים.
עוד  תתקרב  שהגאולה  מאד  שמצפים  והיות 
צריכים  אנו  זצוק"ל,  חיים  החפץ  מבחיי  יותר 
באמונה  יוסיף  זה  וגם  הזה,  בלמוד  להזדרז  מאד 

להגאולה.
למדו  כבר  אשר  מהאברכים  שחלק  מאד  וחשוב 
עניני  ילמדו  שגם  ונזיקין  נשים  עניני  וחזרו 
בקרוב  שנושע  ד'  יעזרנו  זה  ובזכות  הקרבנות. 

א.ס. בימינו  במהרה  האמיתית  להגאולה 
שטיינמן ל.  א.  לפ"ק.  תשע"ב  כסלו  ט. 

*  *  *
בבין  חשב  הזמן,  כל  בקדשים  שעסק  אברך 
מצד  גיטין,  מסכת  חברותא  עם  ללמוד  הזמנים 
בסדר  ענין  בחורים  עם  ללמוד  ממנו  בקשו  שני 
ללמוד  אפשר  יום  כל  רבינו  והשיב  קדשים, 

יום.  כל  מזדמן  לא  בקדשים  לימוד  אבל  גיטין, 
*  *  *

ב"ה  תאוה  לי  יש  פעמים  כמה  מרבינו  שמעתי 
מועד  על  וכרך  קדשים,  על  כרך  עוד  להוציא 

)צכ"י( ועוד. 
*  *  *

שהוא  בחור  כשהיה  כבר  הגרי"ז  על  אמר  הח"ח 
הרבה  נוסע  היה  הח"ח  קדשים.  ללמוד  ינהיג 

הגרי"ז. את  הכיר  ועי"ז  מבריסק  להגר"ח 
*  *  *

קדשים  בסדר  ביום  דף   36 למד  מבריסק  הגר"ח 
הערות. הרבה  לו  והיו 

*  *  *
שיתחילו  תורה  ארחות  כולל  לאברכי  רבנו  הורה 
לומדים  לא  שאם  קדשים  מסדרי  מסכתות  ללמוד 
אח"כ  לזה  ליכנס  קשה  צעיר  בגיל  זה  מסדר 

מבוגר. בגיל 
*  *  *

לימוד סדר קדשים

המועד  בחול  לאחרונה  נכנס  עליה  בן  אברך 
לו:  אמר  אותו  שהכיר  ורבנו  לרבנו,  בנו  עם 
קדשים  בנך  עם  ללמוד  להתחיל  עליך  כהן  אתה 
לאברך  כן  וכמו  המקדש!.  לעבודת  מוכן  שיהיה 
לכהנים  כולל  לפתוח  האם  בשאלה  אליו  שנכנס 
רבנו  אותו  עודד  למעשה.  להלכה  קדשים  ללמוד 
כולם  כהנים,  רק  למה  אבל  והוסיף  לענין,  מאוד 

שליט"א( רי"כ  הרה"ג  )מפי  קדשים.  לדעת  צריכים 



*  *  *
שהוא  שליט"א:  פשקס  הגר"א  רה"י  לנו  שח 
עת  ובאותה  פוניבז',  בישיבת  למד  נעוריו  בימי 
קדשים  חבורות  שליט"א  כץ  דוד  ר'  הגאון  אירגן 
ממושכת  תקופה  ולמדו  שליט"א  רבנו  ממרן 
עם  קדשים  ברק  בבני  מדרשות  הבתי  באחד 
להם  מוסר  שרבנו  הישיבה  מבני  נבחרת  קבוצה 

חבורות. שם 

מסכת זבחים
שנים  כשמונה  רבנו  בבית  נערך  תשנ"ד  משנת 
באיטיות  ולמדו  זבחים,  במס'  יום  כל  שיעור 
השחר  אילת  להוציא  רבנו  וזכה  וקטע,  קטע  כל 

ג"ח. זבחים  עמ"ס 
נפרדים.  פרקים  על  בקונטרסים  יצאו  בתחילה 
לא,  עד  ב'  מדף  א'  חלק'  יצא  תשס"ה  ובשנת 

תשע"ה. בשנת  חדשה  ובמהדורה  ב- 
ע'  מדף  וח"ג  ע"ב.  ע'  דף  עד  ע"ב  לא  מדף  וח"ב 

תשס"ז. בשנת  יצאו  ק"כ.  דף  עד 
שהיה  קדשים,  בסדר  מהמיוחדים  אחד  והתבטא 
אין  בזבחים  בריסק  בית  דברי  שאחרי  נראה 
יש  שעדין  ראה  הללו  ובספרים  שם,  לחדש  מה 

זה. במס'  לחדש  ניתן  שעדיין  יקרים  מקומות 
חידוש  שזה  התבטא  זצ"ל  מסטריקוב  והאדמו"ר 
חדשים  דברים  מחדשים  מופלג  בגיל  שגם 

מצוי. לא  כלל  בדרך  שזה  בתורה, 

*  *  *
הרבה  רבנו  מסר  זו  מסכת  בכולל  שלמדו  ובעת 

יוסף.  שלמי  בס'  ונדפסו  שיעורים 
מסגרת  זו  במסכת  התחילו  תשנ"ד  ובשנת 
מלבד  רבנו.  בבית  בכולל  החבורה  לבני  השיעורים 

בזבחים. הנוסף  השיעור 

*  *  *
נתחבט  בלילה,  בזבחים  בשיעור  אחת  פעם 
וטרח  ברש"י,  תיבות"  "שתי  בביאור  הרבה  רבינו 
לו  שבלטו  עד  וחצי!  כשעה  ברעיוניו  זה  על 
שאינו  אמר  ולבסוף  עמל,  מרוב  במצחו  הורידים 
ברמב"ם  היו  אם  רבינו  אז  והתבטא  פשט...  יודע 
טורחים  הרבה  היו  כבר  מובנות,  לא  מלים  שתי 
)פ"ח( פחות...  חשובים  אינן  רש"י  ודברי  ליישבו, 

*  *  *
הנה  בס"ד.  זבחים.  יוסף  שלמי  לספר  רבנו  ברכת 
על  ספר  לאור  שמוציאים  שנים  כמה  זה  כבר 
ישיבת  שע"י  אברכים  בכולל  הנלמדת  המסכתא 
מסכת  כל  על  ספר  להוציא  זכו  כעת  וגם  פוניבז', 
הכולל,  מחברי  גדול  חלק  משתתפים  ובו  זבחים 
מלים,  בכמה  לבוא  שבחבורה  זקן  בתור  ובקשוני 
לזה,  ראוי  ואיני  מסכים  בתור  באתי  שלא  וכמובן 
הגדולים  מדרשא  בבי  רבנן  להכיר  באתי  רק 
הגדול  חילם  להראות  נרחב  כר  ומצאו  בתורה, 
לנים  תורה  של  במלחמתה  כאריות  שנלחמים 
וכבר כתב  ומבררים דברים,  בעומקם של הסוגיות 
ספריהם  על  בהסכמתו  שליט"א  שך  הגרא"מ  מרן 
ועתידים  לגאונים  ועדיים  גדולים  שהם  הקודמים 

להוסיף. לנו  יש  ומה  ישראל,  לעם  לברכה 
מעלה  מעלה  ויעלו  שימשיכו  לברך  אלא  לי  ואין 
כחפצם  חוצה  מעינותם  להפיץ  ויזכו  בתוי"ש 
בהערכה.  הכו"ח  ד'.  מבקשי  לב  כל  וכחפץ  הטוב, 

יצ"ו. ברק  בני  תשנ"ז.  שני  אדר  י' 

מסכת מנחות
המשיכו  זבחים  מס'  בשיעורים  שסיימו  אחרי 
שלמדו  ובעת  באמצע.  והפסיקו  מנחות  למס' 

במס'  בביתו  שיעורים  רבנו  מסר  זו  מסכת  בכולל 
זו.

*  *  *
עמ"ס  לרשב"א  המיוחסים  החידושים  ספר  על 
את  מחדש  לאור  שהוציא  למי  רבנו  אמר  מנחות. 
מהראשונים'. לאחד  'חידושים  לזה  שיקרא  הספר 

*  *  *
בכולל  מנחות  מסכת  של  בסיום  שהי'  רבינו  סיפר 

שליט"א[ גרבוז  הגר"א  של  ]בשיעורו 

מנחה  בתורת  העוסק  כל  דאמרינן  בהא  ושאל 
לענין  נמי  מצינו  אמנם  מנחה,  הקריב  כאלו 
יש  נמי  זה  האם  הקריב,  הוא  נפשו  את  מנחה 

מנחות. במסכת  שעוסק  במי 

מסכת חולין
)עניני  חולין  מסכת  פוניבז'  בכולל  שלמדו  לפני 
חצי  תענית  לקבוע  שליט"א  רבנו  הורה  שחיטה(, 

ג"כ  ורבנו  לצדקה.  שיפדה  לו  שקשה  ומי  יום, 
שכמה  ואמר  ובצום.  תענית  בקבלת  השתתף 
ח"ו,  אסונות  היה  בכולל  חולין  כשלמדו  פעמים 
ובשנת  המפרץ,  מלחמת  היתה  תשנ"א  בשנת 

וכדו'. הערבים,  עם  אינתיפדה  היה  תשס"א 
ללמוד  שהתחיל  בעת  החת"ס  נהג  שכך  והזכיר 

התלמידים.  עם  לצום  חולין  מס' 
*  *  *

שלמד  זצ"ל  הגרמי"ל  מרן  בשם  רבנו  סיפר 
רמייל'ס  בישיבת  זצ"ל  היימן  שלמה  רבי  אצל 
שנים,  שלש  במשך  חולין  מסכת  ולמדו  בווילנא, 
רק  יש  דף  כל  ועל  שיעורים,  מחברת  לו  ויש 

הערות. שתי  לפעמים  או  אחת!  הערה 
*  *  *

ליבוש  ר'  לבית  לוגאנו  להעיר  שהגיע  רבנו  סיפר 
וסעדתי  טוב,  מאד  היה  כבר  אצלו  ז"ל  רובינפלד 
חתנים  שני  לו  והיו  ויום,  לילה  בשבתות  אצלו 
לדבר  יכלתי  כבר  ואיתם  החת"ס  נכדי  ת"ח 

חולין. מסכת  בעניני  בעיקר  בלימוד, 
זו,  במסכתא  בחורתו  בימי  רבנו  עסק  והרבה 
שחסר  ואמר  זו,  מסכתא  גם  הגר"ש  בנו  עם  ולמד 
כל  על  שיעמוד  יהושע  פני  כמו  ספר  זו  במס' 

המסכת. עניני 
*  *  *

שלמי  בס'  נדפסו  רבנו  ושיעורי  מחדושי  קצת 
גיטין  השחר  אילת  ספר  ובסוף  חולין.  עמ"ס  יוסף 

תשמ"ב. מהדורת 
*  *  *

אחרי  לומדים  ע"ז,  מס'  בכולל  שלומדים  בעת 
שרובו  חולין  במס'  והרוטב  העור  פרק  הצהרים 
שלימדו  מרבנו  וכשביקשו  טהרות,  בעניני 
דרצונו  ואמר  הסכים  לא  ע"ז  מסכת  גם  אחה"צ 
זה  ופרק  טהרות  שילמדו  היה  מפונביז'  הרב  של 

עליו. לותר  וא"א  בטהרות  יסודי 

מסכת בכורות
למד  תשנ"ט(  )קיץ  בכולל  בכורות  מס'  שלמדו  לפני 
המסכת  את  ת"ח  של  מובחרת  חבורה  עם  רבנו 
יוסף  שלמי  בס'  נדפסו  מחידושיו  קצת  להתכונן. 

בכת"י. עדיין  והשאר  בכורות.  עמ"ס 
*  *  *

בכולל  בכורות  מסכת  בסיום  שנאמרו  דברים 
תשע"א:  אייר  כ"ה  פוניבז' 

מדיני  מדברת  המסכתא  רוב  בכורות  מסכת 
ואיזה  בהמה.  מעשר  גם  יש  בסוף  רק  בכור, 
את  לפדות  דין  יש  אדם  בכור  לבכור,  יש  דין 
להקריבו  שצריך  דין  יש  טהורה  ובהמה  עצמו, 

אמנם  טמאה.  בהמה  בכור  גם  ויש  המזבח,  על 
סוסים  דין,  שום  עליהם  אין  טמאות  בהמות  רוב 
דין,  שום  בהם  אין  הטמאות  הבהמות  כל  וגמלים 

מחמורים!  חוץ 
טמאות?  הבהמות  מכל  אחרת  החמור  ולמה 
ישראל  כלל  שכשיצאו  בגלל  הגמ'  אומרת 
כל  את  עליהם  נשאו  החמורים  אז  ממצרים, 
הרי  ממצרים,  שהוציאו  מה  היהודים,  של  הרכוש 
וגם  מהמצרים,  ששאלו  מה  בגדים  הרבה  היה 
נשאו,  הם  להם,  שהיה  דברים  מיני  וכל  וזהב  כסף 
הבכור,  לפדות  בחמורים  מצוה  שיש  זכו  הם  לכן 

החמור. רק  כלום  זכו  לא  טמאות  הבהמות  כל 
עשה  החמור  וכי  שכר,  לו  מגיע  למה  ולכאו' 
מה  וכי  לעשות,  רצה  הוא  שכל,  לו  היה  מדעתו? 

סוחב. הוא  עליו  ששמים  מה  לחמור,  החילוק 
זאת  בכל  בחירה,  לו  אין  בודאי  איה"נ,  משמע 
שזה  דבר  בו  שנעשה  היות  למצוה,  זכה  הוא 
אבל  בזה,  כונה  שום  לו  היתה  שלא  ואפילו  חסד, 
זה  חסד,  של  מצוה  ידו  על  שנעשה  כזה  חי  בעל 
שלא  פי  על  אף  אחר.  יחס  לו  שיש  כך,  כל  שוקל 

חסד. עשה  זאת  בכל  עשה,  שהוא  לומר  שייך 
מי  וכל  יבנה"  חסד  "עולם  בריאה  ברא  הקב"ה 
הוא  אז  שרצה,  בלי  אפילו  חסד,  ידו  על  שנעשה 
יש  גדול  שעילוי  אומר  ישרים  שהמסילת  כמו 
השלם,  האדם  משמשי  בהיותם  הברואים  לכל 
בריאה  ממילא  חסד,  שיהיה  הוא  ה'  שרצון  והיות 
למרות  אחר,  יחס  לו  יש  ידו,  על  חסד  שנעשה 

זה. את  בחר  לא  שהוא 
שבן  איך  לראות  צריכים  אנחנו  מה  כן  ואם 
צריך  אדם  שבן  וכ"ש  כ"ש  להתנהג,  צריך  אדם 
שצריך  כמה  עד  לראות  צריך  בבחירה,  להתנהג 
דבר  איזה  יש  אם  ואפי'  חסד,  שיותר  מה  לעשות 
הזמן  כל  חסד,  חסד,  יעשה  זאת  בכל  בסדר..  לא 

חסד.
כל  למדני  ואמר  הגר  אליו  כשבא  הזקן  הלל 
סני  דעלך  מאי  לו  אמר  אחת,  רגל  על  התורה 
כי  כן!  הראשון,  הדבר  זה  למה  תעביד,  לא  לחברך 
שייכות  שיש  ומה  הבריאה,  של  היסוד  זה  חסד 
עד  אפילו  שיש,  זכות  איזה  לשער  אין  לחסד 
דבר,  שום  מדעתו  עושה  כשלא  שגם  כך  כדי 
חסד,  של  דבר  ועל  חסד!  עשה  הוא  זאת  בכל 

מצוה. כבר  בו  לעשות  צריך  מיוחד,  יחס  יש 
המשא,  את  שהביאו  האלה  החמורים  כל  והנה 
האם  היום  שנולד  והחמור  מהם,  ֵזֶכר  כבר  אין 
לא!  ההוא,  החמור  עם  שייכות  לו  שיהי'  צריך 
כל  הוא  חסד,  בו  שנעשה  היות  הזה  המין  רק 
גדול  וחלק  אליו,  להתייחס  שצריך  שוקל  כך 
חמור,  פטר  על  הוא  בכורות,  שלימה  ממסכתא 
של  הענין  את  להחשיב  כמה  עד  מלמדינו  וזה 

מזה. וללמוד  חסד 
לעבוד  נלמוד  הדברים  שבכל  לנו  יעזור  הקב"ה 
זה  את  לעשות  צריכים  כן  ואנחנו  הקב"ה,  את 
לעבוד  הקב"ה,  רצון  את  לעשות  לדעת  מבחירה, 
לייחס  הכל  אותו,  ולאהבה  אותו  ליראה  אותו 
לאושר  יזכה  אחד  כל  ואז  רוצה.  שהקב"ה  למה 
"להתענג  ישרים  במסילת  שכתוב  מה  האמיתי 
התענוג  שזהו  שכינתו"  מזיו  וליהנות  ה'  על 
הקב"ה  העידונים,  שבכל  הגדול  והעידון  האמיתי 
טוב  לכל  יזכה  הזה  בדרך  שילך  אחד  שכל  יעזור 

סלה.

מסכת ערכין ומעילה
תורה  ארחות  מכולל  לאברכים  הורה  רבנו 
לפניו  וכשטענו  ומעילה.  ערכין  מסכתות  שילמדו 



אבל  שאה"נ,  להם  אמר  קשות,  מסכתות  שזה 
אלו  מסכתות  תלמדו  מתי  אימתי  עכשיו  לא  אם 

כעת. כבר  זה  את  שילמדו  כדאי  לכן 

מסכת תמורה
אברכים  עם  זו  מסכת  תקופה  למד  שליט"א  רבנו 

בכת"י. ועדיין  בביתו. 

מסכת כריתות
תיקון  זה  כריתות  במסכת  לימוד  רבנו:  אמר 
אור  בספר  שהובא  כמו  רח"ל,  כרת  לעונש 
האריז"ל.  בשם  פאפיאיש  מאיר  לר'  צדיקים 
בעשי"ת  כריתות  מסכת  שלומדים  יש  זה  ומטעם 
כרת  חטא  פשוט,  לא  וזה  כרת,  עון  על  לכפר 

מאד. חמור 

מסכת קינין
חסמא  בן  אליעזר  רבי  מי"ח(  )פ"ג  באבות  תנינן 
הלכות  גופי  הן  הן  נדה  ופתחי  קינין  אומר 
העירו  לחכמה.  פרפראות  וגמטריאות  תקופות 
קינין  על  לנו  לחדש  התנא  צריך  שהיה  הטעם  מה 

הלכה?  גופי  שהן  מיוחד  באופן 
עיבורא  ליה  שדר  ב'  צה  בחולין  דהנה  לפרש  ויש 
ידע  בעלמא  חושבנא  השתא  אמר  שני  דשיתין 
טריפתא  ספקי  גמלי  תליסר  ליה  שדר  כתב 
דלא  הרי  איחזייה,  איזיל  בבבל  רב  לי  אית  אמר 
הי'  א"כ  טריפות,  מדיני  רק  מהחשבונות,  נתפעל 
של  חשבון  זה  בעיקר  קינין  שמסכת  שכיון  הו"א 
שגם  לומר  הוצרך  לכך  הקנים,  של  תערובות 
חזו"א  אין  זה  מטעם  ]ואולי  הלכות.  גופי  הן  קינין 
יפרח( כתמר  צדיק  )כ'  חשבונות[  בעיקר  דהוי  קינים,  על 

מסכת נדה
והוציא  נדה,  במס'  בביתו  שיעור  קבע  רבנו 
הגן  עץ  פרי  בשם  קו'  תשנ"ו.  ניסן  בחודש 
אילת  בקובץ  הדברים  יצאו  ואח"כ  שמו.  בעילום 

תשע"א. טבת  נדה  עמ"ס  השחר 
*  *  *

היוצר  וישתבח  הבורא  יתברך  רבנו:  הקדמת  וז"ל 
בחסדו  וזיכנו  עמנו  ועושה  שעשה  החסד  כל  על 
נדה,  מסכת  מופלגים  אברכים  בחבורת  ללמוד 
במפרשים  כלל  בדרך  עייננו  לא  למודינו  ודרך 
הזמן  מצד  הן  כי  ופוסקים,  ואחרונים  ראשונים 
לא  מאד  לזה  צריך  אשר  הריכוז  מצד  הן 
המופלגים  החבורה  ובני  לזה.  מילתא  אסתעייא 
ונרשמו  והפוסקים  המפרשים  מגדולי  קצת  העירו 

החבורה.  מבני  א'  ע"י  הדברים 
דנו  כבר  אשר  דברים  הרבה  ימצאו  כי  יפלא  ולא 
בזה  ימצא  וגם  הגדולים  בזה  והרחיבו  והעתיקו 
לזכור  לכתוב  רוצים  בכ"ז  אמנם  פשוטים.  דברים 
יש  לפעמים  אולי  גם  הלימוד  בשעת  שדובר  מה 
שמעתתא  רווחא  יהי'  שעי"ז  חדש  דבר  איזה 

לזכות.  זה  ויהי' 
הטיב  אשר  המיוחד  החסד  כל  על  בהודאה  והננו 
ולנצח  לעד  יתב'  שמו  ישתבח  בזה,  גם  עמנו 
לשמור  וללמד  ללמוד  שנזכה  רצון  ויהי  נצחים. 
כל  סוף  עד  חלצינו  יוצאי  וכל  אנו  ולעשות 
בני  לפ"ק  תשנ"ו  ניסן  יתב"ש  כרצונו  הדורות 

יצ"ו ברק 
רבנו:  הוסיף  תשע"א  בטבת  החדשה  ולמהדורה 
והלאה,  ט'  מדף  להוסיף  זכינו  תשע"א  שנת  וכעת 

טהרות. בסדר  מסכתות  בכמה  הערות  קצת  גם 
 *  *  *

זו מסר רבנו שיעורים  ובעת שלמדו בכולל מסכת 
נדה. השחר  אילת  ובסוף  יוסף.  שלמי  בס'  ונדפסו 

*  *  *
לעילוי  ש"ס  ללמוד  קבלו  הרבנית  כשנפטרה 
נדה, ואחר כמה דפים  ורבינו לקח מסכת  נשמתה, 
שהתעכב  כיון  הנדרש,  בקצב  להמשיך  יכל  לא 
מסכת  לסיים  ע"ע  לקח  ואחד  ופרט,  דבר  כל  על 

בחמימות. לו  הודה  ורבינו  רבינו,  במקום  זו 
*  *  *

סיפר רבינו שהחזו"א כשהוציא ספרו הראשון על 
הסתכל  הגדולים  אחד  הסכמה  לבקש  שלח  נדה, 
של  מכת"י  כגנוב  נראה  שזה  ואמר  בכתבים 
ראשונים, ואמר החזו"א: א"כ כבר קבלתי הסכמה.

*  *  *
בא  חתונתו  שאחרי  זצ"ל  קסלר  הגר"ש  סיפר 
הגר"ש  והוא  נדה,  במס'  בסוגיות  רבנו  עם  לדבר 
שליטתו  וראה  רבנו  עם  אז  ודיבר  כעת  בזה  עסק 
העצומה במסכת שואל אותה מתי הוא למד את זה 
ואמר לו לפני עשר שנים, והגר"ש אמר אז לרבנית 
ע"ה שרבנו שולט במסכת שלמד אותה לפני שנים 

הרבה יותר טוב ממני שלמדתי כעת את זה. 
*  *  *

תשנ"ו תמוז  ט"ו  בס"ד.  רבנו:  מכתב 
רבי  הצדיק  הגאון  לפטירת  יום  שלשים  במלאות 
ספר"  "קרית  ואב"ד  רב  זצלה"ה  קסלר  שמחה 
משיעוריו  מעט  להוציא  תלמידיו  חבר  רוצים 
במשך  ברבים  וללמדם  לאומרם  זכה  אשר  הרבים 
ובהירות  בבירור  שמיה  פקיע  וכבר  בשנים,  רבות 

לההלכה. עד  לעומקן  הסוגיות  בליבון 
בעמלה  עמלו  הלכה"   – "שערי  הכולל  אברכי  גם 
לדעתם  הגיעם  עד  הסוגיות  לברר  תורה  של 
להלכה[  פסק  ישמש  שזה  לומר  הכונה  ]אין  להלכה 
ונקוה  זצ"ל,  הגאון  עם  מאוד  בקשר  ועמדו 
הלכה  להוציא  בתורה  ביגעתם  להרבות  שימשיכו 
לאור  להוציא  רוצים  ועתה  הטוב,  כחפצם  בתורה 

נדה. מסכת  על  שיעורים 
ולא באתי אלא לברכם פועל ה' יצליח בידם ויזכו 
לנשמתו  היא  גדולה  זכות  ובודאי  ברבים,  להפיץ 
ובזה  בקבר,  דובבות  שפתותיו  ויהיו  הטהורה, 
ימשכו פירותיו ופעליו אשר זכה לעשות בימי חייו.
שמים  וכבוד  תורה  להרבות  פעלכם  ה'  יברך 

עולמים. בישועת  להושע  במהרה  ונזכה  בעולם, 
התורה לכבוד  הכו"ח 

סיום הש"ס
הש"ס  למפעל  הש"ס  בסיום  רבנו  דברי  מתוך 

תשס"ג: תשרי  בכ"ו 
בן  שהוא  לו  מובטח  יום  בכל  הלכות  השונה  כל 
הנה  וכו',  לו  עולם  הליכות  שנאמר  הבא,  העולם 
ירית  חדא  מסכתא  דירית  מאן  כתוב  בזוה"ק 
הילכתא  דירית  מאן  גורסין  ויש  חדא,  עלמא 
אין  כי  לנו,  ידוע  לא  חדא  עלמא  זה  ומה  חדא, 
זה  וכנראה  כאלה,  גבוהים  בדברים  מושג  לנו 

חדא. עלמא  בשם  הנקראים  גבוהות,  מדרגות 
עולם  בן  שהוא  ראי'  מביאה  הגמ'  כאן  והנה 
ולכאו'  לו,  עולם  הליכות  שכתוב  מזה  הבא, 
הראי'  מה  אבל  לעולם,  שזוכה  כתוב  אמנם 
הזה?  לעולם  זוכה  אולי  הבא,  לעולם  שהכונה 
להליכות  שיזכה  הזה  בעולם  שייך  שלא  משמע 
בעולם  שיזכה  שייך  האיך  שלם"  "עולם  עולם, 
ולא  הלכות,  שלמדו  אנשים  הרבה  יש  הרי  הזה, 
בעולם  ורק  שלם,  עולם  אחד  לכל  שיהיה  שייך 
שאם  חז"ל  הבינו  לכן  דברים,  כאלה  שייך  הבא 
לעולם  הכונה  כרחך  על  עולם  הליכות  כתוב 
סוף,  בלי  עולמות  עולמות  יש  שמה  כי  הבא, 

להם. לזכות  שאפשר  מדרגות  כאלו  באמת  וזה 

כאן  כי  הבא?  בעולם  רק  זוכים  באמת  ולמה 
למצוה,  שכר  לשלם  כדי  מספיק  לא  זה  העוה"ז 
כלום?!  זה  הזה  העולם  הזה?  בעולם  לו  יתנו  מה 
בכל  הלכות  ששונה  מי  מצוה,  שעושה  מי  כלפי 
הזה,  עולם  איזשהו  עם  אותו  יפטרו  האם  יום, 
העולם  זה  עולם  הליכות  וע"כ  כלום,  זה  הרי 
הבא. לעולם  זוכה  הלכות  לימוד  שבשביל  הבא. 

סדר טהרות
טהרות  בסדר  קבוע  שיעור  מסר  שליט"א  רבנו 
של  לזכרו  פונביז'  הכולל  לבני  רביעי  יום  מידי 
ולמדו  יום[  כל  היה  זה  האבל  ]ובשנת  זצ"ל,  הרב  מרן 
שיעוריו  ונדפסו  הסדר.  כל  את  פעמים  כמה 
טהרות,  פרה,  נגעים,  אהלות,  כלים,  עמ"ס 
השחר  אילת  בקובץ  נט"י[.  ]והל'  ידים.  מכשירין, 

תשע"א.  טבת   – טהרות 
את מס' טהרות למדו כמה פעמים אחד אחר השני.

*  *  *
המדרש  בית  חברי  לכבוד  בס"ד.  רבנו:  מכתב 
כי  זכיתם  גדולה  זכות  יחיו  עליהם  ה'  טהרות 
נוסף  תורה  בדברי  העוסקים  כל  זוכים  גדול  זכות 
טהרות  סדר  כגון  זוית  בקרן  המונחים  לאלה  לזה 
עמ"ס  ספר  לחבר  וזכיתם  דורשים  כ"כ  לו  שאין 
בהם  ולעיין  לראות  זכיתי  לא  כי  אף  והנה  כלים. 
יגעת  כי  אחזקתייהו  דרבנן  צורבי  הני  אוקי  מ"מ 
המדרש  בית  חברי  יהיו  וברוכים  תאמין.  ומצאת 
ונושא  דאורייתא  מתמכי  החשוב  הנגיד  עם  יחד 
שטערן  יוסף  אברהם  הר"ר  הספר  הוצאת  בעול 
ותזכו  יצליח  בידכם  ה'  שחפץ  רצון  יהי  שליט"א 
תורה. עמלי  לכ'  הכו"ח  ולהאדירה.  תורה  להגדיל 

*  *  *
א'  סיפר  רבנו  שבנשיאות  ברק  בבני  בת"ת 
הת"ת  כל  שכן  רבינו.  בזכות  שהכל  המלמדים, 
טהרות  לומדים  כאן  רק  זרעים,  סדר  לומדים 
רצו  פעמים  כמה  וכבר  כך,  על  עומד  שרבינו 
א"ל  לרבינו,  זה  סיפרתי  נתן.  לא  ורבינו  להפסיק 

)צכ"י( בטהורים.  ויתעסקו  טהורים  יבואו 

*  *  *
בלימודו  רבנו: כשעסק מרן הגר"ח מבריסק  סיפר 
טהורים'  'מים  בס'  משתמש  היה  טהרות  בסדר 
פעם  הנ"ל  ]הגאון  זצ"ל.  פינשטיין  הגרי"מ  סיפר  כך 
הודאה  ובתורת  בנהר,  שרחץ  ידי  על  ונתרפא  אנושות  חלה 

ונהרות,  מים  מענייני  בשמות  חיבוריו  לכל  קרא  להקב"ה 

וכו'[. נפתוח  מי  טהורים,  מים 

*  *  *
ב'  פרק  ריש  טהרות  מס'  בכולל  רבנו  כשלמד 
ופירש  בקדירה',  ירק  כובשת  שהיתה  'האשה 
ועל  הרמב"ם  פי  על  בטו"ט  המשנה  את  רבנו 
א'  כ'  ברכות  בגמ'  מ"ש  רבנו  והביא  הר"ש,  פי 
ירק  שכובשת  בהאשה  יהודה  רב  מטי  הוה  כ 
חזינא  קא  ושמואל  דרב  הויות  אמר  בקדרה 
והרמב"ם  כך,  כל  בזה  התקשו  מה  ולכאורה  הכא, 
בהמשך  היה  שהקושי  כותב  לטהרות  בהקדמה 
ושלישי  ושני  ראשון  בדיני  הפרק  של  המשניות 
בחולין  ומשקים  באוכלים  סדרם  איך  ורביעי 
היה  מה  לדעת  צריך  זה  וגם  ובקודש,  ובתרומה 

קשה. כ"כ  להם 
בעניותינו  אנו  הנראה  שכפי  רבנו  אמר  אלא 
להם  שהיה  הקושי  מה  להבין  אפילו  זוכים  לא 
מה  רבנו  אמר  וכן  קל.  נראה  הכל  הארץ  ולהעם 
לומדים  שאגדתא  לומר  הלומדים  בפי  שרגיל 
המתעמקים  אבל  קל.  שזה  נראה  לכן  בשטחיות 
מגמרא  יותר  האגדתא  קשה  כמה  עד  רואים 



מה( עמ'  בריסק  מתורת  בתמר  )אעלה  אחרת. 

מס' כלים
הרבני  כ'  כתב:  כלים  תבנית  לספר  רבנו  בהסכמת 
בתורה  ויגע  עמל  מרבים  אלקים  ירא  המופלג 
אליעזר  משה  מוה"ר  אשכנז  וחסידי  רבני  מגזע 
וברכה.  טוב  אך  לו  אשר  ולכל  שליט"א  פוזן 
לו  חן  חן  תשואות  כלים  תבנית  ספרו  קבלתי 
אשר  התורה  מחלקי  היא  כלים  מסכת  והנה 
להבין  הקושי  מפאת  אותה  לומדים  רבים  לא 
בדורותינו  כי  במשניות  הנזכרים  הכלים  צורות 
שאין  כמצוה  קצת  וזה  בכאלה  משתמשים  לא 
דמצוה  חסידים  ס'  בשם  ומובא  דורשין  לה 
.ואין  מצוה  מת  כעין  היא  דורשין  לה  שאין 
ע"י  אוזנים  לה  לעשות  המצוה  זכות  גודל  לתאר 
הסכמה  בתור  לא  כי  ואם  הכלים  צורות  ביאור 
בהסכמה  לבוא  אנכי  נמנע  כי  נכתבים  הדברים 
על  ברכתי  בזה  אביע  אולם  חדשים  ספרים  על 
ויה"ר  בה  להלומדים  להועיל  וטרחתו  יגיעתו 
גם  ולהאדירה  תורה  ולהגדיל  להפיץ  עוד  שיזכה 
לעוה"ב. לו  קיימת  והקרן  בעוה"ז  פירותיהן  יאכל 

מס' אהלות
אהלות  עמ"ס  אש  דברות  לספר  רבנו  בהסכמת 
קשה  מסכת  על  ספר  שלחבר  כמובן  בתו"ד:  כתב 

בתורה. מאוד  שקוע  להיות  צריך  אהלות  כמו 
נגעים,  או  אהלות  קשה  יותר  מה  רבינו  שאל 
אצל  כלך  ב((  לח,  )סנהדרין  מדקתני  רבינו  אמר 

יותר. קשה  דנגעים  הרי  ואהלות,  נגעים 

מס' נגעים
נגעים  על  טהרות  מראות  לס'  רבנו  בהסכמת 
וולפסון  דניאל  ר'  הגאון  הרב  הנה  רבנו:  כתב 
נגעים  מסכת  על  לטהרה  חיבור  הראני  שליט"א 
על  ספר  שלחבר  והיות  טהורות.  מראות  הנקרא 
והבנה  עצומה  יגיעה  צריך  דשם  קשים  ענינים 
צריך  הכל  ואחרי  שבה.  העמוקים  בענינים  דקה 

לי'... קזכו  ומשמיא  מיוחדת  דשמיא  סיעתא 

סיום המשניות
המסכתא  זה  עוקצין  עוקצין,  בסוף  המש' 
כתוב  האחרונה  במשנה  הש"ס,  של  האחרונה 

ש"י  וצדיק  צדיק  לכל  להנחיל  הקב"ה  'עתיד 
ואוצרותיהם  יש  לאוהבי  להנחיל  עולמות, שנאמר 
עולמות  הרבה  כ"כ  של  המשמעות  מה  אמלא'. 
שאנחנו  רוחניים  מושגים  זה  מבינים,  לא  אנחנו 
מתכוונים  חז"ל  זה,  ככה  אבל  להבין.  יכולים  לא 
הם  מה  לדעת  א"א  עמוקים,  לדברים  בזה 
לא  עכ"פ  שהבינו,  אנשים  יש  מסתמא  מתכוונים. 

זה. את  להגיד  פשוט  לאיש 
קרוב,  יותר  הפשט  את  מסביר  הרמב"ם  אבל 
מאות  שלש  וז"ל  כך,  אומר  הוא  שם  בפיה"מ 
העולם  תענוגות  כל  נקבצו  אלו  עולמות  ועשרה 
אותו  והוכפל  התענוגות  מיני  שנויי  לכל  הזה 
גם  פעמים  ועשר  פעם  מאות  שלש  המקובץ 
לעולם  הצדיקים  לאחד  שיגיע  העונג  יהיה  אז 
ללא  הוא  בזמן  התמידיות  אבל  כמוהו,  הבא 
הבא  העולם  לחיי  שתזכה  נפש  כל  אלא  גבול, 
כלומר  יש  אמרו  ענין  והוא  לעולם,  תכלה  לא 
כי  תכלית,  לה  אין  אשר  התמידית  המציאות 
אמר  וכאלו  ההעדר,  ו"אין"  המציאות,  היא  "יש" 
יש  שם  ואין  המוחלט  היש  את  אנחיל  לאוהבי  כי 

התמידי.  הקיום  אלא  אמתי 
דרך  על  התענוג  לגודל  גם  זה  מפסוק  זה  ולמד 
וזה  ועשרה,  מאות  שלש  יש  ומנין  הואיל  הרמז 
אבל  עצום,  העונג  שאותו  בלבד  ההערה  דרך  על 
כולה  לשאינו  הכולה  בין  יחס  שאין  כשם  האמת 
אצלינו  אשר  האלו  התענוגות  בין  יחס  אין  כך 
כל  את  תיקח  דאם  וכונתו  עכ"ל  העונג  לאותו 
יש  הלא  התענוגים.  כל  בעולם.  שיש  התענוגים 
יש  בכבוד,  תענוגים  יש  ושתיה,  באכילה  תענוגים 
כל מיני שררות שאנשים אוהבים, כל א' הורג את 
ככה  אבל  בשררה?  יש  מה  שררה...  בשביל  השני 
השטויות...  כל  את  מחפשים  הזה  בעולם  אנשים 
אותם  תכפיל  הזה,  בעולם  שיש  התענוגים  כל  אז 
זה  התענוגים.  כל  את  פעמים,  ועשר  מאות  שלוש 
מה שמגיע לצדיק. זה הש"י עולמות. ש"י עולמות 

הזה. כל תענוגי העולם  זה ש"י פעמים 
מיני  כל  אוכל,  שררה,  תענוגים,  המון  יש  בעולם 
מאות  שלוש  תכפיל  שיש  התענוגים  כל  דברים, 

לצדיק! שיש  מה  זה  פעמים,  ועשר 
שווים?  הצדיקים  כל  האם  כך,  לשאול  יש  עכשיו 
בדרגא  כאלו  ויש  רבינו,  משה  כמו  צדיק  יש  הלא 

כל  על  מצווה,  כל  על  הכוונה  ע"כ  אלא  אחרת, 
העוה"ז. תענוגי  של  עולמות  ש"י  מצווה 

דברים  'אלו  המצוות  כל  על  אומרים  כשחז"ל 
קיימת  והקרן  בעוה"ז  פירותיהן  אוכל  שאדם 
כולם,  כנגד  תורה  תלמוד  כתוב  ולבסוף  לעוה"ב' 
א'  שמילה  הירושלמי  בשם  שם  אומר  והגאון 
כל  שעל  לפי"ז  יוצא  כולם.  כנגד  היא  תורה  של 
מצווה  כל  ועל  המצוות,  כל  כנגד  שכר  יש  מילה 
וזה  להשיג,  אפשר  אי  לתאר,  שאין  שכר  כזה  יש 

אחת. מילה  על 

מילה  כל  על   - אדם  לבן  אומרים  היו  אם  למשל, 
כ"כ-  הרבה  -לא  דולר  אלף  תקבל  תגיד  שאתה 
מהמקום,  זז  היה  לא  האדם  מילה,  כל  דולר,  אלף 
אלף  עוד  דולר,  אלף  עוד   – מילה  עוד  מילה  עוד 

דולר... אלף  מילה  כל  דולר, 

כל  של  שהשכר  אומר  הרמב"ם  כאשר  א"כ 
וצריך  המצווה,  כנגד  כלום  הוא  הזה  העולם 
מילה  בעד  פעמים,  ועשר  מאות  שלוש  להכפיל 
ובתורה  כ"כ,  כדי  עד  לזכות  יכול  אדם  תורה  של 

יותר. אפילו 

שלו  החיים  את  לנצל  צריך  אדם  בן  כמה  א"כ 
דברים  לעצמי,  לעשות  לא  שטויות,  לעשות  לא 
מצוות,  לעשות  העיקר  עצמי.  של  עצמי,  של 
מילה  כל  על  זוכה  הוא  אז  שמים,  לשם  תורה, 
שלוש  כך  כדי  עד  תורה  של  מצווה  כל  ועל 

מילה. כל  בעד  פעמים  ועשר  מאות 

הקב"ה יעזור שכל א' יהיה לו שכל לנצל את החים 
ולא יבזבז אותם, בחיים אפשר לזכות לכ"כ הרבה 

טוב! כ"כ הרבה מצוות! כ"כ הרבה תורה!

מעשים.  מצוות,  תורה,  לו  שיהיה  אדם  בן  כל 
שמונה  להיות  לא  תורה,  לאהוב  יכול  אדם  כל 
כל  ביום  שעות  כמה  אבל  ביום...  שעות  עשרה 
לזכות.  יכול  ותפילה,  מצוות  וגם  לזכות,  יכול  א' 
אושר  איזה  לתאר  אפשר  אי  מאושר!  יהיה  ובזה 
ואז  לטוב,  החיים  את  לנצל  שכל  צריך  רק  שיש! 

מאושר. יהיה 

את  לנצל  יזכה  א'  כל  שבאמת  יעזור  הקב"ה 
בזה  מאושר  להיות  יזכה  ואז  טוב,  שלו  החיים 

א( היכלא  )קובץ  ובבא! 

ה' גבורות  ימלל  מי   - פונביז'  כולל  בהיכל  רבנו  משיחת  קטעים   - הש"ס  כל  ללימוד  חיוב 
והנה  א'(,  ב'  ויקרא  מד"ר  )עי'  להוראה  יוצא  ואחד  למקרא  נכנסין  אלף  אומרים  חז"ל 
יודע  אחד  כל  דהא  בשו"ע,  מסוימים  דינים  ידיעת  על  הכונה  אין  להוראה  יוצא  אחד 
להכריע  שיכול  הכונה  אלא  להוראה,  יוצא  אחד  נקרא  לא  עדיין  וזה  דינים,  קצת 

עמוקות. בשאלות 
צריכים  דלזה  וקשות,  עמוקות  בשאלות  להכריע  שיכלו  גדולים  ת"ח  היו  הדורות  בכל 
כרעק"א  האחרונים  וגדולי  הראשונים  וכמו  ולרוחבה,  לעומקה  הסוגיא  כל  את  לדעת 
זה נקרא  ונכנסו בכל הסוגיא לעומקה ולרוחבה,  וכדו'  וכדו' שדנו בהיתר עגונות  החת"ס 
יוצא להוראה. נקרא  זה עדיין לא  יודע רק מה שכתוב מפורש  יוצא להוראה, דאם אחד 
את  לדעת  צריך  אלא  מהתורה,  בחלק  ידיעה  רק  מספיק  לא  בודאי  זה,  להיות  ובכדי 
כמו  התנאים,  שידעו  כמו  לדעת  בזמנינו  א"א  יחסי,  באופן  היינו  ולדעת  התורה,  כל 
נכנסין  אלף  אומרים  חז"ל  וזה  דורו,  לפי  ששייך  מה  כפי  אחד  כל  אבל  הגר"א,  שידע 

להוראה. יוצא  ואחד  למקרא 
מן  סטו  רח"ל  ישראל  בכלל  גדול  הכי  חלק  כי  למקרא,  נכנסין  אלף  נתמעטו  בימינו 
לעכו"ם  יהודי  בין  הבדל  ואין  התבוללות  כמעט  יש  המדינות  שברוב  כך  כדי  עד  הדרך, 
יהודים,  נשאר  שלא  כמעט  גדולים,  מאוד  באחוזים  שם  שהטמיעה  מדינות  יש  רח"ל, 
והמעט  להוראה,  יוצא  ואחד  למקרא  נכנסין  אלף  להיות  צריך  שנשאר  הקטן  ומהחלק 
מהבעלי  גדול  הכי  חלק  יש  זה  במקום  והישיבות,  ביהמ"ד  כתלי  בין  נשאר  הרי  הזה 
ת"ח  יצמחו  מהיכן  אז  לא  אם  כי  גדולים,  ת"ח  שיצאו  לצפות  יש  ומהם  כשרונות, 
דהיינו  התורה,  כל  את  לדעת  צריך  בהוראה  גדול  ת"ח  להיות  דבכדי  ידוע  וזה  גדולים, 

ששייך. מה  כפי 
לדרגה  ולהגיע  ש"ס  לדעת  שיכולים  אנשים  כשרון,  ברוכי  ב"ה  יש  כאן  רבנו:  וסיים 
הפרעות  מיני  כל  שעושה  שטן  מעשה  ג"כ  יש  אמנם  להוראה,  יוצא  אחד  של 
ה'  גבורות  ימלל  מי  נקרא  לא  וזה  תורה,  של  קטן  חלק  על  מצומצמים  שנשארים 
יתבעו  אם  יודע  איני  למרכבה  צפית  הש"ס,  כל  לכה"פ  זה  תורה  כי  תהלתו,  כל  ישמיע 
גמ'  ש"ס  ללמוד  יכולים  כשרון  בעלי  הרבה  יתבעו,  שייך,  שכן  מה  עכ"פ  אבל  בדורינו, 
לגמרי,  אחר  הוא  האדם  ואז  היטב,  ולחזור  ובאחרונים  בראשונים  ולעיין  תוס'  רש"י 

סוג  זה  תהלתו,  כל  להשמיע  שיכול  אחר,  שבח  זה  השבח  אחרת,  תפילה  היא  התפילה 
אדם. של  לגמרי  אחר 

אא"ה  להבדיל  חכמה  לשם  לומדים  אם  שמים,  לשם  לומדים  אם  רק  זה  וכמובן 
יראי  הם  ב"ה  כאן  האברכים  דכל  מקוים  אבל  כלום,  זה  אין  חיצוניות  חכמות  כמו 
לעלות  ורוצים  יר"ש  עם  ולומדים  ה',  תורת  את  ללמוד  רוצים  כי  תורה  ולומדים  ה' 
מקריבים  אם  אבל  חייהם,  כל  את  מקריבים  הם  זה  ועל  שלהם  התכלית  וזה  בתורה, 
ימלל  למי  שיגיעו  אמיתיים,  תורה  בני  להיות  לתכלית,  שיגיעו  אז  החיים  כל  את 

תהלתו. כל  להשמיע  שיכול  מי  ה'  גבורות 
שלומדים  מסכתות  כמה  לדעת  יכול  אחד  מצומצמים,  כ"כ  אנחנו  האחרון  בזמן 
כל  ישמיע  ה'  גבורות  ימלל  נקרא  זה  וכי  תורה,  חידושי  קצת  לו  יש  זה  ועל  בישיבות 
כאלו,  דברים  לעשות  יכולים  צעירים  בחורים  גם  תורה,  חידושי  כמה  לו  שיש  תהלתו 
בבלי  ש"ס  לכה"פ  לדעת  צריך  תהלתו,  כל  ישמיע  לדרגת  להגיע  הוא  התכלית  אבל 
ה'  וגבורות  אחר,  אדם  יהי'  האדם  אז  ה',  תורת  שזה  מפני  זה  את  וללמוד  וירושלמי, 

אחרת. יהי'  והכל  ה',  גבורות  זה  שאומר 
ולהגיע  לעלות  שיכולים  צעירים  אנשים  כאן  יש  להעיר,  רוצים  שאנחנו  מה  וזה 
כולה  התורה  כל  את  לדעת  כדי  ללמוד  לש"ש  יעבדו  אם  מאוד,  גבוהות  לדרגות 
לגמרי  אחר  אדם  מאושר,  יהי'  אחד  כל  אז  תהלתו,  כל  להשמיע  להיות  לדרגה  ולהגיע 
עמוקה  סוגיא  זה  בודאי  ג',  בדף  אוחזים  למעשה  דפים,  כמה  על  מצומצם  ישאר  ולא 
צריך  דפים,  כמה  רק  הזמן  במשך  יספיקו  כך  ימשיכו  אם  להתקדם,  צריך  אבל  מאוד 
יספיקו  לא  זו  בדרך  הרבה,  לחזור  צריך  כך,  כדי  עד  לא  אבל  בעיון,  ללמוד  באמת 
כל  שיעמדו  א"א  הקושיות,  כל  את  לתרץ  א"א  הלאה,  ממשיכים  קושי  יש  אם  ש"ס, 
להגיע  אלא  לאחר  שלא  להתחזק  צריך  הסדרים  בשמירת  וגם  אחת,  סברא  על  הסדר 
לא  זה  אחת,  סברא  על  היום  כל  יעמדו  לא  תוס',  רש"י  גמ'  וילמדו  הסדר,  בתחילת 
רוצים  הרי  ללמוד,  רוצים  שלא  מחמת  ח"ו  בא  לא  זה  גפ"ת,  ללמוד  צריך  תכלית, 
אחת,  סברא  על  היום  כל  שיעמדו  לא  אבל  סברות,  גם  צריך  גפ"ת,  זה  היסוד  ללמוד, 
ה'  גבורות  ימלל  מי  לדרגת  ותגיעו  ותלמדו  שתעלו  להתקדם,  שיתעוררו  יעזור  ה' 

קלז(  - קלג  עמ'  תורה  עניני  תהלתך  פי  )ימלא  תהלתו.  כל  ישמיע 


