שנה ב'
פרשת תצוה
תשפ"ב

גליון
מספר 41

אין לסמוך על הדברים למעשה

ית ִׂמזְ בֵּ חַ ִׂמ ְקטַ ר
וְ עָ ִׂש ָ
ית אֹתֹו
ְקט ֶֹרת וכו' וְ צִׂ פִׂ ָ
זָהָ ב טָ הֹור
(שמות ל)

ההבדל בין "אין אור של
גיהנם שולטת" של ת"ח
לשל פושעי ישראל
אמר ריש לקיש אין אור של
גיהנם שולטת בפושעי ישראל
קל וחומר ממזבח הזהב 1מה
מזבח הזהב שאין עליו אלא
כעובי דינר זהב כמה שנים אין
האור שולטת בו פושעי ישראל
שמלאין מצות כרמון דכתיב
 1רבינו הביא את קושי' הגאון
יעקב (בפירושו על העין יעקב כאן)
וז"ל הגאון יעקב" :כי ידוע כי זה
מזבח הזהב אשר היה עליו כעובי
דינר זהב היה מזבח הקטורת ,ולא
היה עליו אש כי אם מחתה גחלים
לקטורת בבוקר ובערב .אבל מזבח
נחושת של עצי שיטים שהיה עליו
כעובי דינר נחושת היה מזבח
העולה ,ועליו נאמר אש תמיד תוקד
על המזבח ,והיה עליו חמש
מערכות יום ולילה ולא יכבה
תמיד ,למה לא יליף הש"ס זה
הלימוד ממזבח נחושת שהיה עליו
אש תמיד ולא היה רק בעובי דינר

כפלח הרמון רקתך אל תקרי
רקתך אלא רקנין שבך על אחת
כמה וכמה (סוף מסכת חגיגה)

רבינו :2יש להבין ,דלכאורא
מימרא זו סותרת למימרא
הקודמת בגמ'" ,א''ר אבהו
אמר ר''א ת''ח אין אור של
גיהנם שולטת בהן ק''ו
מסלמנדרא ומה סלמנדרא
שתולדת אש היא הסך
3
מדמה אין אור שולטת בו
ת''ח שכל גופן אש דכתיב
הלא כה דברי כאש נאם ה'
על אחת כמה" ,הרי שרק
תלמידי חכמים אין אור של
בהן,
שולטת
גהינם
ובמימרא השניה אומרת
נחושת ולא שלט בו אש ,א"כ ק"ו
לפושעי ישראל ,שאין שולט עליהן
אור של גיהנם") ואמר רבינו
דקושי' מעיקרא ליתא שהרי מזבח
הנחושת היה "נבוב לוחות"
ולמעלה הוא לא היה מצופה אלא
מילאו אותו באדמה ,וההקרבה
היתה על האדמה ולא על הציפוי
כלל.
 2בסיום מסכת חגיגה ערב פסח
תשס''ב ,נכתב מהקלטה.
 3וכן איתא בסנהדרין (ס"ג ע"ב),
שאחז העביר את בנו חזקיהו באש
והאש לא שלטה בו כי אמו סכה
אותו בדם סלמנדרא.

הגמ' שאף בפושעי ישראל
אין אור של גיהנם שולטת
בהן ,ויש להבין מה
הנפק"מ ביניהם.
וי"ל ,דהנה בתוס' כאן כ'
"שאין בו אלא עובי דינר
בתנחומא יש שהיה משה
תמיה על זה אי אפשר שלא
ישרף העץ ואמר לו המקום
כך דרכי באש של מעלה אש
4
אוכלה אש ואינו מכלה
כדכתיב והסנה איננו
אוכל".
ואיתא ביומא" ,5ועשן
המערכה אפי' כל הרוחות
שבעולם באות ומנשבות בו
אין מזיזות אותו ממקומו".
ושם בגמ' 6הק' ,מי הוה
עשן במערכה הרי זה היה
אש של מעלה שאינה מעלה
עשן ,ומשני שהיתה מעלה
עשן כי היו מביאין אצלה
אש של הדיוט ,דתניא ונתנו
בני אהרן הכהן אש על
המזבח אע"פ שאש יורדת

 4רבינו זצוק"ל העיר ,מה הפי' אינו
מכלה הרי אש של מעלה מכלה
לחין כיבשין (כמבואר ביומא כ"א

מן השמים מצוה להביא מן
ההדיוט.
מה שכתוב בגמ' מצוה
להביא מן ההדיוט ,זה לא
הידור אלא חיוב ,ובלי זה
חסר את המצוה של "ונתנו
בני אהרן הכהן אש על
המזבח" ,ואם זר היה
מדליק את העצים במערכה
היו צריכים לפזר את זה
ושהכהן ידליק.
ולפי"ז יש לומר ,אף
שבשתי המימרות הלשון
בגמ' "אין אור של גיהנם
שולטת" אבל יש נפק"מ
ביניהם .בפושעי ישראל
הגמ' לומדת את זה מאש
של מעלה שהוא אינו
מכלה ,ונתבאר שהיה שם
תערובת כמה אחוזים של
אש של מטה ,וזה ברור
שהאש של מטה פגעה
בציפוי אבל אינו מכלה כי
העיקר היה האש של
מעלה ,ומזה הגמ' לומדת
לפושעי ישראל שכמו
ע"ב) .ותי' ,שאינו מכלה מה שלא
צריך אבל אימורין הוא מכלה.
 5כ"א ע"א.
 6כ"א ע"ב.

בציפוי האש פגעה אבל לא
מכלה לגמרי כך בפושעי
ישראל האור של גיהנם
פוגעת אבל אינה מכלה.
אבל בתלמידי חכמים הגמ'
לומדת שאין אור של גיהנם
שולטת בהן מסלמנדרא,
וכמו שבסלמנדרא אין
האור שולטת כלל ,כך גם
בת"ח אין אור של גיהנם
פוגעת ואינה שולטת בהן
כלל וכלל.

פסקי רבינו בעניני
פורים חלק ב'
זמן פורים במקומות
שונים
ירושלים
רבינו קרא המגילה רק
בט"ו.7
שכונת רמות בירושלים
משנת תשנ"ז הורה רבינו
שזמן הפורים בשכונת
רמות בירושלים הוא בט"ו.8

 7כ' בספר ארץ ישראל להגרי"מ
טוקאצינסקי ע' מד "ירושלים
הפורים שלה ביום ט"ו וכו' כי רק
ירושלים העיר היחידה המסומנת
בגבולותיה העתיקים שעומדת בלי
ספק במקומה העתיק ,ואילו שאר
העירות העתיקות אפילו אלו
המפורשות במקרא ובתלמודין אם
כי ודאי מוקפות חומה הן מימות
יהושע בן נון הרי הן בספק אם הן
עומדות על גבולותיהן הקדומים".
עוד כ' שם ע' מז "ירושלים אשר
לגביה אין ספק שהיא עומדת
במקומה העתיק דהרי גבולותיה

מסומנים ומעידים עליה ,היא העיר
היחידה בעולם אשר בה נוהג פורים
רק ביום ט"ו (אפילו עיר שושן
שבגללה התקינו תקנת ט"ו -
מקומה אינו ידוע כיום בבירור),
ובה בירושלים קריאת המגילה
וקריאת ויבוא עמלק ומשלוח מנות
לאביונים והסעודה
ומתנות
ואמירת על הניסים הכל רק ביום
ט"ו ,וביום י"ד אסורים בתענית
והספד ואין אומרים תחנון ולמנצח
ומרבים בו בסעודה ובשמחה".
 8שבות יצחק פורים פר' ו' ע"ש
באריכות.

עד שנת תשנ"ז השיב רבינו
ליחידים ששאלו ,דמי
שבידו לצאת מרמות בימי
הפורים טוב יעשה לצאת
מספק זה .עד שנת תשנ"ז
שאז חיברו את שכונת רמות
עם שכונות ירושלים
הסמוכות בחיבור מיוחד,
ומאז הוראת רבינו היא
דיום הפורים בשכונת רמות
הוא בט"ו כדין שאר
שכונות ירושלים הסמוכות
תוך אלפיים.9
ומ"מ מי שרוצה בכל מקום
לעצמו
לקרוא
שהוא
ביחידות ואינו קורא במנין
שנראה כאילו זה דין,
רשאי ,ואין בזה חשש בל
תוסיף או ולא יעבור.10

בני ברק

שכאשר יש רצף בתים הכל
מודים שדינו כעיר אחת,
ולכן אם יש רצף בתים מבני
ברק עד יפו יקראו גם
בט"ו.11
רבינו נשאל שיש הנוהגים
לקרוא המגילה בבני ברק גם
בט"ו ללא ברכה ,כיון שכך נהג
החזו"א משום שבני ברק
מחוברת ליפו ,וכן הרב שך נהג
לקרוא בט"ו עם בני הישיבה
(בחדר שיעורים ולא בתוך בית
המדרש) ,האם אכן יש לנהוג
כך שם .והשיב ,שאם כך

נהגו שם יש לקרוא שם גם
בט"ו.12

קרית ספר
רבינו נשאל האם בקרית ספר
ראוי לקרוא המגילה גם בט"ו
כיון שהיא נראית מלוד ולוד
נחשבת אחת מן העיירות
המסופקות ,וכדברי הפאת
השלחן (פרק ג' הלכה טו ובבית
ישראל שם סקל"ד) שבצפת
קוראים המגילה גם בי"ד וגם
בט"ו כיון שהיא נראית
לטבריה .והשיב ,שאין ענין

רבינו נשאל שבבני ברק נוהגים
לקרוא את המגילה גם בט"ו
משום שטוענים שיש שרצף
בתים עד יפו שהיא מהעיירות
המסופקות ,אך כיון שכתוב
(ביאור הלכה סי' תרפ"ח סעי'
ב') שאין דין נראה וסמוך
לעיירות המסופקות האם גם
אין דין רצף בתים .והשיב,

בכך ,כיון שהעיר לוד עצמה
נחשבת ספק ,כי לא ידוע
אם העיר לוד המוזכרת

 9שבות יצחק שם.
 10שבות יצחק שם.

 11יבקשו מפיהו פורים ח"ב ע' שפו.
 12שם.

בגמרא היא העיר לוד
שבימינו ,כי יתכן שהעיר
לוד שבימינו עומדת במקום
אחר מהעיר לוד שבזמן
הגמרא ,וכמו"כ המרחק בין
קרית ספר ללוד הוא יותר
מאלפיים אמה.13

הסובבים אותי לא עלה
בידי עד הנה לעבור על
דבריו .והנה כת"ר תמה
למה נוהגין בעיר חיפה
לקרוא את המגילה רק
בי"ד והלא ר"י שורץ כותב
לקרוא גם בט"ו ,ונחה דעתו
הואיל והחלק העתיק של
חיפה הנמצא בסמוך ונראה
לחיפה של היום יש בו
מקום הידוע בשם "תל
שקמונה" ,אולי היתה
שקמונה עיר מוקפת חומה
מימות יהושע בן נון ,כי
עפ"י החוקרים היה מקום
מיושב לפני כשלשת
אלפים ותקמ"ב שנה ,ואולי
שתל
מסורת
היתה
שקמונה בזמנו הי' עיר
מוקפת חומה ,ומכיון שהיא
נהרסה לפני כ 1300 -שנה
ונחרבה לגמרי ואין דין
גרירה אחריו ולכן אולי בטל
המנהג לקרוא גם בט"ו
עכתו"ד .עדיין תמיהתו
קיימת ,שהרי הגרימ"ט
ז"ל בספרו ארץ ישראל
כותב "חברון שכם וחיפה
הוחזקו מימים קדומים
מסופקות",
לעיירות
ומסקנתו לגבי חיפה הוא

 13יבקשו מפיהו פורים ח"ב ע' שפג.

 14יבקשו מפיהו פורים ח"ב ע' שפ.

טבריה והמקומות
הסמוכים לה
רבינו נשאל האם גם
הסמוכים
במקומות
לטבריה נוהגים פורים
מספק גם בי"ד וגם בט"ו.
והשיב ,שגם במקומות
הסמוכים לטבריה נוהגים
כמו שנוהגים בטבריה,
וכמבואר באחרונים.14

חיפה
ז"ל רבינו בתשובה קובץ
תשובות ח"א סי' סח

לכבוד הרב הראשי לעיר
חיפה והמחוז ה"ה הרה"ג
ר' שאר ישוב כהן שליט"א
ברכה ושלום רב
מכתבו מיום יב אד"ר הגיע
לידי בזמנו ומרוב הטרדות

"מכיון שכבר נהגו בכך
מסתמא היתה להם קבלה
ע"ז" ,והספר הזה חיבר
הגרימ"ט מלפני כארבעים
שנה ,ומעתה אם סבת
קריאת שני הימים הי'
בגלל שקמונה הרי היא כבר
נהרסה מקדמת דנא ולמה
אם כן היה המנהג כל הזמן
לנהוג בחיפה כעיירות
המסופקות .אין זאת אלא
שבזמן האחרון עקרו את
המנהג ללא כל יסוד ,ומן
הדין איפוא לחדש את
המנהג כפי שהיו נוהגים
מימי קדם.
ובעשותו נוראות באותן
הימים אתנו יפליא תשועת
עולמים
בברכת התורה
יוסף שלו' אלישיב

אחד חייב לשמוע קריאת
המגילה בשני הימים,
וכמבואר בספר ארץ ישראל
שבחיפה נוהגים לקרוא את
המגילה גם בי"ד וגם בט"ו
וכדין העיירות המסופקות
אם היו מוקפות חומה
מימות יהושע בן נון.15

לוד
בלוד חייבין לקרות המגילה
גם בי"ד וגם בט"ו ,כדין
כרך שהוא ספק אם הוקף
מימי יהושע בן נון.16

ערים שונים בעולם
רבינו נשאל שלפי ספרי
ההיסטוריה של אומות העולם
אחת מהערים בסין מוקפת
חומה מימות יהושע בן נון ,אבל
ביד אפרים (סי' תרפח סעי' א'
ודברין מוזכרים במ"ב שם
סק"ב) כתוב שעיר המוקפת
חומה מימות יהושע בן נון
יקרא גם בי"ד כשאין שם
עשרה בטלנים שמשכימים
לבית הכנסת .והשיב ,שאין

אחד מרבני העיר חיפה בקש
לשאול את רבינו בענין
התשובה הנ"ל ,האם כוונת
רבינו שחייבים לקרות את
המגילה בחיפה בי"ד ובט"ו ,או
שכוונת רבינו רק להצדיק את
המנהג שקוראים את המגילה
בב' הימים אך אין חיוב על כל
אחד לנהוג כך .והשיב ,שכל

חוששין לדברי היד אפרים,
ואם ברור שהעיר היתה
מוקפת חומה מימות יהושע

 15יבקשו מפיהו פורים ח"ב ע' שעד.

 16יבקשו מפיהו פורים ח"ב ע' שעד.

בן נון קוראים בה רק
בט"ו.17

נוסע במטוס
מי שנמצא במטוס מתחייב
כאנשי המקום שתחתיו
בכל המצוות התלויות בזמן,
כגון ק"ש שבת וכו' ,אך
אינו מתחייב כמותם
במגילה ,כיון שעדיין אינו
יושב ודר שם .ולכן בן עיר
שהלך לכרך ובהגיע הזמן
שאז נקבע דינו כמוקף
עדיין הוא באויר מעל
הכרך ,לא יתחדש עליו שם
מוקף.18

מגילה עם עמוד בסופה
במגילה של רבינו הי' עמוד
בסופה .19ואמר שהוא נוהג
 17יבקשו מפיהו פורים ח"ב ע' שצב.
וכבר כתב בספר ארץ ישראל
להגרי"מ טוקאצינסקי ע' מז
"ירושלים אשר לגביה אין ספק
שהיא עומדת במקומה העתיק
דהרי גבולותיה מסומנים ומעידים
עליה ,היא העיר היחידה בעולם
אשר בה נוהג פורים רק ביום ט"ו
(אפילו עיר שושן שבגללה התקינו
תקנת ט"ו  -מקומה אינו ידוע כיום
בבירור)".
 18שבות יצחק פורים ע' יב ,עי"ש
בדין הולכי דרכים שקורין בי"ד
כרוב העולם.

לעשות עמוד בסופה כדעת
הורה
וכן
הגר"א,
שלכתחילה ראוי לעשות
עמוד בסופה ,אבל אינה
לעיכובא אפי' לספרדים
הנוהגים כדברי המחבר.20

במהלך נסיעה במטוס
עובר שעה אחת מעל מקום
ששם שבת
אם עולה למטוס בערב שבת
ואמור להגיע למקום אחר
בערב שבת ,אבל במהלך
הטיסה המטוס נוסע מעל
מקום שהוא שבת אפילו
לשעה אחת ,חייב מיד באותה
שעה להזהר בכל איסורי שבת
ולהוציא המוקצה מבגדיו.
 19כ' השו"ע (תרצא ס"ב) "וצריכה
עמוד בסופה" .וברמ"א שם "נהגו
שלא לעשות לה עמוד כלל בסופה
(מהרי"ל)" .ובמ"ב (שם סקט"ז) כ'
על ד' הרמ"א "והגר"א בביאורו
מפקפק ע"ז מאוד" .ובס' קול יעקב
כ' דע"פ קבלת האריז"ל יש לנהוג
כהשו"ע.
במגילת הגרש"ז אויערבאך זצ"ל
הי' עמוד בסופה (הליכות שלמה
פי"ט ארחות הלכה הי'  ,)5אבל
החזו"א והקה"י לא עשו עמוד
בסופה (ארחות רבינו ח"ג ע' מד).
 20יבקשו מפיהו פורים ח"ב שער ה
פ"א או' יג ,יד.

(ועי' בשו"ת אגרו"מ או"ח
ח"ג סי' צ"ו דאין לשומרי
תורה ליסע במטוס בכה"ג,
וע"ע שם דכיון שהזמנים
נקבעים לפי הזמן למטה צריך
הנוסע במטוס להזהר בזמן
ק"ש ותפילה כי בזמן קצר
עובר זמנם עיי"ש) .
21

צירוף מחלל שבת
בפרהסיא למנין ולהעלותו
לתורה
ז"ל רבינו בתשובה (קובץ תשובות
ח"ה סי' ו)

א אדר שני תשל"ג
שלו' וברכה
על דבר שאלתך מיום א' אדר
ראשון הרני להשיבך
הפרי מגדים או"ח סימן נ"ה
(באשל אברהם סק"ד) פסק
דמחלל שבת בפרהסיא לא
מצטרף לעשרה וכן הובא
במשנה ברורה (ס"ק מ"ו).
אך בנדון אשר לפי דבריך הוא
בין הבאים להתפלל בביהכ"נ
מידי יום ביומו ,הרי יש להחיל
עליו מה שכתב בשאלות
ותשובות בנין ציון חלק שני

 21שבות יצחק פורים סוף פ"ב.

סימן כ"ג דבכי האי גוונא יש
לומר שאין דינו כעכו"ם
(והמהרש"ם חלק ראשון סימן
קכ"א צירף את הבנין ציון
לדינא).
והתורת חיים בעירובין (ס"ט
ע"א) סובר דאם הוא מתבייש
לחלל שבת בפני אנשים
מסויימים אין דינו כעכו"ם.
(ועיין עוד בשאלות ותשובות
אגרות משה אורח חיים סימן
כ"ג)
ולכן במקרה וקיים חשש
לביטול תפילה בציבור בדיעבד
יש מקום לסמוך על כל אלה
המקילים ולצרפו למנין ,ורק
באופן הנ"ל.
אכן בנוגע לקריאת התורה אין
לקרוא לו לתורה .ועיין שאלות
ותשובות חכם צבי סימן ל"ח
וזה לשונו "וביחוד במחלל
שבת בפרהסיא שהוא כגוי
גמור ואיך יתכן שיעלה לקרות
בתורה בצבור והלוא אין לך
חלול השם וכיבוי מאור הדת
גדול מזה ,וכל העומד באותו
פרק באותו מקום ואינו מוחה
ילכד בעונו ובחבלי חטאתו
יתמך" עכ"ל.
בברכת התורה
יוסף שלו' אלישיב

בעל מחשבת הלוי הגאון רבי חיים מאיר הלוי וואזנר
זצוק"ל גאב"ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין
– שנה להסתלקותו
הגאון רבי חיים מאיר הלוי
וואזנר זצוק"ל בעל מחשבת
הלוי גאב"ד זכרון מאיר וראש
ישיבת חכמי לובלין בנו בכורו
וממלא מקום אביו עמוד
ההוראה בעל שבט הלוי
זצוק"ל ,האיר לארץ ולדרים
עליה למעלה משישים שנה,
כולם שוין לטובה בהרבצת

תורה ויראה מתוך עומקה של
הלכה ,ובהשיבו לשואליו דבר
ד' זו הלכה ,כפי מסורת
ההוראה שקיבל מפי אביו
הגדול .אביו בעל שבט הלוי
סמך ידיו על פסקיו והוראותיו,
ואף הדפיס מתשובותיו בספרו
שבט הלוי.

להלן מכתב ששלח הגאון רבי חיים מאיר זצוק"ל
לכנס סיום הש"ס לעי"נ רבינו
וזכותו יעמוד לעולם התורה
רבי חיים מאיר הלוי וואזנר
בכלל וליושבי אה"ק בפרט,
שכונת זכרון מאיר בני ברק
שהקב"ה ישפיע שפע רוחני
יום ח"י תמוז תשע"ד
וגשמי לעולם התורה והישיבות
ולעמלי התורה שיזכו להוסיף
ג"א מצטרף עם אלפי ישראל
ולעלות במדרגות התורה
בני התורה ליומא דהלולא של
והקדושה ודקדוקי המצות
גאון הגאונים מרן הגרי"ש
בארץ הקודש ללא מסטין
אלישיב זצוק"ל המתכנסים
ומפריע ,ולקבל פני משיח
להוקיר ולייקר דרכו ,אשר
צדקנו באנפין נהירין במהרה
האיר העולם בעמוד התורה
בימינו ובא לציון גואל.
וההוראה במאור תורתו
ושקידתו העצומה כל ימי חייו,
הכוה"ח ביומא דהילולא עם
ואשריהם לת"ח ובני תורה
כל בני התורה והישיבות
המתחממים מאור תורתו
חיים מאיר חלוי (בלא"א מרן
וקדושתו .וזכותו יעמוד לכל
פוסה"ד בעל שבט הלוי)
הדבקים בנתיבותיו בעמל
וואזנר
ושקידה לראות ברכה בתורתם
וביראתם.

הגאון רבי חיים מאיר זצוק"ל
לצד אביו הגאון בעל שבט הלוי זצוק"ל בבית רבינו

'בית הוראה יוסף שלום'
על ידי תלמידי חכמים תלמידי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
ועל פי הוראותיו
ניתן להעביר שאלות במייל
beit.horaah.613@gmail.com

'בית הוראה יוסף שלום'
על ידי תלמידי חכמים תלמידי מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
ועל פי הוראותיו
ניתן להעביר שאלות במייל
beit.horaah.613@gmail.com

כל הזכויות שמורות כולל תוכן ותמונות
למכון הגרי"ש אלישיב
לקבלת הגליון במייל ניתן לפנות לדוא"ל :
m.harav.elyashiv@gmail.com

'מכון הגרי"ש אלישיב' מפיץ בס"ד את תורת רבן
של ישראל רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל בארץ
ישראל ובחו"ל וזקוק לתרומות לביסוס המכון
והדפסת הגליונות השבועיים
ניתן להקדיש גליון שבועי לזכות ולעי"נ
לכל עניני הגליון ניתן לפנות בדוא"ל:
m.harav.elyashiv@gmail.com
ניתן לתרום דרך עמדות נדרים פלוס
על שם מכון הגרי"ש אלישיב מס' 2211
התורמים סך  40שקל לחודש
יוכלו לקבל את הגליון כל שבוע בדואר (הדפסת צבע
על נייר כרומו)

