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 הפרשה פניני
 מעילת אהרן בשמן המשחה

 ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו ומשחת אתו )שמות כ"ט ז'(
כשמן הטוב היורד על הראש וגו', כמין שתי טיפין מרגליות  תנו רבנן:

היו תלויות לאהרן בזקנו וכו', ועל דבר זה היה משה רבינו דואג שמא 
חס ושלום מעלתי בשמן המשחה, יצאה בת קול ואמרה כטל חרמון 
וכו', ועדיין אהרן היה דואג שמא משה לא מעל ואני מעלתי, יצתה בת 

 )כריתות דף ה' ע"ב(. ב ומה נעים וכו'הנה מה טוקול ואמרה לו 
פירש רש"י, שמשה חשש שמא מעלתי, ששמתי שם יותר מדאי, ואהרן 

 חשש שמא מעלתי, שבגדי נהנים מריח השמן שבזקני.
ויש להעיר לדעת הר"ן פרק גיד הנשה )חולין דף ל"ב בדפי הרי"ף(, 
ו דאיסור הנאה אינו אלא במתכוין ליהנות, ואפילו פסיק רישיה אינ

, אם כן מה נתיירא אהרן, הרי לא נתכוין ליהנות, ולמה חשש 1אסור
 (אילת השחר יבמות דף ד' ע"ב ד"ה ויש להעיר על הר"ן) שמא מעל.

 עבודה בלא בגדי כהונה
וחגרת אתם אבנט אהרן ובניו וחבשת להם מגבעות והיתה להם כהונה 

 לחקת עולם ומלאת יד אהרן ויד בניו )שמות כ"ט ט'(  
מנלן, א"ר אבוה אמר רבי יוחנן, ומטו  בגדים ]עבודתו פסולה[מחוסר 

בה משמיה דרבי אלעזר ברבי שמעון, דאמר קרא וחגרת אתם אבנט 
אהרן ובניו וחבשת להם מגבעות והיתה להם כהונה לחקת עולם, בזמן 
שבגדיהם עליהם כהונתם עליהם, אין בגדיהם עליהם אין כהונתם 

 עליהם. )זבחים דף י"ז ע"ב(.
)עי' הפלאה  נה קיימא לן חלל שעבד עבודתו כשרה, ויש שרוצים לומרה

דמכל מקום כהן גדול חלל שעבד  ,כתובות כג, א, ודברי יחזקאל סכ"ב ועוד(
עבודתו פסולה, כיון שאליבא דאמת אינו כהן, ואין לו דין כהן גדול, 

 וכיון שעבד בשמונה בגדים, הוי יתור בגדים ופוסל את העבודה.   
ויש לעיין, אם חלל שעבד בלי בגדי כהונה פוסל, דהא כל הפסול 
דמחוסר בגדים, הוא משום דדרשינן אין בגדיהם עליהם אין כהונתן 
עליהם, וחלל שאינו כהן, אלא שיש גזירת הכתוב שאינו מחלל עבודה, 
מה איכפת לן מה שעבד בלי בגדי כהונה, דהא בין כך הבגדי כהונה לא 

בכיהונו, דבגדי כהונה לא יכולים להוסיף כלום על  נותנים לו דין כהן
 החלל, לעשות לו דין כהן בכיהונו.

ומכל מקום קשה לומר, דחלל יהא עדיף בזה מכהן, דחלל תהיה 
 עבודתו כשרה גם בלי בגדי כהונה.

וצריך לומר, דהגזירת הכתוב הוא כשעבד בבגדי כהונה, דאז אם לא  
חלל עבודתו כשרה, אף על גב  היה חלל היתה עבודתו כשרה, לכך גם

דלחלל הבגדים לא מוסיפים כלום. ועיין בכסף משנה פרק ט' מביאת 
אילת השחר מכות דף י"ב )המקדש הלכה י"א, ובתוס' קידושין דף ל"ו ע"ב. 

 (ע"א ד"ה ע"כ לא קאמר ר' יהושע
 אכילת קדשים

ואכלו אתם אשר כפר בהם למלא את ידם לקדש אתם )שמות כ"ט 
 ל"ג(

, ואכלו אותם אשר כפר בהם, מלמד שהכהנים אוכלים ובעלים תניא
 מתכפרים. )פסחים דף נ"ט ע"ב(.

בנדרים דף ט' ע"ב, תניא אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם 
 נזיר טמא וכו'.

                                                           
שכתב להוכיח בדעת רש"י גם כן כשיטת הר"ן  לרבינו באיה"ש כאןועיין   1

להנאת חימום שמותרים בבגדי  בזה, שכתב גבי מוכרי כסות שאין מתכוונין
כלאים, והקשו הראשונים דהא קיימינן לר' יהודה דאית ליה דבר שאין מתכוין 

צריך עיון קצת, הא יש מצות אכילת קדשים, וכיון דעל פי דין הקרבן  
 כשר, איך ימנע עצמו מלאכלו.

נ"ג ]ע"א[ מבואר, דבכל קרבן מקבל כל כהן חלק, ובדאי  ובקדושין דף
ם גם שמעון הצדיק קיבל לכל הפחות ככל כהן, ואיך מנע עצמו מלקיי

אילת השחר נדרים דף ט' ע"ב ד"ה וצע"ק ) המצוה, ונתן מחלקו לאכול לאחר?

 .(דהא יש מצות

 נשים באכילת קדשים
יולדת עובר בבל תאחר, משום  בנדרים דף ד' ע"ב איתא, דחטאת

דקשריא לה למיכל בקדשים. וכתב הר"ן, ואכילת קדשים מצוה היא 
כגון אכילת פסחים, דאשה נמי מחייבא. משמע דסתם אכילת קדשים 

 לא סגי שזה יקרא מצוה. 
אבל בתוס' וכן הרא"ש כתבו, דהוי מצוה דכתיב ואכלו אותם אשר כופר 

על אכילת כהנים, דכהנים אוכלים  בהם, וזה צריך עיון, דהא זה קאי
ובעלים מתכפרים, ומה דצריך להיות נאכל על ידי כהנים, הא אשה 
אסורה לאכול, ואילו אכילת שלמים, הא על זה לא קאי קרא דואכלו 

  (אילת השחר נדרים דף ד' ע"ב  ד"ה קשריא לה) אותם אשר כופר בהם.

 שמן זית זך
  .למאור כתית זך זית שמן

 בריחים טוחנן ואינו במכתשת כותש' הי הזיתים' וכו שמרים בלי י"פרש

 השני והשמן' וכו ראשונה טפה שהוציא ואחר שמרים בו יהא שלא כדי

 ללא שמן להוציא קשה במציאות הנה .למנחות וכשר למנורה פסול

 זה יחסי באופן מ"מ שמרים קצת יש אם' שאפי ויתכן ,כלל שמרים

  וצ"ע. שמרים בלי שמן נקרא

 כפשוטו לפרש קשה , קצתראשונה טיפה שהוציא ואחר י"רש כ"שומ

 בלבד ראשונה טיפה ולקחת לצמצם אפשר דאיך אחת לטיפה שהכונה

 ראשונה טיפה רק לוקחים דאם ועוד ,ביחד טיפות כמה יוצאים שהרי

 ובאמת ,הדלקה לכל לאין שיעור זיתים מאוד הרבה יצטרכו כ"א

 .ראשונה טיפה תובכ לא' א ו"פ במנחות' במתני

 לכל אלא בלבד אחת לטיפה אינה י"רש כונת שגם ל"צבע"כ נראה דו 

 .'ד' ב ויקרא בפרשת י"רש' ועי .ראשונה בהכאה שיוצא השמן

 ז"פ מזבח איסורי' הל ם"רמב' ועי ,לעיכובא זה זך זית שמן אם ע"ויל 

 ,זך זית שמן שצריך כ"גזה זהו בודאי הנה ת"מבעה זקנים ובמושב י"ה

 מזבח אכילת וגם נאכלות מנחות הא לכאורה כי ללמוד לנו אפשר אבל

 ולמה שמרים קצת יש אם קפידא אין זאת ובכל ,אכילה שמה הא

 מבושלים הכי והזיתים זית מכל טפה הזוך תכלית צריך למאור

  ?דמנחות ט"בפ כמפורש האילן שבראש

 כשנמצא דברים רוב והיינו אורות בשם מכנים דההשפעות לומר ישו

 והאור רחוק אבל  לא חודר חלק ויש למקומו חוץ חודר אינו במקומו

 ,האור טבע זה כי קטן נר' אפי רואים מאד מרחוק אף תמיד וקורן חודר

 טוב אינו אם מזיק דבר כל אם והנה ,ששופע השפעה הוא כולו כל ולכן

 אף תמיד ששופע דבר כמו ,כ"כ מזיק אינו מ"מ בפסולת מעורב או

 .הזוך בתכלית להיות צריך טובה השפעה שיצא כדי לכן ,רחוק למקום
 

אסור, ולכך פירשו דמיירי שאין להם הנאה כלל, אכן לד' הר"ן א"ש דאין איסור 
 רק במתכוין ליהנות, ע"ש.  

 136גליון 
 שנה ג'

 תצוהפרשת 
 תשע"ו שנת

 ששים גיבורים
 

 לעילוי נשמת
ב"ר שמואל אברהם הר"ר 

 ז"ל וירז'בינסקייעקב 
  ,אוד מוצל מאש

 אוהב רבנן ותלמידהון
 נלב"ע ח' אדר א' תשס"ח
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 צניעות – בפרשה ענין
 .יקרה זו בצניעות בלבושים ובהתנהגותונביא כאן עוד דברים יקרים במעלה  ,הרחבה בגליון פר' תצוה תשע"ד הרבה ענינים בעניני צניעותכבר הבאנו ב

 
 להתחזק בצניעות

במה לחזק הבנות שכ"כ מפוחדות  לחה לשאולמורה בסמינר ש
 :שקרה בירושלים בהר נוף, השיב רבינו לומר להם הנורא מהאסון

 .שיתחזקו ב'צניעות'
ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָָבר -והוסיף רבינו שכבר דרשתי ואמרתי שכתוב ְוֹלא

וכשיש  ,ֵמַאֲחֶריָך: כמה שיותר מתחזקים בצניעות יש יותר שכינהְוׁשָב 
יותר שכינה יש יותר שמירה מאסונות, ואם חלילה חסר בצניעות יש 
ושב מאחריך יש פחות שמירה חלילה, לכך העצה להתחזק בצניעות 

 (צדיק כתמר יפרח) ובזכות זה בע"ה לא יהיו אסונות.
 המזהירים והנזהרים יואשר

 הנאספים למען כבוד שמים ה' עליהם יחי'. לקהל
 ירידהדבר ההתעוררות להתחזק בענין צניעות, אשר לדאבונינו יש  על

גדולה בחלק ממחנה הנמנים לחרדים, ונכשלים ומכשילים בזה את 
 הרבים.

גם ללמוד  .הוא להרבות בקביעת שיעורים בהלכות אלו גדול וענין
 המזהירים והנזהרים בזה. . ואשריהרביםשיש בזה עוון של מחטיאי 

 ועדזה גם ימנע הרבה מחלות אשר מתרבים מיום ליום מקטנים  ובודאי
. וזכות המצווה תגן עליהם ועל הכלל. וכל מי גדולים צעירים ומבוגרים

יהיה לו זכות של מזכה הרבים אשר זכותם אין  בזהשיקבע שיעור 
 להעריך.

 למען זיכוי הרבים ח"הכו                       זליום ה' טבת תשנ" אור
 וברק יצ"-בני

 נגררו אחרי זה
 בס"ד

 לכ' הנאספים להסיר מכשול פרצות גדרי הצניעות
 ה' עליהם יחיו

הנה כידוע בשנים האחרונות דרכי הצניעות ירדו מאד, וגם הרבה מבנות 
ישראל נגררו אחרי זה. וזה גם גובל במחטיא את הרבים, ומאד צריך 

ש הראוי בוּ לְ בגילוי בשר בין בבגדים אשר רחוק ִמ חיזוק ענין הזה בין 
 לבנות ישראל.

ויבורכו העוסקים לטהר בין הנוהגות, ובזכות זה תזכו לרוות רוב נחת 
 מאד מבנים ומבנות.

 להראות דוגמא אישית
 בס"ד

לכ' הני נשים צדקניות המופקדות על חינוך בנות ישראל בעיר מודיעין 
 ניעותעילית המתכנסות לחיזוק גדרי הצ

 י'הד' עליהם י
ידוע שעיקר מלחמת היצה"ר בנשים הוא להפריע ולהחטיא בעניני 
צניעות, ולכן אמרו חז"ל )מובא באגרת הגר"א נוסח אר"ץ( בראתי 

ותבלין שלו לזכרים עסק התורה, יצה"ר בראתי לה תורה תבלין, 
 .ולנקבות הצניעות

כ ירד בדורות וגם ידוע שיש ירידת הדורות לא רק בחלק הרוחניות שכ"
האחרונים, אלא גם הבושה ירדה עד כדי כך שמה שפעם הי' בושה 

 נהפך לבושה. בעו"ההיום זה להיפך, ההצנע 
והיות שזה מהדברים העיקרים מאד וח"ו אם אין צניעות כתוב ושב 

לכן בודאי תזדרזו מאד לחזק ענין  ,מאחריך היינו סילוק שכינה ח"ו
 גדולה. הצניעות ובודאי יהי' מזה תועלת

וכל א' מצווה ועומד שבני ביתו יתנהגו בצניעות, וזה כולל גם 
במלבושים ובכל הענינים, ובפרט מורות ומחנכות אשר בנות ישראל 
מתבוננות ולומדות מהם דרכי הנהגה הרי עליהם מוטלת החובה 
הגדולה להראות דוגמא אישית הן בימות החול והן בשב"ק ויו"ט, והבא 

 .לטהר מסייעין אותו
הרי"ז כינוס  ,והיות ואתן מתכנסות לטכס עצות ודרכי המלחמה ביצה"ר

לצדיקים שהנאה להם והנאה לעולם, וכל מי שיתחזק בזה יזכה 
 להארת פנים מאת השי"ת הכוללת הכל.

 ונזכה להרבות קדושת ישראל ונזכה לגאולה האמיתית בבא"ס.
     כ"ז אייר תשע"א לפ"ק

 אהרן י. לייב שטיינמן
 להחדיר הדבריםלראות 

 בס"ד
 לכבוד ראשי הכוללים די בכל אתר ואתר ה' עליכם יהי'.

הנה ידוע שיש ירידת הדורות לא רק בחלק הרוחניות שכ"כ ירד בדורות 
האחרונים, אלא גם הבושה ירד עד כדי כך שמה שפעם זה הי' בושה 
היום זה להיפך, ההצנע לכת נהפך לבושה. והרי הכתוב אומר ולא יראה 

 בך וגו' ושב מאחריך רח"ל.
לל גם במלבושים וכל א' מצווה ועומד שבני ביתו יתנהגו בצניעות זה כו

 ובכל הענינים והבא לטהר מסייעין אותו.
ואליכם אישים נקרא לראות להחדיר הדברים על חומרתם, בלב 

, כמה האחריות מוטלת על כל איש מביתו, האברכים החוסים בצליכם
בין על צניעות נוות ביתו ובין על צניעות בנותיו, וכל מי שיש למחות 

 ואינו מוחה נתפס ג"כ רח"ל.
ר זה יהי' זכות גדול ע"י שנשתפר בענין זה, ונזכה שתשרה השכינה ודב

 הק' בקרבנו, ועי"ז נזכה לכל טוב ברוחניות ובגשמיות.
 רך בבני חיי ומזוניבתיו לכיז

 בס"ד. לאנשי.... ה' עליהם יחי'.
היות שצניעות היא מהדברים הכי חשובים ויש חלק מהציבור מזלזלים 

בקשים מאד שישימו לבם לדבר גדול בזה וזה וגורם לחטאים, אנו מ
זה, וזכותם של בנות ישראל המתנהגים בצניעות גדול וזוכים 

 שמתברכים עי"ז לכל טוב.
ולהשומעים לדברי הרבנים העומדים על משמרת הקודש  לבל יכשלו 

 יזכו ליתברך בבני חיי ומזוניחלילה, 
 ו' כסלו תשע"ב לפ"ק.

 סייעתא דשמיא
 בס"ד

דשמיא תמיד, ובלי סייעתא דשמיא אין אפשרות  כל אדם צריך סייעתא
קיום כלל, וכשלא מתנהגים עפ"י כללי הצניעות, אין סייעתא דשמיא, 

 ממילא זה מאוד מסוכן....כי יש הסתר פנים רח"ל, 
 לבוש בני הישיבות

בן ישיבה צריך לדעת שיש דברים שמחייבים אותו היות ואנשי הרחוב 
מתבוננים אחר הליכות בני הישיבות ע"כ צריך זהירות מרבית לא 

וא' הדברים שנעשו כדי לא להגרר אחרי להגרר אחר הרחוב, 
הרחוב הוא מה שלובשים כובע ומלבוש עליון שזה מבדיל את 

כביד על האדם ממילא ומה עוד שהלבוש מ האדם מהרחוב הכללי,
 ,הוא זוכר באיזה מקום הוא נמצא ואינו נמשך אחר הרחוב הקלוקל

שמרגיש שהעולם אינו הפקר, והלבוש הזה הוא כמו אצל החייל בחיל 
כך גם בן הישיבה שהוא שייך ללגיונו  ,המלך שאינו יוצא בלי מדים

של מלך אין לו לצאת בלי מלבוש עליון של בני התורה, ובגמ' בב"ב 
דף נ"ז ע"ב כתוב חלוק של ת"ח כיצד, כל שאין בשרו נראה מתחתיו, 
)פרש"י שיהא ארוך עד פיסת רגלו שלא יראה כשילך יחף( טלית של 
ת"ח )פרש"י מקטורן שמתכסה בו על כל בגדים שהוא לובש( כיצד 
כל שאין חלוקו נראה מתחתיו טפח, והיינו שהבגד יגיע עד טפח 

ומרן החזו"א נקט שצריך לנהוג כך  .ימהקרקע עי"ז איכא צניעות טפ
כדברי הגמ' אלו, אמנם לא כ"כ ארוך עד טפח מהקרקע, אבל בכ"ז 
כמה שיותר ארוך יותר טוב, ובאמת הרבנים בליטא לפני המלחמה 
היו לובשים ארוך כמעט עד הריצפה, וטעמו של מרן החזו"א הי' בגלל 

, אמנם גם צניעות וככל שלובשים יותר ארוך יש בזה יותר צניעות
 בחליפה קצרה יש צניעות ובחליפה ארוכה יש יותר.

ובזה שלובשים כובע וחליפה זה מגן קצת מפני הרחוב. אמנם שמעתי 
שגם במקומות הגרועים ביותר אפשר לראות כאלו עם כובעים 

 אבל עפ"ר זה מונע עד כמה שאפשר. ,וחליפות
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גדו נקרא ולמעשה כתוב בגמ' בשבת קי"ד א' שת"ח שיש לו רבב על ב
משנאי, א"כ ראוי הי' שבחור ילבש כאיש בין האנשים ולא להתפאר 

 [שאיני רוצה להזכיר את שמו]יותר מדאי, מרן החזו"א סיפר לי על אחד 
שזה חילול ד' שלהרב אין את הבית הכי יפה  [החזו"א]לה שאמר לו

בעיר, ומרן החזו"א אומר בדיוק להיפך שזה חילול ד' אם יש לרב את 
 ,כי יפה. אותו הדבר גם לגבי הלבושים שלא צריך את הכי יפההבית ה

 שיש וכמו שכתוב בגמ' אוי לו למי שבניו נקבות וכתוב בראשונים
היא  הכונה שמתנהגים כנקבות, אבל הבעיהש )עי' מאירי שם(

 .שהרבה פעמים הם יותר גרועים מנקבות
 לצאת מהבית

שלא יצא חס ושלום מפתח ביתם  קר הכליוע' באגרת כתב הגר"א
 .'ולחוץ

הנה בדורינו קשה מאד לעמוד באופן כזה, שהרי אם נמנע מהילדים 
לצאת, הרי זה יכול לגרום להם להגיע לידי מרמור וח"ו עד כדי ירידה 
מדרך הישר, ומטעם זה התירו להם כמה דברים כגון ללמוד תורה 

הדור שונה,  לבנות ועוד דברים משום עת לעשות לד', לפי שמצב
שהרי אם לא יניחו להם לצאת לחוץ כלל, עלולות הבנות לעשות 
דברים יותר גרועים, דהלא פשטות כוונת הגר"א הוא שממש לא תצא 
מפתח הבית כלל, אפילו לא לקנות בחנות כל שהיא, והיום לא שייך 
למנוע דבר זה לגמרי, אבל בכ"ז צריך לראות להמנע עד כמה שאפשר 

וא מקום סכנה, ועוד שבזה שהם יוצאים הם שהרחוב עצמו ה
מקבלים מושגים וחומדות להרבה דברים, וכמו שכתב הגר"א בהמשך 
האגרת "וגם בתך יותר טוב שלא תלך לבית הכנסת כי שם רואה 
בגדים טובים ומתקנאים ומספרים בביתם וכו'", ע"כ גם כאשר 

בר יוצאים בהכרח לרחוב צריך לראות שהרחוב ישמש רק כמקום מע
  בין רשות לרשות, ולא כרשות בפני עצמה.
 שכר הצניעות

 דרשו ל"ורז י"פרש ממני צדקה ויאמר ו"ט פסוקח "פרק לוישב 
 קול לבת הוצרכו למה' ב ג"כ מכות' ועי ממני ואמרה קול בת שיצאה

 .מלכים ממנה שיצאו גזרתי' חמי בבית צנועה שהיתה לפי
 ולא צנועה שהיתה דלפי מדה כנגד מדה הוא שהשכר לפרש אפשר 

 (ש"אילה) .מפורסמים אנשים שהם מלכים ממנה יצאו ,פירסום רצתה
 תהא אשה צנועה

 דסכנין י"ר איתא' ב ד"י ר"מדד' וגו' ה ויבן ב"נ פסוקבראשית פרק א' 
 אבר כל ועל' וכו לבראתה מאין התבונן כתיב ויבן אמר לוי' ר בשם
 דהא ע"ויל .ד"עכ צנועה אשה תהא לה אומר 'הי בה בורא' שהי ואבר
 אמרו ז"ולפי ערומים שניהם ויהיו ב"כ פסוק להלן כתוב החטא לפני

 בעץ בבחירתם שיחטאו לאחר רק שייך' שיהי דבר בריאתה בעת לה
 (שם ש"אילה) .צנועה להיות שתצטרך הדעת

 עלית האשה ע"י צניעות
אברך שנמצא בכולל, ממשיך לטפס בסולם הרוחני.   נשאל רבנו:

מסודר. אומנם כאשר באופן   לאשתו, אין לה מסגרת של עליה רוחנית
את   מדובר במורה בבית יעקב, לפעמים העיסוק החינוכי מרומם גם

המחנכת. אבל במקרים רבים הולך ונוצר פער בין הבעל האברך 
הבעל מבקש להוסיף ולעלות במעלות  לאשה. התוצאה היא שכאשר

כגזירה.  הסולם, לעיתים הדברים נראים לאשה קשים ונדמים לה
 ?להוסיף ולעלות ולהעלות את כל הבית אתוכיצד יכול האברך 

. בראש ובראשונה צריכה כל אשת אברך לדאוג שלא תהא משועממת
שהיה אומר לבנותיו שיעסקו בכל מלאכה  מסופר על הגדול ממינסק

שיתן לה סיפוק  ובלבד שלא יתבטלו. ראוי היה שתעשה דבר חסד
באגרת  רוחני. אבל עלינו גם לדעת דבר אחד, והוא הדבר העיקרי:

"כי זה כל האדם  דורה שנדפסה בארם צובא הוא כותב:במה – הגר"א
יצרו ותבלין שלו לזכרים עסק התורה   לפתח חטאת רובץ ושליט עליו

יצר הרע הם תורה  ולנקבות הצניעות"...  כלי הנשק של האדם כנגד
לזכרים וצניעות לנקבות. משום כך היצה"ר משקיע את כל כוחותיו 

ם בענינים אלו. הוא תמיד ינסה למנוע את הזכרים לפגוע באד  כדי
ותמיד ינסה להכשיל  ,התבלין לפיתוייו מתלמוד תורה ביודעו שזהו

תורה יכול להתפלל  שבןאת הנקבות בצניעות. אשר על כן אנו רואים 
 אבל הכי קשה לו זה למוד התורה –בכל כוחותיו, להתנהג כראוי 

ת זה הוא רוצה וא וחותיו, כי שם היצה"ר משקיע את כל כוהתמדתה
יכול למצוא אותן מתעלות בתפילות, בקבלות  ה את –לבטל. ובנשים 

ודוקא  –החשובים מאוד  טובות, בחסדים, וכן בכל שאר הדברים

  כאשר זה מגיע לעניני הצניעות, קשה הדבר יותר. הסיבה היא משום
הרע  שהצניעות היא התבלין שלהן כנגד יצה"ר ומשום כך היצה"ר

מלחמתו. הוא לא כל כך יפריע לכל   משקיע שם את כל כלי
הקשה  התחזקות בנושאים אחרים, אבל בעניני הצניעות, שם זה

ביותר. משום כך, זהו התפקיד העיקרי של האשה: להתחזק בצניעות, 
שלה. אם האשה תהייה חזקה בענין זה, כל מהותה   שהרי זהו התבלין

אין לה תלמוד תורה, זה   וגם אם תתרומם, היא תחוש ספוק עילאי
 .לא ימנע את עלייתה

 תרומם
אומנם זה ירומם את האשה, אבל מה יביא שהיא תעריך ונשאל רבנו: 

 ?עמו את תורת בעלה, אם היא אינה מתעלה
אם האשה תשבור את יצה"ר ע"י התחזקות בצניעות, הרי בהכרח 

בעלה ובהכרח גם תעריך יותר את תורת  תשיג דרגה גבוהה יותר
כדי לסייע לו.  ותרצה להיות שותפה בה, וכך תעשה ככל שביכולתה

עם זאת, הדבר תלוי רבות גם בבעל. חשוב מאוד כיצד ינהג "בזמן 
א יושב עם שיש לו בבית. אם בזמן שהבעל נמצא בבית הו "יהפנו

רואים עליו שהתורה היא בראש מעייניו,  הכל גמרא ומנצל את הזמן,
היא "חייו ואורך  . כאשר האשה תראה שהתורהזה ישפיע על כל הבית

אלא מהות חיים, גם  –ימיו" של בעלה וזה לא ענין לשעות של כולל 
 .תדבק בכך ותגביה את עצמה ביחד עם בעלה  היא

 שכר הצניעות
יודע שיש בתורה תרי"ג מצוות, שס"ה מצוות לא תעשה כל אחד 

היצה"ר, זה ורמ"ח מצוות עשה, אבל במה יש לאדם כח ללחום נגד 
רק ע"י התורה, כמו שכתוב בחז"ל, בראתי יצה"ר בראתי לו תורה 
תבלין, ובאגרת הגר"א )נוסח שנדפס בארם צובא( כתב ותבלין שלו 
לזכרים עסק התורה ולנקבות הצניעות, ואין שום דרך אחרת ללחום 
נגד היצר, ולכן עיקר מלחמת היצר הוא להפריע לגברים בלימוד 

יעות, שזה העיקר, ומי שנחלש בדברים אלו נמצא התורה ולנשים בצנ
 שהיצה"ר ניצחו.

ובאמת צניעות הוא מהדברים העיקריים, כמש"כ בפסוק והי' כי יראה 
, ובשום דבר לא מצינו שכתוב מפורש בך ערות דבר ושב מאחריך

בתורה סילוק שכינה אלא בצניעות. אמנם בכל מקום שעושים מעשה 
עבירה יש ג"כ מדה מסוימת של סילוק שכינה, אבל המקום היחיד 
שהתורה מדגישה ע"ז 'ושב מאחריך' זה רק על הצניעות, ולכן בשני 

, וזהו הדברים האלה עושה היצה"ר את כל מה שביכלתו כדי להפריע
תורה לזכרים, להפריע להם בלימוד התורה, ולנשים בצניעות, שמנסה 
לגרום להם שילכו שלא בצניעות. ומי שזוכה לעמוד נגדו בדברים 
הללו, אשרי חלקו. וכמו שא"א לדמות שאר המצוות נגד ערך לימוד 
התורה כמש"כ במשנה ות"ת כנגד כולם, כך גם צניעות אצל הנשים, 

שוב ביותר, ולכן אפשר גם לזכות עי"ז לשכר גדול כיון שזה הדבר הח
  שא"א לתאר.

שהיתה זהירה מאד בצניעות וזכתה  קמחיתוכמו שמביאה הגמ' על 
שבניה יהיו כהנים גדולים, ואין לתאר הזכות שיש בן כהן גדול. 

 אבל אפשר לזכות לבנים ת"ח,ולדאבוננו כיום אין לנו כהן גדול, 
, דהא ממזר תלמיד חכם קודם לכהן שמעלתם גדולה אפילו משל כ"ג

גדול עם הארץ, ואף שהממזר אסור לבוא בקהל ד' ואילו הכהן גדול 
מותר, אבל מצד כבוד התורה ממזר תלמיד חכם יותר מכובד מכהן 
גדול עם הארץ. ומצינו בחז"ל בכמה מקומות שמי שרגיל בהם זוכה 

בה זכויות, לבנין תלמידי חכמים וחתנין תלמידי חכמים, וצריך לזה הר
וכאן ע"י הצניעות יש לנו את האפשרות לזכות לדברים הגדולים 

ואם כל אחד ואחד יקבל על עצמו יחד עם כל בני ביתו,  ביותר.
שיתנהגו כמה שיותר בצניעות, הכל על טהרת הקודש, יזכו לבנים 
תלמידי חכמים. אמנם כהנים גדולים אין לנו בזמננו, וגם הת"ח אינם 

בי עקיבא ושאר התנאים והאמוראים, וגם לא מגיעים לדרגת ר
כהגרעק"א, אבל יפתח בדורו כשמואל בדורו, וכל אחד יכול לזכות 
לתלמידי חכמים לפי הדור שלנו. והרי מדה טובה מרובה ממדת 
פורענות חמש מאות, כמבואר בדברי חז"ל, א"כ כשאין צניעות העונש 

מאה דהיינו לבנין  גדול מאד, בוודאי ע"י הנהגת צניעות יזכו פי חמש
וממילא כל הבנות והנשים שיתנהגו בצניעות וילחמו נגד  וחתנין רבנן.

היצה"ר בצניעות, וכמו שאמרנו שזה הנשק הגדול ביותר שיש לנשים 
להילחם נגד היצה"ר, כתורה אצל הזכרים, תזכה לכל הטוב שיש גם 
 בעוה"ב וגם בעולם הזה. אינני יודע אם תזכה בעשירות, אבל תזכה
למה שטוב באמת, שזהו בנים ת"ח, בנים טובים וצנועים כרצון 

 הקב"ה.
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הרי יכול לפעול דברים  וכשחושב אדם מחשבות מעניני האמונה והבטחון

נשגבים בכל העולמות והבוטח בה' חסד יסובבנו, ועי"כ ינצל מן הדברים 

 הרעים וכדאי' טוב לחסות בה' וגו' סבוני כדבורים וגו'.

והמחשבה על יחודו יתב' )וכן גם בשש הזכירות התמידיות( מצד א' קלה 

 היא מאד דקל לחשוב על המחשבה הפשוטה שהקב"ה אחד הוא והוא 

 

הבורא ומנהיג את העולם, ומאידך יש בה צד קשה שקשה לחשוב על כך 

כסדר בכל הליכותיו ומעשיו שעושה שהיא המעלה הגדולה שבענין זה. 

ואשרי מי שחושב על כך בתמידות בכל עסקיו. ומ"מ מי שחושב כל העת 

 בדברי תורה עולה על כולם דת"ת כנגד כולם.   

 ו"לחיות את האמונה" הוא הדבר 

"חזק ביותר". והדבר הגדול ביותר המועיל להתחזק באמונה הוא שמירת ה

 כל המצוות והכנעת היצר. 

והמתחזק בזה זכה לעצמו ולכל סביבתו, וכמו שכשהיה הח"ח בדורו מכיון 

שהיה הוא חזק באמונה העלה בזה גם את בני דורו, ולעומת זה בדורינו 

 נחלשה האמונה ביותר.

 

 שכיהן בישיבת כפר סבא ובעת שכיהן בישיבת פונביז'[.

 

 

 

 

 

 

 

 ף שלום אלישיב. אהרן יהודה לייב שטיינמן.   

דברים הנ"ל . אהרן יהדוה לייב שטינמןבעזה"י כל ה
 פשוטים וברורים וזו הדרך היחידה לבטל הגזרה

חיים ק

 
 

  ענין
 

 של הגאון הגדול רבי רפאל שמואלביץ זצ"ל ראש ישיבת מיר נלב"ע ט' שבט תשע"ו םשיהשלוליום 
 בבית רבנו

ו השתתף באסיפת רבנים ציבורית במעונו של רבנו, ובתוך כדי הדיון באסיפה, הוצרכו לברר איזה פרטים, ויצאו שאר האנשים ונשארו הגר"ר ורבנפ"א 
ולתם, ומיני אז דבקה ביצא בהתפעלות גדולה מחכמתו הנשגבה היודעת לחשב כל פרט ולרדת לסוף דרכי בני אדם ותחולבד ושוחחו שעה ארוכה, 

 והעידו שעשרות פעמים ששלח לרבנו שליט"א. כל פעם שהתעורר לו שאלה מורכבת היה שואל לרבנו, נפשו של הגר"ר ברבנו שליט"א. ו
 , או שולח ע"י שליח. ונכנס לרבנו כשהיה לפעמים יורד לבני ברקוגם 

 מחכים הוא מרן של תשובה שמכל והיה אומרה"י, ר להם ענה מה אותם שואל ל"זצ ר"הגר היה ,א"שליט ל"הגראי מרן עם יעציםימת בחורים כשהיוו
 והיה מדקדק שיאמרו לו בדיוק את המילים שאמר רבנו.! יותר

 לומר נוכל האם לרבנו אמר ר"והגר, למעשה ברורה הכרעה לו אמר ולא עמו נ"נו ורבנו, לו יפה היתה שהצנעא ענין באיזה שאלה רבנו את שאל א"ופ]
 [.רבנו וחייך, וכך כך לעשות י"מהרה שהבנתי

 התבטלות מוחלטת
 בשנת תשמ"ט אמר הגאון ר' רפאל זצ"ל שהרבה שואלים אותי מה היה אומר אבי הגר"ח זצ"ל על הענין שהיה אז, ואני יכול לשער כך או כך, אבל

ול הדור אומר לכם, ולכן מוטל עלינו לעשות ככל אשר יורה מרן לא נמצא כאן, תעשו כל מה שגד ]הגר"ח[אני ברור לי דבר אחד שודאי היה אומר שאם 
חר הגראמ"מ שך זצוק"ל. ואחרי שנחלש מרן זצ"ל, קיבל ע"ע הנהגת רבנו שליט"א ובכל ענין ביטל דעתו לגמרי, וגם בדברים שבתחילה חשב אחרת, א

ור שאחרי פטירת אביהם, צריכים לקבל עליהם הנהגה של גדולי הדור שזה ניסיון לבנים של גדולי הד היינוששמע דברי רבנו שליט"א מיד ביטל דעתו. ו
 ו אמונת חכמים אמיתית!, וזההגדול זה אחרת ממה שהיה אולי אומר אביהם לפי ראות עיניהם אף שלפעמים ,הבאים

הנהגה לשמוע בקול החיים עמנו היום, כך מצוה שלא לשמוע רק  ואמר פעם ]בדרך המליצה[ הגר"ר בשם אביו מרן הגרח"ש זצ"ל: כשם שמצוה בעניני
 לות והבעיות וההכרעות שלה שמסורה ביד גדולי הדור.ים עמנו, וכל דור ודור יש את השאבקול גדו"י שאינם חי

א לשמוע דעת הגר"ר בענין זה לגופו ]ופ"א ניסה ח"א לדבר עמו בענין ציבור נרחב שהיה בזה חילוקי דעות בין רבנו לעוד מגדולי ישראל, ואותו חכם ב
ורנו של ענין, ואחר שהרחיב הלה בכל הצדדים, ענה לו הגר"ר בחכמתו: 'שאלה זו באמת גדולה כפי שאתה מציג, אבל רק אדם א' יכול לענות עליה בד

 הלא הוא הנושא את משא הדור מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א[
 ככל שיורה לנו

נות ברור שרק הגראי"ל יכולה להכריע בזה, ולטבנוגע לדרכי הפעולה כנגד השהגר"ר אמר  ,לעלות שהחל הגיוס וקח נוכח דעתו לחוות כשהתבקש
ועלינו להתחזק בבדק הבית, אך זכינו ובדורינו  ליעקב צרה עת שזו אמר שוב אין ספקו ,שיבות בתקופה הזויק של בני היזומה דרכי החוהוסיפו לשאול 

בות עלינו חזק לבני הישיתמרן הגראי"ל שטיינמן לה, וככל שיורה לנו שכמו את עול הישיבות כולם במסירות עצומה א עלושקיים עמוד התורה הנ
 ום התורה ממש ואין לי מה להוסיף על כך.יקלקיים בהידור, כי הוא 

 גוזלים את זמנו
צריכים לנסח מכתב, ורבינו העיר כמה הערות, והדבר לקח קצת עם כמה גדולי תורה אצל רבינו בנוגע לענין מסויים, והיו ר"ר לפני כעשר שנים הי' הג

יציעו שרבינו יכנס לחדרו, ואח"כ יכניסו לרבינו את הנוסח שהציע הגר"ר העיר כמה פעמים על זה שגוזלים את זמנו של רבינו, עד שר"ר זמן, והג
 )פרי חיים(. , וכך עשוביניהם, ורבינו יחליט

 ות בני אדםולתחב
 יכול האם ושאלני , באשנים 9 -ב צעירה ממנו עם להפגש שעמד 36 בן מבוגר בחור ,מהישיבה פעם סיפר הגאון ר' רפאל לנכד רבנו שליט"א: תלמידי

 גילו את במעט ולעגל כן לעשות הוא יכול לו שלדעתי אמרתי, פגישתם במהלך כ"ע אותו תשאל שהמשודכת גילו במקרה את ולעגל להנמיך הוא
 ה מקובל תמיד, שאי"צ לדייק בכה"ג. שכך הי

 האם, מבוגרך שאתה עלי יודעת היא כבר אחד חסרון. ורבנו שליט"א אמר לו א"שליט הישיבה ראש למרןלאחר מכאן החליט הבחור לשאול זאת 
 בדקה היא וודאי , הריאותו יודעת אינה בגלל שהיא לא ך, זהלגיל ךאות תשאל היא באמת אם הרי והוסיף ?שקרן גםעליך שאתה  תגיד שהיא כדאי

 האם וןחלב בכדי היא שאלתה ל, כהאמיתי מגילם אמת ומשנים אומרים לא רבות פעמים הזה הגיל שבני יודעת שהיא אלא כיוןבמחשב,  הגיל את
 והמדוייק. גילו האמיתי את לה ואמר לגילו המשודכת אותו שאלה כשנפגשו ואכן ,דובר אמת אתה

 מטרת שאלתה , וכלפגישתם לפני אף גילו את ידעה שבאמת הכלה לו האירוסין סיפרה תקופת מהלך, ובמ"בשעטו השידוך נסגר דבר של בסופו
מתפעל  ודאי אתה: ר"הגר והוסיףוחזר הבחור וסיפר זאת להגר"ר, ומאוד נתפעל מכך וסיפר זאת לנכד רבנו  .אמת דובר הוא האם לבוחנו כדי היתה

 ודוקא ,במחשב הגיל את תבדוק שהיא דעתי על העלתי לא ז"ובכ, על מחשב כותב כבר רבות שנים שאני מתפעל אני אך, סבך של העתיד מראיית
ות שיודעים היה כשהתחילו להפיץ במחשבים תוכנ]א"ה המעשה הזה ! במחשב גילו את תבדוק ז שהיא"ע , חשבמחשב נראה כיצד יודע שבקושי א"שליט מרן סבך

 לפי"ז את הגילים[

 תורהבמו"מ של 
' וכו ארגתיה אני אומר זה אבלדכ'  וממכר במקח ה""ר לרבנו שליט"א ושוחחו בדברי תורה ושאל אותו רבנו בדברי רש"י בתחילת ב"מ דרפ"א הגיע הג

 אולי אמרינן ובזה ,מציאה שהרים או הטלית שקנה י"ע שלו שהוא' א כל דטוען אלא ,בעלות עושה לא אריגה לכאורהו ,הוא רמאי מינייהו חד דודאי
 דבר מוסיף דבזה ארג שהוא מוסיף השני וכן ,ארג שהוא שמוסיף אלא שלו רק שזה חושב א"וכ יחד הגביהו שניהם או ז"תיכף בזא הגביהו שניהם

 רק התכוין אלא לזכות התכוין ולא חוטין מצא' א כלד והיינו כלי בשבח קונה ואומן האריגה שכר על א"כ שטוען ולומר ,רמאי ודאי איכא ולמה שקר
 "ר הרבה בשאלה זו.רכן. ודן עמו הג לומר תמוה מאד זה ,כלי בשבח קונה אומן בדין

 לימוד בעיון
 רגיל היה הגר"ר זצ"ל להביא בשם רבנו 'שיכול האדם לדעת את כל הש"ס ולהישאר עם הארץ', שאם לא לומד בעיון ובהבנה אז הוא יודע את הש"ס

, שהלימוד בשטחיות גורם רק לטעויות 'יודעים ש"ס לא'מבריסק שיש כאלה ש'לא יודעים שס', ויש כאלה שבעם ארציות, וכפי שאמר מרן הגר"ח 
 ושיבושים. 

 לבקש ברכתו
ר זצ"ל באזני גר"לרבינו בנוגע לשאלה מסוימת, והי' אז כבר חולה, והתבטא אז ה "מתן"ולפני כמה שנים בחול המועד סוכות בא עם ועדת הרבנים של 

 רבינו, שהסיבה שטרח כ"כ לבוא, היא רק כדי לקבל ברכה מרבינו... יבלחט"א
 הזכרת שם חולה

שיתפלל עליו בעת חליו, אמר לו רבנו שבחת"ס  למסור שיחה בעת חליו של הגר"ר, ובסיום השיחה אמר הגר"ר את שמוהגיע רבנו לישיבת מיר כש
להזכיר את שם החולה  זה יכול לגרום  יל לפני החולה ולא צריך להזכיר את שמו, כר חולים הוא שיכול להתפלוקהמעלות בבי כתוב שא')נדרים מ, א( 

 גורם מבקר ושאינו שיחיה לו גורם החולה את המבקר כל אמר דימי רב אתא כי בגמרא ואיתא,]א"ה וז"ל החת"ס שם  להזכיר את השם במפורש. עדיף שלאלקיטרוג, ולכך 
 לא רחמים עליו מבקש אין מבקר שאינו כל אלא, ד"ס שימות, שימות עליו מבקש מבקר שאין וכל שיחיה רחמים עליו מבקש החולה את המבקר כל אילימא גרמא מאי שימות לו

 קצת שמו בהזכרת יש כי המקובלים וכתבו, לה נא רפא נא אל כדכתיב שמו להזכיר צריך אין החולה בפני רחמים המבקש ל"שאחז מה פ"ע לפרש יראה', וכו שימות ולא שיחיה
 אז שמו להזכיר צ"שא החולה בפני כשמתפלל כ"משא, שמו הזכרת י"ע( לפעמים ז"עי) הפסד קצת איכא לפעמים מ"מ התפלה י"ע לשכר קרוב מ"שמ פי על אף, עליו הדין התעוררת

 אף בדבר הפסד לו יארע ולפעמים ,בתפלתו שמו להזכיר צריך זה בפניו ואינו מבקש מבקרו שאינו מי כ"משא ,שמו להזכיר צריך לא כי שיחיה עליו מתפלל לבקר הנכנס והיינו, לו טוב
 שיחיה[ עליו שמתפלל פי על

 עילוי גדול
גדלות המדות שהיו בו. ביחד עם  דיבר על גדלותו בתורה,כמה פעמים במהלך הימים שהיה עילוי גדול, ווציין  ,תו הצטער טובאכששמע רבנו על פטירו

 .תנצב"ה מנובהרדוק מרן רבי יוזל זצוק"ל.ועל זקנו הגדול הסבא 
לקראת ימי הפורים הבעל"ט אנו מבקשים מכל מי שיש בידו ד"ת בהלכה ובאגדה או הנהגה על עניני פורים מרבנו 

 שליט"א שיואיל להעבירם בהקדם למערכת לזיכוי הרבים
 
 
 


