
 

 
1 

הפרשה פניני

 שומר שבת מודה בבריאת שמים וארץ

ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם כי ששת ימים עשה ה' את השמים 

 ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש )שמות ל"א י"ז( 

ביבמות דף ו' ע"א פירש רש"י, דלאוי דשבת חמירי, דקיימא לן מחלל 

. ובאמת, לא 1שבת כעובד עבודת כוכבים, וכעין זה פירשו התוס' שם

ו הרי הוא מודה בבריאת שמים וארץ, כל השומר שבת מכיר שבמנוחת

שהוא בכך וכן להיפך חס ושלום, מי שאינו שומר שבת, אינו מכיר 

, ומכל מקום התורה מחשבת בדין כמו 2מכחיש בזה בריאת שמים וארץ

אילת השחר יבמות דף י"ד ע"א ד"ה ויל"ע מאי ) .3שצריך להיות אליבא דאמת

 (טעמא

 פסולתן שלך יהא

 פסל לך שני לחת אבנים כראשונים )שמות ל"ד א'(ויאמר ה' אל משה 

 )נדרים דף ל"ח ע"א(.  פסל לך, פסולתן שלך יהא

, אי משום דלולא 4יש לעיין, למה צריך דין מיוחד שפסולתן שלך יהא

זאת כל אחד היה יכול לזכות בהם מההפקר, וכעת לא היה יכול אחר 

או שזה ציווי , 6, ועל זה אמר ליה פסולתן שלך יהא5להקדים ולזכות

]דלא מסתבר לומר דסלקא דעתך דאסורין בהנאה,  7שיזכה בהם

אילת השחר נדרים דף ל"ח ע"א ד"ה ) [.8והפסוק בא להתיר לזכות בהם

 (פסולתן שלך יהא

                                                           
הא דקיי"ל מחלל שבת כעובד ע"ז, ל"מ מפורש כן בש"ס, אולם מצינו בערובין סט: דשבת וע"ז   1

' יסוד הדבר כיון ששבת הוא אות על בריאת הקב"ה שמים וארץ בשניהם הוי מומר לכהת"כ, ולכאו

א"כ המחלל שבת הרי הוא כופר בזה וה"ז כעובד ע"ז. ועיין בתשב"ץ ח"ג ענין מ"ג )הובא בנצי"ב 

הרחב דבר כאן( דמקור מחלל שבת כעובד ע"ז הוא מהפסוק כאן אות היא ביני ובין בנ"י כל 

עוד מפרשים מקרא פר' משפטים )כ"ג י"ג( וביום המשמר שבת נקרא ישראל. והנצי"ב הביא 

השביעי תשבות וסמיך ליה ושם אלהים אחרים לא תזכירו, ועיין רש"י סו"פ בשלח למה נסמכה 

פרשת מקושש לפרשת עבודת כוכבים לומר שהמחלל את השבת כאילו עובד עכו"ם, ובבעל 

שבת כנגד עבודת כוכבים,  הטורים סו"פ בהר, את שבתותי תשמורו סמך לעבודת כוכבים ששקולה

ואיתא במדרש הובא במשנ"ב בהקדמה לחלק ג' מצינו בתורה נביאים וכתובים ששקולה שבת 

כנגד כל המצות וכו', וביבמות מח: רש"י ד"ה גר תושב, שקבל עליו שלא לעבוד עבודת כוכבים 

הלכות והזהירו הכתוב על השבת שמחלל את השבת כעובד עבודת כוכבים. ועיין רמב"ם סוף 

שבת: השבת וע"ז כל אחת משתיהן שקולה כנגד כל שאר מצות התורה, והשבת היא האות שבין 

הקב"ה ובינינו לעולם, לפיכך וכו' מחלל שבת בפרהסיא הרי הוא כעובד ע"ז עכ"ל. ]והא דכתב 

 דהאות הוא לבאי העולם[.       פרהסיא' יבואר לפמ"ש בהערה הבאה'ב

בפסוק מבואר ששמירת שבת הוא "אות" על מה שששת ימים וכו' והיינו בריאת שמים וארץ,   2

וגם אם הוא אינו מכיר בזה אבל זה מציאות של אות, וכן מי שאינו שומר שבת גם אם מודה הוא 

בבריאת שמים וארץ אבל ביטל את האות. ]והנצי"ב בהעמק"ד כאן פי' אות היא לעולם, היינו לכל 

שהם אוה"ע יכירו עי"ז בבוי"ת, הרי דאין ה'אות' לעצמו אלא לאחרים, ואף שאינו מודה  באי עולם

 מ"מ אות לאחרים הוא[.

במאמר הראשון )עמ' ד'(: הנה חז"ל אומרים אלמלא שמרו  בונןכתב רבינו בספר מפקודיך את  3

ל ישראל ישראל ב' שבתות מיד היו נגאלים, ולא אמרו דבר זה על שאר מצות, שאם יקיימום כ

מיד נגאלים, רק על שמירת שבת, וצריך טעם מה המיוחד בשמירת שבת. עוד מצינו כי המחלל 

שבת דינו כעובד ע"ז, חייב סקילה כעובד ע"ז, וכן לענין עוד הלכות, וכן להיפך, אפילו היה חוטא 

בת. גדול ועובד ע"ז כדור אנוש אילו שומר שבת מוחלין לו, רואים מזה גודל הענין בשמירת ש

והענין בזה, כי המשמר את השבת הוא מגלה בזה שהוא מקבל עליו עול מלכות שמים, דהקב"ה 

הוא מלך ומנהיג את הבריאה, כי ע"י שמירת שבת הוא מעיד כי ששת ימים עשה ה' את השמים 

ואת הארץ וגו', וכן להיפך מי שמחלל שבת מורד במלכות שמים. עכ"ד. וע"ש מש"כ לבאר על פי 

הא דר"ה שחל בשבת אין תוקעין בשופר, לפי שבעצם שמירת השבת יש השלטת זה בהמשך 

 כבוד שמים בבריאה, והוי כמו שתוקעין וממליכים את הקב"ה ע"י השופר, יע"ש היטב.

 מחצית השקל

  .'לה נפשו כפר איש נתתותשא את ראש וגו'.  כי

 אשר וכל עור בעד עור' אמר ראינתי כן משה כששמע איתא בילקוט

 כי ,נפש כופר שזה חשב שמשה(. ד, ב איוב' )נפשו בעד יתן לאיש

 אמר אומר אילעי ברבי י"ר .העגל חטא על הוא דתיקון בספרים מבואר

 בלבו מה ה"הקב ידע ,'וכו כסף ככר אדם לש נפשו פדיון מצינו משה

 יתנו זה אלא' ל ולא נ' ולא מאה ולא כסף ככר לא ךייח ל"א משה לש

 הא אבל ,יקר בכלי פירוש' ועי ,מובנים אינם הדמיונות עצם והנה עכ"ד.

 קצוב סכום יש לשיטתו אחד כל קלקול עבור תשלום דיש דהיכא מיהת

 בנפשותינו. שנקבע והיינו ,השקל מחצית דוקא לתת אמר ה"הקב וכאן

 שיצורף מבלי שלימות בו אין אדם כל כי כאן, בחיי ברבינו יש זה וכעין

 חצי רק עדיין ישאר הוא טובים מעשים ויסגל שיעשה מה וכל .עוד אל

 .עוד עם להצטרף

 יותר גדול יותר שהעונש מה' וכדו שיזהר דהתכלית קנסות בשאר לזהו

 תיקון ולזה הנפש שיתוקן התיקון הענין דכל כאן כ"משא ,ענין לו יש

 שלם להיות לו א"וא כלום אינו כי בנפשו שיקבע מה טוב הכי הנפש

 ורק ,שלם להיות יכול אינו שלם שהוא חושב וכשהוא הצטרפות עם רק

 יתנו זה אמר ולכן לשלימות לבוא יכול הוא חצי שהוא חושב כשהוא

  .כלום לעשות יכול אינו לבד שהוא ברור להיות בנפשו שנקבע מה היינו

יתכן דאתא לאורויי שפסולתן של לוחות של משה הן בלא שום זכיה וקנין, דכיון שירד מן   4

מר בקרא דפסל שלך שהפסולת ירדה עבורך ולא עבור השמים עבור משה זכה ממילא, וזהו שנא

אם אדה"ר היה צריך מעשה זכיה בכל דבר בעולם או דממילא הוא. וכבר חקרו  אחר וממילא שלו

וגם יתכן דלולי קרא דפסל לך פסלתן שלך הרי שלא היה נשאר  .כיון דליכא אחר הוי שלו, ואכמ"ל.

 "ק.פסולת, ובפסוק כאן התחדש מציאות הפסולת, ודו

ה במדרש מבואר שהסנפריון נתגלה למשה בתוך אהלו, וא"כ איך יקדים אחר לזכות, הלא זכ  5

 .משה ע"י אהלו משום חצירו, ויל"

במד"ר כאן )פמ"ו ס"ב( מבואר הטעם שפסולתן שלך יהא, שאמר הקב"ה דין הוא שיטול אותן   6

הא הוא עני וכל ישראל פסולת, לפי שעסק בעצמות יוסף והפסיד ביזת מצרים אינו בדין שי

עשירים, ע"ש. ועכ"פ משמע שאין טעם שיהיה על משה ציוי לזכות, אלא הוי מניעה על כולם שלא 

]ויתכן לומר עוד במה שזכה משה בפסול הלוחות, לפ"מ ום כדי שיוכל משה לזכות אם ירצה.יטל

ל העגל שעשו דאיתא בריש חומש דברים שהוכיח משה את ישראל על די זהב, ופרש"י שהוכיחן ע

בשביל רוב זהב שהיה להם, וכ"ה בברכות לב. ע"ש, אשר א"כ אינו בדין שיזכו הם בעשירות 

 מפסולת לוחות שניות שנעשו רק משום חטא העגל, ולכך משה הוא שזכה בהם שלא חטא בעגל[.  

מסתמא יכול היה אח"כ להפקירם או לתתם לאחר במתנה וכדו', וא"כ ק"ק דיחייבנו הכתוב   7

 זכות בהם לשעה.ל

והנה נסתפקתי האם הלוחות נתקדשו בקדושת  ?דמהכ"ת נימא שיהיו אסורין בהנאה, וכי קדשו  8

הקדש, והלוחות הוו מ'כלי המקדש', וכמו שיש ארון שלחן מנורה וכו' ה"נ איכא ללוחות מדין 

בארון  המקדש, ויש לדון שיהיה בהם הל' מעילה כדין הקדש, או"ד שהוא רק דין שיהו מונחים

אבל א"צ להקדישם כל עיקר ואינו שייך להקדש כלל. ונראה דאף אי נימא שיש דין להקדיש את 

הלוחות מ"מ אין לדון לאסור פסולתן של לוחות משום איסור הקדש, כיון דקיי"ל )ב"מ נז:( בונין 

תב בחול ואח"כ מקדישין, וא"כ לא נתקדשו הלוחות עד שהיו שלמים, וכן מסתבר דכל זמן שלא כ

עליהם הקב"ה את מכתב הלוחות לא הקדישום, ופשוט. ]והנה בכתבי הגרי"ז פר' תצוה ביאר מה 

שבצלאל היה צריך להיות בן י"ג שנים, דאל"ה אומן קונה בשבח כלי וישאר שלו וקטן אינו יכול 

למסור להקדש, עכ"ד, בעיקר דברינו יתכן עוד דכיון דהסנפריון של הלוחות נתגלה מן השמים 

אפשר דא"צ להקדישו, וכמו בהמ"ק השלישי שיבנה בב"א דנראה דא"צ להקדישו קדושת  למשה

 פה מאחר שירד מן השמים עבור זה וה"נ כאן, ועיין.   

 137גליון 
 שנה ג'

 כי תשאפרשת 
 תשע"ו שנת

 ששים גיבורים
און רבי לעילוי נשמת הג

דוב  ב"ר שרגא פייבל

 זצ"ל גיברלטר

רב מחנות הפליטים בדרום 
איטליה. ובית כנסת אהל 

 יעקב בק"ק מילאנו 
  ח"י אדר א' תשכ"זנלב"ע 
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 פשרות בתורה לקיים כל הדינים ללא 
שמפרש הפסוק )תהלים  בסנהדרין )ז' א'( איתא דר' תנחום בר חנילאי

י' ג'( ובצע ברך נאץ ה', נאמר כנגד מעשה העגל, ופרש"י שעשה אהרן 
 פשרה בינו לבין עצמו לעשות להם את העגל.

שנאמר וירא אהרן ויבן מזבח לפניו, מה ראה, א"ר בנימין בר יפת א"ר 
אלעזר ראה חור שזבוח לפניו )פרש"י הבין מהזבוח לפניו שהרגו את 

אמר אי לא שמענא להו השתא עבדו לי  שה להם(חור על שלא ע
כדעבדו בחור ומקיים בי אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא )אהרן כהן 
ונביא הי'( ולא הויא להו תקנתא לעולם, מוטב דליעבדו לעגל אפשר 
הויא להו תקנתא בתשובה, ופרש"י דהא סופן לעשות כן בזכרי' בן 

 יהוידע ויחרב ביהמ"ק על כך.
)ט' ב'( אמרינן דבית ראשון חרב על שחטאו בע"ז ג"ע והנה ביומא 

ושפי"ד, וכאן פרש"י שביהמ"ק נחרב בסיבת הריגת זכרי', וכנראה 
וחלק  הוסיף חטא על חטא, שהרגו במקדש ה' כהן ונביא דחטא זה

 גדול מהחורבן הי' בסיבת חטא זה.
יקוים אם יהרג במקדש  ,ולכן אהרן חשש ועשה חשבון שאם יהרגוהו

מוטב שיעבדו לעגל  אמר ן ונביא ולא יהא להם תקנה, ומשו"הה' כה
 ואפשר שיהי' להם תקנה בתשובה.

חד מעצם זה שיהרגוהו, וצ"ל דאע"פ שלא והנה משמע שאהרן לא פ
דע"ז, והדין הוא רצו שיעבוד ע"ז בעצמו, מ"מ זה נכלל באביזרייהו 

פ"ה דאל"כ הרי לדעת הרמב"ם )הל' יסודי התורה , דיהרג ולא יעבור
ה"ד( כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב 
בנפשו, וא"כ הי' צריך לעשות המזבח, כיון שאין בזה דין יהרג ואל 

 יעבור.
אלא ע"כ דכיון שיוצא מזה עבודה זרה, זה נחשב כע"ז ויהרג ואל יעבור, 
ורק משום שחשש דע"י שיהרג כהן ונביא לא יהא להם תקנה, חשב 

 שעדיף שיעשו את העגל ואפשר שיהא להם תקנה ע"י תשובה.
ובאמת צ"ב למה לא יהא להם תקנה אם יהרגו כהן ונביא, למה לא 
יועיל תשובה, ומה ההוכחה מהמעשה דזכרי' הרי שם י"ל שלא עשו 

למה  תשובה, אבל אם היו עושים יתכן שהי' מועיל, וגם מצד הסברא
 ?לא יועיל תשובה בשני הדברים

צ"ב דמאי נ"מ איזה יהודי הורגים, שהרי על הריגת אדם פשוט  ועוד
באותו לא תרצח שעוברים בהריגת כהן ונביא )זולת  בדיוק עוברים

אותם אנשים שנאמר עליהם בפסחים מ"ט ב' שמותר לקורעם כדג, 
והם מאותם שמורידים ולא מעלין(, ולא כתוב שאינם יכולים לעשות 

 תשובה על הריגת חור.
יקר הנ"מ הוא לענין התשובה, דהנה בגמ' לא ברור אם הכונה ויתכן שע

 על חטא זה, או שלא יועיל תשובה. שלא יעשו תשובה
דאפשר לפרש שלא יבואו לעשות תשובה, כיון שזה חטא גדול שאדם 
מאד נפגם מזה, ועוד דאהרן הי' כהן והי' רודף שלו' ועשה פעולות 

יתכן ע"פ שיחטאו בעגל שיהיו דבריו נשמעים, ואם ישאר לחיות אז א
ואם כוונת הגמ' שלא יועיל תשובה,  שירוממם ויפעל שיעשו תשובה.

יתכן שהטעם לזה כמש"כ הרמב"ם )הל' תשובה פ"ו ה"ג( ואפשר 
שיחטא האדם חטא גדול או חטאים רבים עד שיתן הדין לפני דיין 
 ,האמת שיהא הפרעון מזה החוטא על חטאים אלו שעשה ברצונו

 ין ממנו התשובה ואין מניחין לו רשות לשוב מרשעו וכו'.ומדעתו שמונע
אהרן חשש שאם יהרגוהו לא יהא תשובה, וחשב  ,ועכ"פ איך שנפרש

שעדיף שלא יהרגוהו אלא יעבדו לעגל, ואע"פ שזה חטא גדול )שנחשב 
לכל הכלל, אע"פ שיש מדרשים שכתוב שלא הרבה אנשים עבדו לעגל 

מ אולי יהא תקנה ע"י תשובה, ולא עי' קול אליהו בפרשת כי תשא( מ"
 אמר שבודאי יעשו תשובה, כיון שא"א לדעת בודאות.

ועל חשבון זה מפרשת הגמ' שכתוב בפסוק ובצע ברך נאץ ה', ומה 
שנקרא בוצע פרש"י שעשה אהרן פשרה בינו לבין עצמו לעשות להם 
העגל, והי' אפשר לומר שהניאוץ הוא עצם עשיית העגל, ומציינים מי 

 זה שעשה הניאוץ, הבוצע, דהיינו אהרן שעשה הפשרה.הוא 
נאץ ה' )חוץ מהחטא דעשיית אבל יותר משמע שבעצם הבציעה הי' מ

דאל"כ מה צ"ל ובצע ברך נאץ ה', למה כתוב סימן שהבוצע  המזבח(
 הוא זה שניאץ ה', ולא כתוב פשוט שעשיית העגל זה ניאוץ ה'.

לפסוק כך, זה ניאוץ, דלא אלא ע"כ שעצם הבציעה, לעשות כזה חשבון 
 עושים חשבונות כאלו.

הרי זה דבר נורא שחז"ל פירשו שכתוב בפסוק על אהרן הכהן משפט 
 כ"כ חזק על אף גדלותו העצומה.

והנה ביארנו דמשמע שאהרן הי' מוכן ליהרג, ולדעת הרמב"ם ע"כ הי' 
בזה דין ליהרג ולא יעבור, אלא חשבונו הי' שעל החטא הזה אולי יהא 

 נה ע"י תשובה.תק
והנה חשבונו לא הי' כתוצאה מאהבתו העצומה לישראל דמשו"ה חשב 

 שכדאי לעבור עבירה.
, שהרי דכל הענין שיצא כאן זה חילול ה'אלא יתכן שחשבונו הי' 

הרמב"ם )הל' יסודי התורה פ"ה ה"ד( כתב וכל מי שנאמר בו יהרג ואל 
י' בעשרה מישראל יעבור ועבר ולא נהרג הרי זה מחלל את השם, ואם ה

הרי זה חילל את השם ברבים וביטל מ"ע שהיא קידוש ה' ועבר על 
מצות לא תעשה שהיא חילול ה', ואעפ"כ מפני שעבר באונס אין מלקין 

 אותו ואצ"ל שאין ממיתין אותו וכו' עכ"ד.
הרי שמצד העבירה לא ייענש כי הוא אנוס, אלא יש כאן ענין של חילול 

 ה'.
ון לעבור סתם עבירה, בודאי שאהרן לא הי' עובר, והנה אם הי' הניד

דאין חשבונות בעבירות, אלא דוקא כאן שמצד העבירה הי' אנוס, אלא 
שיש כאן חילול ה', אהרן עשה חשבון דאם כלל ישראל יהרגו כהן ונביא 

 לא יהא להם תקנה בתשובה והעבירה תשאר לדורות.
ל יעברו עבירה שאין ואז הרי אין לך חילול ה' גדול מזה, שכלל ישרא

עליה תקנה בתשובה, אבל אם יבנה מזבח ויעבדו ע"ז, אז אע"פ שיש 
בזה חילול ה', מ"מ יתכן שיעשו תשובה, וא"כ אהרן עשה חשבון שיצא 
פחות חילול ה', אבל לולא הסבר זה צ"ע דבודאי אין חשבון ואסור 

 לעשות עבירה.
פ שהחטא הוא ואעפ"כ אמרו על חשבון זה ובצע ברך נאץ ה', דאע"

אבל כיון שהדין הוא שאסור לעשות חילול ה' ועשה חשבון להפחיתו, 
וכדמשמע מרש"י שהתביעה היא על עצם כך, לא עושים חשבונות, 

 ביצוע החשבון שעשה פשרה.
ובאמת אם היו הורגים את אהרן, הרי לא כל הכלל היו הורגין אותו, וכן 

"א במציאות שכל מליוני מה שכלל ישראל נתבע על הריגת זכרי', הרי א
האנשים שחיו אז הרגו אותו, דלכל היותר שייך שכמה אנשים יהרגו 

 אדם אחד.
וע"כ דחטא הנעשה בפני רבים ואינם מוחים, נחשב לחטא של הרבים, 
אבל על הלאו דרציחה א"א לומר שכולם עברו, דאפשר לומר אין שליח 

 ועל.לדבר עבירה ועוד טענות, והרוצח הוא רק זה שהרג בפ
ומשו"ה כלל ישראל נתבעו על שהרגו את זכרי' שהי' כהן ונביא וכולם 
סבלו מהחורבן, וגם אהרן חשש שיחשב כאילו שכל הכלל הרגוהו, 
ולקחו כהן ונביא שתפקידו להוכיח את ישראל וללמדם את דרך ה', 
ועל חטא כזה שהוא בגדר נ' שערי טומאה אין תשובה, ואפ"ה נתבע 

 בונות.שלא צריך לעשות חש
והנה רואים אנשים שעושים חשבונות בדברים שאינם מפורשים, 
 ומוצאים טענות וחשבונות שצריך לעשות כך ופוסקים לעצמם,
ולפעמים יש שנשברים ע"י שחושבים דבין כך לא יצא מהם כלום, 

 וצריכים לדעת שאין לעשות חשבונות, ובוצע ברך נאץ ה'.
כל אחד יודע דלפעמים  אלא צריכים לעשות כל מה שכתוב לעשות,

אדם חלש, וחושב לעצמו דעכשיו בלא"ה הלימוד אינו לימוד והתפילה 
אינה תפילה, אבל אין חשבונות, אלא צריכים ללמוד ולהתפלל ולהיות 
זהירים במדות ובקלה כבחמורה, דכל מה שהתורה דורשת מהאדם זה 

 קודש, ואין לזוז מזה בשום חשבונות.
שנאמר עליו ובוצע ברך )וכמו שביארנו  דמי לנו גדול מאהרן הכהן

 דמשמע שהתביעה היא על עצם החשבון שעשה(.
והקב"ה יעזור שכל אחד יקיים כל הדברים הכתובים בתורה שבכתב 

אבל ע"י ובתורה שבע"פ וכשיעשום ללא חשבונות יהיו מאושרים, 
ונשתדל מה שיותר חשבונות אפשר ח"ו ליפול להיות בגדר של נאץ ה', 

עמ'  )ימלא פי תהלתך מים נוראים לדעת ולקיים בכל לב ובכל נפש.ללמוד ו

 (שנ"ו
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 קדושת האכילה –ענין בפרשה 

 . )כי תשא לד, כח(הדברים עשרת הברית דברי את חתוהל על בוויכת שתה לא ומים אכל לא לחם לילה וארבעים יום ארבעים ה' עם שם ויהי
 ראשון יש הגוף ומאתבט ואם תענוג מאכילת מאד מאד ליזהר .אחד ישיבה לבן הנהגות בתוך (כ) באיגרת איש החזון רבנו מרן כתבידוע מה שו 

 ואבי הטומאה ואב לטומאה ראשון מתאחד תענוג באכילת .התאוה מילוי של הנפש ומאתבט אבות אבי ויש הטומאה אב ויש לטומאה
 שאדם עד א ד"ק דף כתובות בתוספות והובא במדרש וכדאמרו דהלימו את המעכבים מאד! השפלים מן הוא זה דבר הטומאה, אבות
 דבריו כ"ע הימנה ידך משוך הימנה שהנאתך סעודתך' א ע גיטין ואמרו ,גופו לתוך מעדנים יכנסו שלא יתפלל גופו לתוך תורה דברי שיכנסו מתפלל

  .איש החזון של הנוראים
וח"ו למי שאינו ראוי לעמוד במדריגה  ,אלו יש ליתן את הדעת למה שרגיל רבנו שליט"א להזהיר שאין לקפוץ מדריגות והנה בבואנו לכתוב בענינים

 .ינזק בזה, ובפרט בחורי ישיבות ואברכים צעירים שאין זה דרגתם כעת, וכן מי שאין טבע גופו מסוגל לזה וכדלהלןהגבוהה שיכול ל
 

 אדם נשאר רדוד
 והלל התוספות דברי את שליט"א רבנו הזכיר כאשר אחת ופעם

 בתענוגותמורגלים ש דורנו מבני צעיר רהות בן בחדרו היה ,בכתובות
 מפריעה גופו לתוך מעדנים אכילת מדוע מבין אינו יכ ושאל .אכילה של

 .בתורה לצמיחה
 .וקטן רדוד נשאר אדם דבר של בסופו יכ :דלהלן חוסבנ לו השיב רבנו

 )מאחורי הפרגוד(
 בעלמא הנאה לשם נוספת מנה שאוכל

 זאת בכל האםלבריאותו  הרבה לאכול שמוכרח כיוןשמ שאל פלוני
 סתם תאכל אל אבל מהצורך למעט לך אין רבנו לו ענה ?מצורכו ימעיט

 שניה מנה תאכל אל ,לאמור פעם הגדיר נוסף ולאברך ,מהצורך יותר
 יכנסו שלא שיתפלל ל"הנ התוספות דברי את םייתק ואז ,נוספת

 )מאחורי הפרגוד( .הלימוד את המעכבים לגופו מעדנים
 ובשבת בחול אכילה עסקי

 מנה לא ,האוכל עסק כללא עשו  מעולם רבנו שליט"א של בביתו
 יכ מאד צדדי דבר היו המעדנים וחומר קל ספתנו מנה ולא ראשונה

 וממילא .הנאה של לאכילה כותייש להם שיש ריםההו את ראו לא
 ודיבור אכילה בעסקי פחיתות לחוש הבית בבני כטבע הדבר נעשה
 עם ולא הפה עם להיות צריכה אכילתו האוכל אדם יכ ,אכילה אודות
 )מאחורי הפרגוד( .הראש

 פת במלח
 וכמו ,באכילה סוכר את למלאות שלא בריאות כישמדר בודאיוהנה 
 כל לגוף גסה אכילה ,דעות מהלכות' ד בפרק םמב"הר כתב שכבר
 .עוד שם עיין החולאים לכל עיקר והוא המוות םס כמו אדם

 וחזק בריא יותר יהיה חייו כל במלח פת קר האוכל כי בכלל ומסתבר
 ו.ימי כל מעדנים מהאוכל

 דברבמ שהולך ימ בדין רנאמ מ"שד סימן ערוך בשולחן כירבנו  רואמ
 לעשות לו אסור להתפרנס הממ לו יש שאם שבת יתמ יודע ואינו

 לחם לו יש אםש פסקסק"ד  ברורה שנהוהמ .השבוע ותימ כל לאכהמ
 ,נוספים מאכלים לצורך מלאכה עוד לעשות לו אסור כבר בלבד

 לעבוד לו ותרמ לחם הלכמ התפרש לא שם שהתירו הלחם ובשיעור
 קיום כדי רק האם' ב ט"ס דף שבת השחר אילתנו ]ראה הסתפק וכבר
 וכמ [בריווח ולאכול לאפות לו ותרמ לחם שבשביל או ,בצמצום הגוף

 אחד יום לצום יכול שאם לו שיאסרו הפוסקים בדברי צינומ לא כן
 ,הלחם בשיעור מאד לצמצם צריך שאין הדין שהוא אפשר ואם ,שיצום
 שנה מאה אפילו לחיות יכול אדם באמת יכ זו מהלכה ולמדנו
' ד משנה' ו פרק אבות במסכת כך להבין ישש כמוו בלבד מים מלחם

 לכל והוראה עצה זו הרי ושם ,תשתה במשורה ומים תאכל במלח פת
 במלח פת רק אוכל כאשר בריא יותר יהיה כך שאדרבא ומשמע ,םייהח

 ,כפשוטו הזה לםובע אשריך שם שאמרו וזהו ,מעדנים כשאוכל מאשר
  .בלבד לחם על להתקיים קשה כבר החלש בדורנו באמת אבל

 רואים ולא עלתה םייהח רמת היום יכ רבנו, העיר למקורבים ובשיחה
 בעבר אבל ,מעדנים בעוד צורך יש אלא פשוט בלחם להם שדי אנשים

 )מאחורי הפרגוד( .בלבד לחם שאכלו אנשים היו כך כל רחוק הלא
 מיעוט תענוג

 הפעמים ברוב יכ פעם יל אמר :ששמע מפ"ק רבנו תלמיד מרשימת
 כאשר רק לאכול שיש דעות בהלכות ם"בהרמ דברי את םמקיי אינו

 צום של ביום יכ יל אמר אחרת ובהזדמנות .רעב רגישמ אינו יכ רעבים
 ראמ עוד ,בלבד בחולשה מתבטאת הצום הרגשת וכי רעב מרגיש אינו

 חלב לבן עם פת בשחרית היה איש החזון רבנו של מאכלו יכ פעם יל

  .פת בלי עוף בשר חתיכת הצהרים ואחר ,חמוץ
אנחה  נאנח לרבנו אוכל הכניסו כאשר רבות פעמים :ל"הנ מהרשימה

  !אוכל הרבה כך כל שואל שהיה או "עסין טערייו אוי" עמוקה
 עליו מוותר היה ,נוסף מים כוס בבוקר לו הכינו נכדיו כאשר פעם לא

 יום אחת ופעם .הנביא אליהו של כוס זה :פניו על צחוק בבת ואומר
 נוסף סכו לשתות דחק הבית מבני אחד ,הכיפורים יום ערב קודם

 בתחילה ,בשתיה להרבות יש היום גם יכ ריםאומ ביניםשהמ בטענה
)מאחורי  .ושתה מצוה לשם :נו ואמר בדעתו שקל כ"אח ?להם מנין הגיב

 הפרגוד(
 לכוף יצרו

]המבואר ביסוד התשובה לרבנו יונה  אכילה בשעת היצר תייכפ בעניני
 םייולק כביצה פת לאכול מצווה האם פעם דן רבנו בשם הראב"ד[

 למעט מעוניין כאשר כזית רק לאכול או ,דאורייתא המזון ברכת
 יותר גדול יצרו את לכוף והכריע ,יצרו על להתגבר כדי בדווקא באכילה
 )מאחורי הפרגוד( .בזה עדיף וממילא מצוה מקיום

 לגרום ביטול תורהח"ו 
 ציםהרו שיש בזמנים צום אודות ששאלו לתלמידים הורה פעמים וכמה
 וגם ,לומד שאינו למי טוב דבר הוא שצום 'דוכ ם"שובבי כמו לצום

 ובאים נחלשים העצבים צמים כאשר כי לצום לו אין תורה למלמד
' ב בר האי אמרו ב דף בתענית הבית בני או תלמידים עם כעם לכלל

]ועי' שו"ע או"ח סי' תקע"א  .לשירותיה כלבא ליכול בתעניתא דיתיב רב
  דת"ח אינו רשאי להתענות מפני שממעט במלאכת שמים[.סעי' ב' דכ' 

 קצנלבויגן שאול ורבי בייל רבי האחים שני של אמם כי רבנו וסיפר
 באכילה ממעט מהם אחד בנים' ב לה יש יכ א"הגר לפני התלוננה

 להתנהג אין יכ ילדים שני לאותם ראמ א"והגר ,בשינה ממעט והשני
' ד רק לעת במעת שישן כך נוהג א"הגר מדוע אם שאלו והם ,זו בדרך

 יש לי כי :והשיב בערב' וב בבוקר כזיתים' ב ואכל שעה חצי פעמים
 )מאחורי הפרגוד( .כן לנהוג להם אין בעלמא אחרים אבל חזק טבע

 יהנבעג
שהתעורר שאלות בעגבניות שהיו שם סוגי תולעים היתה תקופה 

שיבת ארחות תורה ישהיה קשה לבודקם, ובמשך שבועים לא הביאו ל
עגבניות, והבחורים ביקשו שינסו למצוא היתר, ובאו לרבנו שליט"א 

שהוא כבר למעלה  כמסיח לפי תומו , והתפלא ואמרונו"נ עמו
 לא אכלו עגבניות. ם שנה לא אכל עגבניה, ומה נורא ששבועיםשימימח

 )מפי רא"ר שליט"א(
 דם ניקוף

שפעם הוצרך להוציא  :סיפר רמ"ד ר' שליט"א מעסקני הרפואה בב"ב
דם מרבנו לצורך בדיקת דם, ואחר שהוציא הבחין שאי"ז מספיק וצריך 
להוציא שוב דם, ואמר לו רבנו שיוציא מאותו מקום שהוציא קודם, 

ואח"כ  קשה, ואמר לו רבנו אפ"ה.ואמר לו רמ"ד שזה יותר כואב ויותר 
 ניקוף דםשאלו את רבנו מה הענין בזה, והראה לדברי הגמ' בחולין ז, ב 

 דקאזיל והוא, שני ובניקוף ימין בגודל: רבא אמר. עולה כדם מרצה
וא"כ יש  .'הראשון שנתרפא קודם - שני ובניקוףופרש"י ' .מצוה לדבר

ואח"כ הפצירו לאכול כמה דברים  מעלה לקבל מכה שוב באותו מקום.
לבריאות גופו, ואמר על אחד מהם 'אני כבר עם רגל א' בקבר וכעת 

וביקשו ]משום מיחוש במעיים[  אהנה בעולם הזה'.שאתם רוצים 
לא שתה  !שמעולםשישתה משקה מתוק מסויים, והשיב  לו רבנו 

. ושאלו האם שתה פעם סודה, ואמר שכשהגיע לארץ משקה מתוק
והוצרך לשתות בתקופה  ,רגיליםופה שלא יכלו לשתות מים היה תק

 הזאת סודה, ומיני אז לא שתה יותר.
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 תפילין – בפרשה ענין 
 בגליון פר' בא תשע"ה הבאנו הרבה ענינים מרבנו שליט"א אודות מצות תפילין ומהנהגותיו וכאן הבאנו דברים נוספים

 
 לימוד תורה בעת הנחת תפילין

וכל  ,לו קורא בתורהיהמניח תפילין כאשנינו במכילתא )בא פרשה יז( 
, וכן נפסק בשו"ע )או"ח לח י(. וכתב הר"ן הקורא בתורה פטור מן התפלין

תפילין, הוא  פטור מהנחת שהעוסק בתורה)ראש השנה יז.( שהטעם 
" ולכאו' תמוה, שהרי שדברי תורה הן עליו לאות ,אינו צריך אותמשום ש"

בשבת ויו"ט אסור לגבי הנחת תפילין בשבת ויו"ט נפסק בשו"ע )לא א( "
ואם מניחים בהם אות אחר היה  ,להניח תפילין מפני שהם עצמם אות

", וא"כ למה הלומד בתורה רק פטור מהנחתם, והרי זלזול לאות שלהם
אם התורה היא "אות" נמצא שבהנחתן הוא מזלזל ב"אות", ויהיה אסור 

 להניחם. 
ובפשטות נראה ליישב את דברי הר"ן, שהרי זה ודאי שאין לטעון כי כשם 

חים את האות של תפילין מפני האות של שבת כך המניח תפילין שדו
יהיה אסור ללמוד תורה, וכן שיהיה אסור ללמוד תורה בשבת, כי פשוט 
שהתורה לא ניתנה כאות בלבד, אלא שיש בה גם אות, ולכן, רק הנחת 
תפילין אסורה בשבת, כי מטרת התפילין לאות, וכן מטרת השבת לאות, 

מטרתו ל"אות" בלבד, אלא שממילא מתקיים בו  אבל לימוד תורה אין
אות, ולכן אינו זלזול לא בתפילין ולא בשבת, וכן לגבי טעם הר"ן, בעת 
לימוד התורה אין איסור לקיים אות נוסף, כגון הנחת תפילין, כי אין 

 לימודה נעשה לצורך אות.
אולם כששאל בני את מרן הגראי"ל שטינמן שליט"א על דברי הר"ן, השיב 

ו ש"חיוב לימוד תורה קיים בכל זמן, ולכן לא יתכן שהשבת תקבע כזמן ל
שפטור מתורה, וזה גם הטעם שהעוסק בתורה פטור מתפילין, כי אינם 

, שהרי מצוותן בכל זמן, ואם יתעסק בהן ככל המצוות
לא ילמד תורה, אבל אין זה איסור". )רשימות 

 הרה"ג ר' חיים שולביץ שליט"א(
 

 שדברים גדולים מאד ארעו באופן שאינו  בות ראינושתקום, ופעמים ר
 

 

וכשחושב אדם מחשבות מעניני האמונה והבטחון הרי יכול לפעול דברים 

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

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

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

 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. 

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

 בדברי תורה עולה על כולם דת"ת כנגד כולם.   

 ו"לחיות את האמונה" הוא הדבר 

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

 כל המצוות והכנעת היצר. 

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

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

 נחלשה האמונה ביותר.

 

 שכיהן בישיבת כפר סבא ובעת שכיהן בישיבת פונביז'[.

 

 

 

 

 

 

 

 ף שלום אלישיב. אהרן יהודה לייב שטיינמן.   

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

חיים ק

 
 

 הכנסת אורחים – בפרשה ענין
 
 

 

 

 
 

 יום היארצייט של מרן המשגיח רבי יחזקאל לווינשטיין זצ"ל נלב"ע י"ח אדר תשל"ד
 משגיח בקלצק

יחזקאל לווינשטיין זצ"ל הי' משגיח בישיה"ק פוניבז' בחו"ל, וביקש שכדי שיוכל להיות משגיח טוב ויהי' לו  בירב שר רבינו שסיפר לו הפוניבז'ר )תשס"ח( אמר
יכלו לתת  משמעת רוצה גם להגיד שיעור בשיעור א' ואח"כ אמר שגם שיעור א' לא מספיק בשביל שיהי' משמעת טובה וביקש להיות מג"ש בשיעור ב', וזה לא

 תמר יפרח עמ' ש"ב(צדיק כ) שם מג"ש אחר, אז הוא עזב. ]וכעבור הרבה שנים הי' שוב משגיח בישיבת פוניבז' שבבני ברק עד סוף ימיו[.לו כי כבר הי' 
 הקפות שניות

, רבינו היסס ואמר אולי, )ערב שמח"ת תשע"ה( שאלו לרבינו בדבר להביא כלי זמר )תזמורת( במוצאי שמח"ת, בישיבה גדולה שירקדו עוד שעה במוצאי שמח"ת
באים גם שאלו לרבינו אם יש איזה התנגדות, אמר רבינו שהמשגיח הגה"צ ר' יחזקאל לוינשטיין זצ"ל לא רצה שיעשו אירועים כאלה בישיבה מחשש שאח"כ 

 נשים. )א"ה, הכל לפי הענין(.
 ספר מוסר

 י על ברכת החמה, שזה ספר מוסר כיון שזה מחזק את האמונה.אמר רבנו ששמע בשם המשגיח זצ"ל על הקונטרס שחיבר הגרי"מ טיקוצנסק
 

 בעל הישועות משה זצ"ל נלב"ע כ' אדר תשע"ב יום היארצייט של האדמו"ר מוויזניץ
והאדמו"ר ו, רבנו שליט"א העריך מאד את האדמו"ר זצ"ל בתורתו ובקדושת העינים שלו, וכמה פעמים הגיע רבנו לבקרו, ובפרט בימי שמחת צאצאיו הגיע לבקר

 ]ראה עוד בגליון מטו"מ תשע"ה ביקור רבנו אצל בעל הדמשק אליעזר זצ"ל[ היה מורה לכל צאצאיו שהיו שם שיקבלו את ברכת רבנו שליט"א.
 השלום בציבור החרדי

כלל  עם משענת אבל לא הי' בבית כסא עם ריפוד והושיבו אותו על כסאבשנת תשנ"ו הגיע האדמו"ר זצ"ל לבית רבנו ושם דנו הרבה על השלום בציבור החרדי 
 ח(רפצדיק כתמר י) על כסא כזה הי' בחו"ל אצל זקנו ה'אהבת ישראל'. בבית גדולים , והתפעל מכך האדמו"ר ואמר שפעם האחרונה שישבוכלל

מתחבטים בביאור ענין חטא מי מריבה ועונשיו, נענה ולאחר מכן הגיע רבנו לביקור גומלין אצל האדמו"ר בשבוע פרשת חקת תשנ"ו בין הדברים אמר: המפרשים 
 )מערכת קשר איתן שע"י מוסדות ויזניץ( האדמו"ר זצ"ל בצחות: כנראה למי מריבה לא יכול להיות קשר ושייכות עם ארץ ישראל...

 ערלאכער איד -א
לרגל נשואי נכדתו שהיו אז, ודיברו בגודל השמחה, וכשליוה אותו האדמו"ר אמר לו  ביום ה' כסלו תשנ"ח עלה רבנו לומר מז"ט להאדמו"ר הישועות משה מויזניץ

 )הפנקס(שכינה עמהם.  -וענה האדמו"ר אני מלווה את השכינה. א ערלאכער איד רבנו שאין צורך.
 בימי המלחמה

זצ"ל והיה באותו תקופה חששות מלחמה בעירק, ושאל האדמו"ר את רבנו מה לומר לבחורים מחו"ל שהגיעו לארץ? ואמר לו רבנו, שאין  פ"א הגיע רבנו להאדמו"ר
 )מפי ר"י רוזנשטיין שליט"א שהיה נוכח שם( מקום בטוח יותר מארץ ישראל ושישארו כאן, וכך הורה להם האדמו"ר.

 מכתב רבנו על בחינת תלמידי החסידות
ומצאתים כלי מוכשר . הנני בזה לומר שבחנתי התלמידים של ישיבה לצעירים של וויזניץ שבנשיאותו של כ"ק האדמו"ר שליט"א ישלח ד' דברו וירפאהו, בס"ד

ים מסייעתם ויהי רצון שכולם יעלו בתורה ויראת שמים כחפץ הוריהם ומוריהם אשר עמלים להקנות להם תורה ויראת שמים וזכות ההורים והמור לקבל טהרה,
 הכו"ח. א.ל. שטינמן. אור ליום י"ב מרחשון תשס"ו לפ"ק. בני ברק יצ"ו להיות כרצון השי"ת.

 חיזוק התקנות
י"א בלימוד ה'דף היומי' שהתקיים במוצש"ק פרשת ויקהל תשס"ה בביהמ"ד הגדול בקרית ויזניץ -משא רבנו שליט"א במעמד הגדול של סיום הש"ס במחזור ה

 בני ברק
ובהזדמנות מרוממת זו, הזמן גרמא לחזק את התקנה החשובה שתיקן הרבי שליט"א זה עשרות מורי ורבותי; שמחה גדולה וזכיה רבתי היא בסיום כל הש"ס. 

התורה  שנים, שכל הקהל יתקבץ לשעה קבועה ביום לשיעורי תורה ברבים, להמשיך ולהוסיף בקיום התקנה ביתר שאת וביתר עוז, וה' יעזור ובזכות כח
 ישלח דברו וירפאהו ברפואה שלמה, אכי"ר.

)ג.(  במשנה הראשונה בש"ס, בריש ברכות: "מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה", ובגמרא
נקט עד סוף האשמורה, והא קמ"ל דאיכא משמרות ברקיע ואיכא  אסברא לן שמשמרות היינו שג' משמרות הוי הלילה, ומקשינן א"כ לימא עד ארבע שעות ומדוע

ת, משמרות בארעא, ומפרש רש"י )בד"ה איכא קסבר( "ג' משמרות הוי הלילה במשמרות עבודת המלאכים ושיר שלהם נחלק לשלש חלקים, ראשונה לכת אח
והמתין(, והיינו שהמלאכים מייחלים ומצפים מתי תבוא כבר  -ושמר שניה לכת אחרת שלישית לכת שלישית". ואשמורה הוא לשון המתנה )כבפרש"י שם ד"ה 

ור, יען השגתם העת שיזכו לומר שירה ושבח לפני ה', כידוע ישנם מלאכים שזוכים לומר שירה רק פעם אחת בשנה, וכשזוכים לכך הרי שמחתם עצומה עד אין שיע
ם שהתעלו למעלה מהמלאכים[, על כן מבינים הם ומשכילים בגודל הזכיה שנופלת בחלקם גבוהה ורוממה בהרבה מבני אדם קרוצי חומר ]מלבד צדיקים גדולי

ובזה יש לפרש עומק הטעם דקמ"ל דאיכא משמרות ברקיע ואיכא משמרות דארעא, להורותינו להפיק מוסר השכל מן המלאכים המתגעגעים  לומר שירה לפני ה'.
כן גם אנו נלמד להוקיר, להעריך ולהחשיב את זכייתנו בקיום כל מצוה ומצוה המזדמנת לנו, לייחל ולצפות  ומלאים בערגה וכיסופין לזכות לומר שירה לפני ה',

 לידינו הזכיה לעשות נחת רוח ליוצרנו.  מתי תבוא
בפרט,  -תורה ברבים  כעת במועד סיום הש"ס הוא עת רצון, יראה כל אחד להתחזק בעניני עבודת ה' בכלל ובתקנתו של כ"ק האדמו"ר שליט"א בדבר שיעורי

מערכת קשר איתן נמסר ע"י ) ובזכות זה יזכה כל אחד מאתנו להתקרב אל ה' ולהתעלות בתורה וביראת שמים, ונזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן סלה.
 שע"י מוסדות ויזניץ(

 
יום היארצייט של הגאון הגדול רבי ברוך שמעון סלמון זצ"ל מרא דאתא דפתח תקוה וראש ישיבת נחלת דוד 

 נלב"ע י"ז אדר תשס"ט
בו שלא ילוה רבנו שליט"א העריך וכיבד מאוד את הגרב"ש זצ"ל, ופעם בעת שהגרב"ש היה בביתו ליווה אותו רבנו עד רח' חזון איש ולמרות שהגרב"ש הפציר 

 ותר.אותו י
בתוה"ד "מען דארף דאך מכבד זיין די תורה" )הרי צריך לכבד את התורה(. כן על כך שכיבדו ביותר שליט"א  רבנואמר הגיע לנחם את בניו, הגרב"ש וכשנפטר 

יף לדבר גם בלימוד באיזה תמיד היה מוסשהגרב"ש כשהיה מגיע להתייעץ בענינים ציבורים  והזכיר רבנו הזכיר את מעלתו המיוחדת כרב אמיתי שאינו בנמצא.
 .[והיה אמור להספידו בישיבה ולא יצא לפועל, ובאלול תשס"ט הגיע לישיבה ומסר שיחת התעוררות לזכרו] ענין.

י' האף ו וסים אלוהגרב"ש סידר בישיבתו חבורת בני עליה שלומדים מוסר יחד, והיה נכנסים מידי פעם לרבנו לשמוע דברי מוסר, ראש הישיבה זצ"ל היה יוזם כינ
לאחמ"כ מתוך הקלטה את דברי מרן שליט"א לבני החבורה. בכוונה לא נכח בשעת מעשה, כפי שהסביר שבאופן זה הבחורים פחות ירגישו שמרן בעצמו שומע 

הסתפק בשמיעת שיקבלו הבחורים את מלוא תשומת הלב ותחושת הרוממות מהמפגש הישיר עם מרן שליט"א נמנע מלבוא עמם ו על מנתשליט"א מדבר עמם. 
 ]וחבורה זה חביבה עד מאוד לרבנו שליט"א, וב"ה מתקיים חבורה זו גם לאחר פטירת הגרב"ש זצ"ל[. .הדברים לאחר מכן

 רשימות דברים מהגרב"ש
 לעצמו את הדברים. םופ"א הגיע הגרב"ש לבית רבנו שליט"א ונו"נ עם רבנו שליט"א, ואח"כ רש

 ראי"ל שטינמן שליט"איום שלשי ט' מרחשון תשס"ג בבית מוהג
רי בישראל דעת א. דנתי לפניו בפ"י מלכים כ' הרמב"ם שמותר לעכו"ם לעבור על מצותיו אם אנסוהו אפי' לע"ז, דאינו מצווה על ונקדשתי, אמאי כתב 'מותר ה

מג' עבירות החמורות חייב לעבור ואסור לו למסור נפשו. ובשו"ע יו"ד קנ"ז א' פסק  ]א"ה ר"ל דחוץהרמב"ם בפ"ה מיסוה"ת דחייב ואם נהרג הרי זה שופך דמים יעויי"ש. 
 כדעת החולקים וע' ש"ך שם[.

 והשיב לי הדר"ג דוחי בהם הוי עשה ועכו"ם אינו במצות עשה רק בהיתר בלבד. ]א"ה ועי' תוס' סנהדרין עד, ב ד"ה ב"נ[
ה יותר מחומש ואינו מחויב ]כדקיי"ל ברמ"א או"ח סי' תרנ"ו[ האם רשאי לילך בבגד בלא ציצית כמו דנפסק חקר הדר"ג אם יש לו בגד ד' כנפות ולקנות ציצית הו

י נפסקה הציצית בשבת שכתב המרדכי ]הנודע, פרק התכלת, סי' תתקמ"ד הובא בב"י או"ח סו"ס יג[ דכיון שאינו יכול לעשות ציצית אינו חיוב לפשוט הבגד. ]גב
 ך בו בלא ציצית, מאחר דליכא איסור אלא ביטול מצוה, וכיון שהוא אנוס פטור אף שמכניס עצמו לזה[.שבבגדו בשבת דרשאי ליל

וה איך יהיה חקר הדר"ג אם חומש ]עיקר הדין דמצות עשה מחוייבין עד חומש[ דוקא בהוצאות ]ר"ל הוצאות לצורך המצוה[ אבל אם יפסיד חומש ע"י עשית המצ
 הדין.

 לימוד מסכת שבת
 למדו מסכת בבא בתרא. ןבאחד השנים רצה הגרב"ש ללמוד בישיבתו מסכת שבת, וכשהתיעץ עם רבנו, אמר לו שהרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות, ולכ

ת 'ששת זצ"ל על משמר השבת ועניני הדת ללא פשרות אמר פעם מרן שליט"א "ישנם כאלו אשר דרכם ופעולותיהם הינן בבחינ הגרב"שועל אודות עמידתו של 
 ימי המעשה' ואילו ראש הישיבה זצ"ל הוא בבחינת שבת..."  

 הגוף שלך
זצ"ל באמירת השיעור כללי בישיבה היה שלא להפנות גבו לארון הקודש אלא לעמוד מן הצד שלא כנגד הפרוכת, כפי שראה אצל מו"ר מרן  הגרב"שמנהגו של 

מדוע יש להחמיר יותר ממנו. השיב א נוהג לדבר בציבור באופן שגבו מופנה לארון ]וכמנהג העולם[ והגר"י סרנא זצ"ל בישיבת חברון. ופעם שאלוהו שמרן שליט"
בנוסח הסליחות "הנשמה לך והגוף פעלך, חוסה על עמלך. הנשמה לך והגוף שלך, ה' עשה למען שמך", דשתי הבקשות זצ"ל במתק לשונו ע"פ הווארט  הגרב"ש

קאי על הגוף הגשמי, שעליו מבקשים שיחוס עליו ה' משום היותו פועל  -. הבקשה הראשונה, הנשמה לך "והגוף פעלך" מכוונות המה על שתי דרגות בבני אדם
השניה  "והגוף פעלך". ועל כן, כלפי הנשמה שהיא חלק אלו' ממעל אומרים "הנשמה לך" שכולה רוחנית, אבל הגוף אינו אלא "פעלך". לעומת זאת הבקשה -ידיו 

ל חיי הגוף באדם כזה מבקשים אף ע -"והגוף שלך"  -אדם הזוכה לזכך עצמו שאף הגוף נהיה קודש לה'  -עלה מזו: "הנשמה לך והגוף שלך" מתיחסת לדרגה נ
 שלך"...רבי אהרן לייב זה בחינה של הגוף  -מרבי אהרן לייב אין ראיה " . וסיים א"כבתורת דבר רוחני שיש לקיימו למען כבוד שמים: "ה' עשה למען שמך".

 


