ספר

שדה צופים
על מסכת פסחים

רבי נחוניא בן הקנה היה מתפלל בכניסתו
לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה,
אמרו לו מה מקום לתפלה זו ,אמר להם
בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר
תקלה על ידי ,וביציאתי אני נותן הודאה
על חלקי.

(ברכות כ"ח ע"ב)

בעזהשי"ת

rp x

ohpum vsa
ohjxp ,fxn kg
— ,hahnj vrusvn —

cus ovrct ,rusvn
wohruthcu ohaurhp w,urtvu ,urgv kkuf
ohbhs haushjk ,unuen vtrnu ohbuhm
ohburjtu ohbuatr hrpxc ohrzupnv
ubhbnz hrcjn hkusdu ,"ua hrpxu

a
irsxf ihshn, hchaen kvek h,rnt rat
unuhc ouh hsn vbunt hrnua s"nvhcc

itnsghrp ivfv sus ktuna
e"pk j"ga, iuajrn 's
ka tkukhvs tnuh
g"hz cuehryxn is ejmh cegh hcr e"vdv
s"hv s"a, ,ba iuajrn 's a"vseg drvb
g"hz gbhmxghpn inke xunhbuke hcr e"vdv
s"hv s"a, ,ba iuajrn 's a"vseg drvb

כתובת המחבר:
S. D. Friedman
1442 - 51 Street
Brooklyn, N.Y. 11219
U.S.A.
Tel. 718-438-3377
Fax. 718-633-2900
5761000@gmail.com

+

אפשר להשיג הספר:
וויליאמסבורג
הרב חיים זלמן פריעדמאן
347-409-4081

+
בארא פארק
הרב מנחם מענדל פריעדמאן
917-699-1124

+
לעיקוואד
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מהדורה נהדרה זו של סדרת

ספרי שדה צופים
על כל הש"ס
מוקטר מוגש למעלת כבוד ידיד נפשי אהובי כריע כאח לי
הרבני הנגיד המופלג שוע ונדיב לב אציל הרוח

מוה"ר אברהם דוב פריעדמאן הי"ו
וזוגתו יהודית תחי'
לעילוי נשמת אביו החשוב הרה"ח
מוה"ר בנציון מרדכי מארקל ב"ר חיים ז"ל
מעיר מיקאלא
נפטר ט' אדר שני תשנ"ו
ולעילוי נשמת אמו היקרה והצנועה
מרת בילא בת הרב ר' משה ז"ל מעיר בודאפעסט
נפטרה ז' סיון תשס"ב
תנצב"ה
ועל פיו יקרא מהדורא זו בשם

a

מהדורת אברהם דוב
a

עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר
ויה"ר שזכות לימוד התורה דרבים יעמוד לו שיזכה לראות רב נחת
מכל יוצאי חלציו בנים ובני בנים עוסקים בתורה ומצוות.

על הטוב יזכר
מעלת כבוד ידיד נפשי אהובי כריע כאח לי
הרבני הנגיד המופלג שוע ונדיב לב אציל הרוח

מוה"ר אברהם דוב פריעדמאן הי"ו
וזוגתו יהודית תחי'

שנדב מהדורה נהדרה זו
a
לעילוי נשמת חותנו החשוב הרה"ח

מוה"ר משה יהודה ב"ר יצחק צבי ז"ל לעווענשטיין
מעיר בעלעד
נפטר כ' אדר תש"ע

a
ולעילוי נשמת חמותו היקרה והצנועה
מרת פריידא בת מוה"ר יהודה אריה ז"ל
מעיר יעמערינג וספינקא
נפטרה ז' טבת תשס"ז
תנצב"ה

הסכמות
rbztu hukv ktuna
n"ru s"ct cr
erc hbc wrhtn iurfz

e"pk t"ga, iuhx j"rg ouh wv"c
ivfv sus ktuna r"ruvn wubuak kg sxju vru, wsutn oka iutdv crv ubhshsh sucf
/x"a kg ohpum vsa hrpx j"ngc /h/b p"c t"yhka itnshrp
ihkuj 'xnk ohpum vsa 'dv uruchj ubhbpk vtrv u,kgn 'cf wvcvtc ,"au y"vasjt
t,fxnv ahckvk vfza vtrnv kg h,nnu,abu wx"av cur kg k"uvk vfz rcfa hrjt
ogy cuyu wohburjtu ohbunse ubh,ucr hrcs wushk tca cuyv kfn rsvu rtp auckc
od h,htr oukvu wx"av kfc uka ohpum vsac vfz if itf uvagnfu wvhkhsn ,gsu
/rchs rat chyvu ,ujbn 'xn kg 'dv uruchj
u,ru, ,uagk vfz 'ufu urjxnc uhexg ;t kg hf sug wonmg smn ohcuaj ohrcsv
/ohbac ,urag vz vmhcrvku htrg u,ftknu rehg
/s"xc ohbac ,ucr sug vz cdab lrsc lhanvk vfzhu wu,t uh,uct hekt 'v hvh
'v hnjrk vpmn – vcvtc ,"aus hbhrv

rbztu hukv ktuna

rhstv iu tdv ubrusc vru,v ra

t"yhka hexchbe

ohhj hcr

d"ga, rst z"h h"vzgc
kf kg ohpum vsa rpx k"uv t"yhka inshrp ivfv sus ktuna 'r iutdv hshsh vbv
ohtkpb ohrpx ova uhrpx ,tu urhfn hbbvu wohcuaj ohrpx sugu x"av ,u,fxn
vru,c ,udvku ,cak vfzha r"vhu /k"z ohbuatrvu ohburjtv kfn stn vcrv thcnu
/vjuurvu ,jbu apbv ,jubn lu,n vausev

hexchbe ohhj

רשימת הרבנים הגאונים והצדיקים שרי התורה שקבלתי מהם הסכמות על ספריי
(לפי סדר א"ב)
רבי אפרים פישל הערשקאוויטש זצ״ל

רבי ישראל יעקב פישער זצ"ל

רבי בנימין ראבינאוויטץ זצ"ל

•••
רבי ישראל משה דושינסקי זצ"ל

בעמח"ס כללי ירושלמי ועוד
אב"ד האליין ודומ"ץ ק"ק קלויזנבורג
ברוקלין נ.י.

•••
חבר בית דין צדק העדה החרדית
עיה"ק ירושלים תובב"א

•••
רבי חיים פינחס שיינבערג זצ"ל
בעמח"ס טבעת החושן
ראש ישיבה תורה אור
ומו"ץ דקרית מטרסדורף
עיה"ק ירושלים תובב"א

•••
רבי חיים קרייזווירטה זצ"ל
בעמח"ס מים חיים ועוד
אב"ד דק"ק אנטווערפן

•••
רבי יוחנן סופר זצ״ל

בעמח"ס אמרי סופר ועוד
אב"ד ור"מ ערלוי
עיה"ק ירושלים תובב"א

•••
רבי יצחק יעקב ווייס זצ"ל

בעמח"ס מנחת יצחק
גאב"ד עיה"ק ירושלים תובב"א

בעמח"ס אבן ישראל
ראב"ד בית דין צדק העדה החרדית
עיה"ק ירושלים תובב"א

בעמח"ס תורת מהרי"ם
גאב"ד העדה החרדית ירושלים תובב"א
ור"מ ישיבת בית יוסף צבי דושינסקי

•••
רבי מאיר בראנסדארפער זצ"ל
בעמח"ס קנה בושם
חבר בית דין צדק העדה החרדית
עיה"ק ירושלים תובב"א

•••
רבי מנשה קליין זצ"ל

בעמח"ס משנה הלכות ועוד
אב"ד אונגוואר ור"מ דישיבת בית שערים
ברוקלין נ.י.

•••
רבי משה פיינשטיין זצ"ל
בעמח"ס אגרות משה ועוד
ור"מ תפארת ירושלים
ניו יארק

•••
רבי משה שטערן זצ"ל
בעמח"ס באר משה
אב"ד דעברעצין
ברוקלין נ.י.

רבי נתן געשטעטנער זצ"ל
בעמח"ס להורות נתן ועוד
ר"מ פנים מאירות
בני ברק

•••
רבי פנחס הירשפרונג זצ"ל
בעמח"ס אש פנחס
אב"ד מאנטרעאל

•••
רבי רפאל בלום זצ"ל

בעהמח"ס ברכת שמים ועוד
אב"ד ור"מ קאשוי
בעדפארד היללס נ.י.

•••
רבי רפאל זילבער זצ"ל
בעמח"ס מרפא לנפש
אב"ד פריימאן
ברוקלין נ.י.

•••
רבי שמואל הלוי וואזנער זצ"ל
בעמח"ס שבט הלוי
אב"ד זכרון מאיר
ור"מ חכמי לובלין
בני ברק

יבדלו החיים:
רבי אלי׳ פישער שליט"א

רבי יעקב פרלוב שליט״א

•••
רבי אשר אנשיל כ"ץ שליט"א

•••

בעמח"ס ברכת השבת ועוד
ראש כולל גור ,ברוקלין נ.י.

בעמח"ס שמן ראש
אב"ד ור"מ עדת יראים וויען ,ברוקלין נ.י.

•••
רבי חיים מאיר הלוי וואזנער שליט"א
בעמח"ס מחשבת הלוי ועוד
אב״ד זכרון מאיר ור״מ חכמי לובלין
בני ברק

•••
רבי חיים קניבסקי שליט"א
בעמח"ס דרך אמונה ועוד

•••
רבי יחזקאל ראטה שליט"א
בעמח"ס עמק התשובה ועוד
אב"ד קארלסבורג ,ברוקלין נ.י.

בעמח״ס עדת יעקב
אדמו״ר מנאוואמינסק
ברוקלין נ.י.

רבי יצחק זילברשטיין שליט״א
בעמח״ס חשוקי חמד ועוד
רב שכונת רמת אלחנן ,בני ברק

•••
רבי יצחק טובי׳ ווייס שליט"א
בעמח״ס רבינו הגדול אמרו ועוד
גאב"ד לכל מקהלות האשכנזים
עיה"ק ירושלים תובב"א

•••
רבי משה שטערנבוך שליט"א
בעמח"ס מועדים וזמנים ועוד
ראב"ד העדה החרדית
עיה"ק ירושלים תובב"א

רבי ניסים קרליץ שליט"א

בעמח"ס חוט השני
ראב"ד וראש כולל בבני ברק

•••
רבי צבי אלימלך
הלברשטאם שליט"א
אדמו״ר מצאנז
נתני׳

•••
רבי שמואל אליעזר
שטערן שליט"א
בעמח״ס שביבי אש
רב מערב בני ברק

•••
רבי שמחה בונם
עהרנפעלד שליט"א

בעמח״ס בנין שמחה
אב"ד דק"ק מאטערסדארף
ור"מ ישיבה חתן סופר
ברוקלין נ.י.

לעילוי נשמת ולזכרון נצח
נשמת אבי מורי ,אהוב למעלה ונחמד למטה ,זית רענן ענף עץ אבות,
עטרת תפארת משפחתינו ,כהן שדעתו יפה ,כש"ת הרה"ח

מוהר"ר יום טוב ליפא הכהן זצ"ל
מחוסט ובודאפעסט
תלמיד הגה"ק מהרי"ץ דושינסקיא זי"ע
שהי' סופר סת"ם מומחה מפורסם יותר מיובל שנים
נלב"ע ג' שבט תש"ם
בן הגאון הצדיק המפורסם בקי נפלא בש"ס ופוסקים כש"ת

מוהר"ר שמואל דוד הכהן זצ"ל
ראב"ד דק"ק חוסט יצ"ו
מח"ס שו"ת שרגא בטהרה וש"ס
שנפטר לב"ע ו' אב תרצ"ג ,ומנו״כ בחוסט


ולזכר נשמת אמי מורתי
הצדקת המושלמת הצנועה והחסודה

מרת בילא ע"ה
מעיר סאטמאר
בת הרה"ח כש"ת
מוה"ר חיים משה ז"ל
נפטרה ט' אדר תשנ"ג ,ומנו״כ בשיכון סקווירא

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

לעילוי נשמת ולזכרון נצח
נשמת חותני היקר באנשים איש תם וישר שייף עייל ושייף נפיק
וגריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשיה ,ה"ה הרבני
החסיד המרומם כש"ת

מוהר"ר משה צבי בן מוה"ר שמעון ז"ל
מארקאוויטש
תלמיד הגה"ק רבי יוסף אלימלך כהנא
אבדק"ק אונגוואר הי"ד זי"ע
נלב"ע כ"ח שבט תשס"ו ,ומנו״כ בקרית יואל מאנרא


ולזכר נשמת חמותי
האשה החשובה הצנועה והחסידה

מרת נעסא באבא מארקאוויטש ע"ה
בת הרה"ח כש"ת
מוה"ר אליהו ע"ה הי״ד
מעיר יאסין
נכדת בעל קונטרס הספיקות
נלב"ע ח' כסליו תשע"א ,ומנו״כ בקרית יואל מאנרא

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

הקדמה

אי

בעזהי״ת

הקדמת המחבר למהדורא החמישית
אמר המחבר ,הנה נא הואלתי לדבר ,אוזן שומעת לסבר ,בהגיעי למהדורא החמישית
של זה החיבור שדה צופים על מסכת יבמות ,אען ואומר :מה אנוש כי תזכרנו
אדם כצל עובר ,רק בעזר השי״ת אשר ממנו לא יפלא דבר ,הגעתי עד הלום והנני
בהודאה על העבר ,מודה אני לפניך ה״א ואלקי אבותי כי הגדלת חסדך עלי ,וזכיתי
להעלות עלי ספר מלי .וכבר היו אמרי בהקדמות ארוכות במהדורות הקודמות המלאות
בדברי תורה והוראות ופסקים והדרכות שקבלתי וראיתי אצל רבותי ,והליכותיהם
בקודש ,אשר עיני ראו ולא זר בעת היותי שם הרחבתי במשפט הספר ומעשהו ,ומה
ראיתי על ככה להיות נמנה בין חוברי חבר ,ואתה קורא נכבד משם תדרשנו.
ועתה אבא בקצרה ,זה לי כשלשים שנה מאז החילותי להו״ל ספרי ״שדה צופים״
על ש״ס ,עפ״י עצת ועידוד רבותי הגדולים מופתי הדור שרי התורה זי״ע
ולהבחל״ח מו״ר הגאון רבי חיים קניבסקי שליט״א אשר זרזוני הורוני ועודדוני לקרבה
אל מלאכת הקודש הכבירה ולהמשיך בה ממסכתא למסכתא ושמעתתי מתבדרן
בתפוצות ישראל בבי מדרשא ויד הכל ממשמשין בהן .ובמהרה אזלו המהדורות
הראשונות מן השוק ,והדפסתי מחדש פעם אחר פעם בתוספת מרובה ,מהדורא
אחר מהדורא .בריך רחמנא דסייען עד כען ,להשביע נפשות שוקקות מעדן מתיקות
התוה״ק ,בביאורים וחידושים אשר לקטתי והוספתי והבאתי ,להיות להם לעינים
בלימוד הש״ס ,מסכתא אחר מסכתא מהחל עד גמירא.
*
והנה במכילתין (דף נ׳ ע״א) איתא דרב יוסף בריה דרבי יהושע בן לוי חלש ואיתנגיד,
כי הדר ,אמר ליה אבוה מאי חזית ,אמר ליה עולם הפוך ראיתי ,עליונים למטה
ותחתונים למעלה וכו׳ ,ושמעתי שהיו אומרים ,אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו.
וכן הוא לשון הגמ׳ במסכת בבא בתרא (דף י' ע"ב) ,ופירש שם המהרש"א ז"ל בחא"ג
וז"ל ,יש לפרש כי עיקר הלימוד ושנעשה בו רושם הוא הלימוד הבא מכתיבת יד
אשר על כן נקראו החכמים סופרים עכ"ל.
ועפ"י זה הכוונה אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו ,בידו דייקא ,כלומר שכתב
חידושיו עלי גליון ,ובזה יבא אל המלך בעולם העליון ותלמודו בידו הוא
ספרו אשר בו נכתבו חידושיו ,שזה עשה רושם לדורות.
וכעי״ז זה פירש הערוגת הבושם בהקדמתו מאמרם ז"ל (אבות פ"ב מ"ב) כל תורה
שאין עמה מלאכה סופה בטלה ,דפי' "מלאכה" היינו מלאכת הכתיבה.

בי

הקדמה
יום שאינו מוריד דמעות בתפלת אהבת עולם

ידוע בשם הגאון ר"ר יונתן אייבשיץ שאמר שביום שאינו מוריד דמעות בתפלת
אהבת עולם רואה שחידושיו באותו יום אינם כמו בשאר הימים .ועי'
בספרו יערות דבש ח"א (עמ' קי"ט) בדפוס החדש ,שמעיד על עצמו שביום שאינו
מכוין בקריאת שמע ובשמונה עשרה תורתו נעשית לו קרעים קרעים ,עיי"ש דברים
נוראים.
כתיבת חידושי תורה והדפסתם

שמעתי שהגאון בעל קהילות יעקב מסטייפלא ז"ל ציוה לבנו הגאון האדיר שר
התורה בדורינו רבי חיים שליט"א שאפשר לקיים ללמוד וללמד גם על ידי
כתיבת ספרים ולא רק בהגדת שיעורים .ואמר לי הגר"ח בשם החזו"א ז"ל שכל ימיו
רצה לכתוב לעצמו ס"ת אבל חשב שיותר חשוב לחבר ספרים.
וכעין זה איתא בהקדמה לספר אגלי טל לבעל אבני נזר זצ"ל שלעת זקנתו שלא
היה יכול ללמד עם תלמידים נצטער על זה שנבצר ממנו מצוה זו ,דללמד
לאחרים גדול מללמוד לעצמו ,וראי' מגמ' (כתובות י"ז ע"א) בענין לווית המת דלמאן
דתני ששים ריבוא ולמאן דמתני לית לי' שיעורא ,וכתב שעל כן החליט בדעתו
להדפיס ספרו הנ"ל .וכן איתא בהקדמת הגאון מהרש"ק זצ"ל לספר שירי טהרה,
שבהדפסת ספרים מקיימים מצות ת"ת דרבים.
ושמעתי מאדמו"ר מביאלא שליט"א בעל מבשר טוב בשעה שנתארח אצלינו,
שת"ת דרבים נחשב כתורה לשמה ,ועיין מה שכתבתי בענין זה בהקדמה
לספר גבעת שאול להגאון רבי שאול עהרנפעלד אב"ד סיקסא עיי"ש.
מי יודע אם יהיה לכתבים הללו גואל

ושאלתי פעם את ידי"נ הגאון הגדול ר' נתן געשטעטנער זצ"ל מח"ס להורות
נתן ועוד ,טעמו ונימוקו שמדפיס והולך ספרים רבים ונכבדים מדי שנה
בשנה ,והרי זקינו מרן החת"ס זי"ע לא הדפיס בחייו שום ספר מהמון כתביו ,והשיב
שמרן החת"ס היו לו תלמידים הרבה ,והיה יכול לסמוך עליהם ,אבל אני הקטן
יודע אם לא אעשה באצבעותי מי יודע אם יהיה לכתבים הללו גואל ,כן השיב לי
בענותנותו.
ויש להזכיר פה ,כי הגאון ר' נתן זצ"ל מלבד הספרים הרבים שהדפיס בחיים חיותו,
הניח אחריו ברכה יותר מששים ספרים שעדיין לא נדפסו ,ונכדו האהוב ר'
יחזקאל געשטעטנער שליט"א מטפל בכתבי ידו ,וכבר הו"ל כמעט עשרים ספרים
מאז ששל"ח ,ועוד ידו נטויה ,ותשוח"ח לו.
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מחבר המוציא את ספרו לאור עולם שמחתו דומה לשמחת אב המכניס את בנו לחופה

ובספר המעיין הנצחי בהקדמתו מביא בשם מרן הגאון החסיד בעל חזון איש
זצללה"ה שהיה אומר כי מחבר המוציא את ספרו לאור עולם שמחתו דומה
לשמחת אב המכניס את בנו לחופה .והדבר מובן מאליו ,כי המחדש חידושי תורה
הרי הוא מוליד פרי בכורי רוחו ,ילידי מוחו ,אשר הרה וילד בעמל וביגיעה ,ובכן
כשם שהאב שמח בהכנסת בנו פרי בטנו לחופה כי בראותו ילדיו מעשה ידיו מגיע
לתכלית היצירה להמשיך דור נאמן מה מאד יגל לבו ישמח האב ביוצאי חלציו ,כמו
כן כאשר זוכה להעלות חידושיו ופרי עשתונותיו על מזבח הדפוס ולהפיצם על פני
תבל ,ורבים יאותו לאורן ,וישאו ויתנו בהן ותרבה הדעת ,הרי הגיע לתכלית הנרצה,
וקיים זה מה שכתוב ומפורש בספר חסידים כי המונע מלכתוב חידושיו הרי זה דומה
לכובש נבואתו.
בהדפסה יתרבו התלמידים

הגאון בעל אגרות משה (בהקדמתו לספרו דברות משה על ב"ק) כותב ,כי הוא מדפיס
ספרו הנ"ל ,לפי שרוצה להרבות בהרבצת התורה וללמד לתלמידים למאות
ולאלפים .וכותב בלשונו הזך" :ואף שבחסדי השי"ת אנא גלי מסכתא בשעורי
בהישיבה ולכל השואל אותי ,אבל בהדפסה יתרבו גם אלו שאין יכולים לבוא ולשמוע
בע"פ .וכו' .ולכן לענ"ד כשיש בידו להדפיס ואינו מדפיס ,לא קיים בשלימות מצות
ללמד ולגלות מסכתא ,ודמי קצת לאפשר לו ללמד למאה תלמידים ולא רצה ללמד
רק לחמשים ,שודאי חסר לו עדיין קיום מצות ללמד בשלימות ,עכ"ד.
כתיבת ספרים נותן חשק ללמוד

וזכרני ימים מקדם (בשנת תש״מ) בהיותי אצל הגאון ר' משה פיינשטיין זצלה"ה,
וביקשתי ממנו שיתן לי הסכמה על ספרי שדה ברכה (עמ״ס ברכות) ,אמר לי
בין השאר ,כי כתיבת ספרים נותן חשק ללמוד ("שרייבן ספרים גיט חשק צו לערנען").
והאציל לי ברכה שאזכה לחבר הרבה ספרים .ועיי״ש בספרי על מסכת ברכות
הסכמה מהגאון בעל אגרות משה זצ"ל.
אנכי אחשוב כ"ג שעות ,ואח"כ אומר רק שעה אחת

שאלו להגאון ר' חיים בריסקער זצ"ל ,מהו החילוק בינכם לשאר גדולים שאומרים
שיעורים גדולים ורחבים משל כבודו ,ואף על פי כן ישבחו שיעורים שלכם
הגם שאתם אומרים רק מעט .וענה ,אנכי אחשוב כ"ג שעות במעת לעת ,ואח"כ
אומר רק שעה אחת תורה ,והם יחשבו שעה אחת ואומרים כ"ג שעות( .וע"ע לקמן
עמ' קב).
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המחבר ספר אם יברך שהחיינו כשיגמור ספרו

אם גמר ספר בכתיבת חידושי תורה וכש"כ בהדפסה ,דעת המור וקציעה שיברך
שהחיינו ,והחיד"א במחזיק ברכה כתב דיברך בלא שם ומלכות ,עיין בשערי
תשובה (סימן רכג אות י).

ושמעתי

מפי ידי"נ הרה"ג ר' משה שמעון וואזנער שליט"א (נכד הגאון האדיר בעל
שו"ת שבט הלוי גאב"ד זכרון מאיר שליט"א) שזקינו מברך שהחיינו בשם ומלכות

בכל כרך חדש של חיבוריו בשעה שמקבל את הספר מבית הדפוס ,ואמר הגאב"ד
זכרון מאיר שליט"א ,כי זה תלוי בכל אדם כפי מה שהוא מרגיש בנפשו שמחת הלב
בצאת חיבורו לאור עולם ,ועליו לאמוד את עצמו בזה( .ועיין בהקדמה לספרי שירה חדשה
הוצאה האחרונה בשנת תשע"ג).
וכעת ראיתי בקובץ עלי תמרים תשובה ארוכה בענין זה מהה"ג ר' משה זאב
זארגער שליט"א ,בעמ"ס וישב משה מו"ץ בעיה"ק ירושלים ועיי"ש.
חידושי תורה בשבת

בחסדי השי"ת עלי ,הנני משתדל לחדש איזה דבר גדול או קטן מדי שבת בשבתו,
ולהעלות הדברים על הכתב במוצש"ק ,ושמח לבי ותעלוזנה כליותי בראותי
דברי הזוה"ק (פ' שלח) דכמה יקר ועטרא מעטרין לאביו של המחדש חידושי תורה
בשב"ק ,ובוודאי שיהיו דברי אלה שהנני מתאמץ לחדש בשב"ק לנחת רוח ולעטרה
על ראש אבותי היקרים בגנזי מרומים והיה זה שכרי.
וראה גם בישמח משה באגרת שכותב לבנו יקירו שע"י חידו"ת שיחדש בשב"ק
יקיים מצות כיבוד אב על אופן המעולה ובשלימות ,עיי"ש לשונו הקדוש שאין
לו נחת רוח ותענוג עולם כמו בשמעו חידו"ת היוצאים מבנו וכו' .ואני תפלה שיהיו
חידושי לנחת רוח להורי היקרים בעולם העליון ,ואם כי דברי מעטים וחידושי זעירין,
תערב נא מנחת עני ולפום גמלא שיחנא ,ונודע מ"ש בחובות הלבבות שער יחוד
המעשה פ"ב שהשתדלות בני האדם בעניני תורתם ועולמם יתחלף כפי התחלפות
הכרתם ושכלם וזכות הבנתם וכו' עיי"ש .ואני תפלה ,תפלה לעני כי יעטוף ,שיהיו נא
דברי אלה לרצון לפני אדון כל ויעלו לנחת רוח לפני בוראנו.
וזכורני לפני הרבה שנים סיפר לי הגאון בעל שבט הלוי זי״ע ,שרבי יוסף ענגיל
זצ״ל כתב חידושי תורה בשבת ,ומיד הסביר שח״ו לא כתב ממש ,אלא
באצבעותיו הראה באויר כמי שכותב ,שהיה רגיל ללמוד בכתיבה .וכן שמעתי מחכם
אחד תלמיד הג״ר יצחק הוטנער זצ״ל ,ששמע מרבו הנ״ל ,שכשהיה רבו ילד לקח
אותו אביו לביתו של הג״ר יוסף ענגיל שיסתכל בצורתו הקדוש ,והרבנית אמרה
שישן כעת ,ואמר אביו שלא איכפת לו שרק רוצה שבנו יראה בצורת הצדיק,
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והרבנית פתח הדלת לחדר שינה של הגאון ,ואמר שראו איך שבאמצע השינה הראה
באצבעותיו כמי שכותב ,והיינו שגם בשעת השינה כתב חידושי תורה.
חידושי תורה של הגאון רבי נתן אדלער

לפני איזה שנים זכיתי לרכוש אוצר יקר ונחמד ,השולחן ערוך שלמד בו הגאון ר'
נתן אדלער זצ"ל ,והיו הדפים מלאים בקוים ובנקודות ,ואצל הנקודות היה
כתוב "וצ"ע" ,ומלבד זאת לא כתב כלום( .כידוע שלא כתב חדושי תורה משום
שבענוותנותו הגדולה סבר שאחרים לא יהיו זקוקים לתורתו ,ואשר לעצמו ,סמך על
זכרונו המופלא שלא ישכח דבר גם מבלי שיכתבהו ,ולא רצה להסתמך על ההיתר
של "עת לעשות לה'" ,והסתפק ברשום קוים ונקודות והגהות קצרות על גליון ספרו).
ואני בראותי גודל יגיעתו בתורה של הגאון הנ"ל ,רציתי להדפיס ספר על שמו,
והראיתי את הספר להרב הגאון ר' מנשה קליין זצ"ל בעל משנה הלכות ,ושאלתי
אותו אם רוצה לפענח את הדברים ,ולגלות הסודות והרזין המונחים תחת ה"צריך
עיון" הללו .והשיב לי ,וכי נביא אנכי ,לדעת מחשבות איש אלקים.
ותחת אחד השיחים סיפרתי זאת להגאון ר' נתן געשטעטנער זצ"ל ,ואמר לי ,כי
הוא היה רוצה לראותו ,ולהעמיק מחשבות מה היתה בלב גדול הדור .אך
לדאבוננו מאז ועד עתה עדיין לא יצא מכח אל הפועל.
אח"כ שמעתי שכבר נדפס חיבור בשם "משנת רבי נתן" מאת הרה"ג ר' צבי בנימין
אויערבאך זצ"ל ,מה שכתב לבאר רמיזותיו של הגאון רבי נתן אדלער זצ"ל,
הקוים והנקודות שציין על גליון המשניות אשר למד בתוכו.
למה נאסר לכתוב תושבע"פ בדורות הקדמונים בימי התנאים

עוד זאת אספרה לאחי ,כשזכיתי להתארח אצל הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א
בסעודה של יום שב"ק ,היה שם גם ידידי הרה"ג ר' אליהו מן שליט"א ,שהציע
לפני הגאון רבי חיים שליט"א את השאלה דלהלן.
הנה אמרו ז"ל (ב"ב י' ע"ב) אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו ,וביאר המהרש"א
הא דנקט ותלמודו "בידו" דייקא ,להורות כי עיקר הלימוד המשתמר הוא ע"י
הכתיבה ,שמעלה על הכתב מה שהוא לומד ומחדש ,דע"י הכתיבה נחקקים הדברים
על לוח לבו ,וזהו ותלמודו בידו ,דהיינו שכתב כל מה שלמד ע"כ .ותמוה דאם
עיקר הלימוד העושה רושם הוא ע"י כתיבה ,למה נאסר לכתוב תושבע"פ בדורות
הקדמונים בימי התנאים ,עד שבסופו של דבר בסוף זמן התלמוד משירדה שכחה
לעולם התירו לכתוב תושבע"פ משום עת לעשות לה' (עיין ברכות נ"ד ע"א) ,ואם סגולת
הכתיבה ומעלתה חזק כ"כ לתועלת הלימוד שלא ישכח מה שלמד ,ועושה רושם על
לבו ,א"כ למה לא הותרה הכתיבה מקודם.

זט
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והשיב לו הגאון דסגולה זו שתעשה הכתיבה רושם לשמור מה שלומד לא היתה
קודם שהתירו חכמים לכתוב תושבע"פ ,ורק משהתירו חכמים לכתוב ,ע"י
התקנה שעשו נתחדש כח סגולי זה בכתיבה שיעשה רושם שלא ישכח תלמודו.
ועפ"י הנחה סוברת זו שנתחדש בבית מדרשו של הגאון ר' חיים שליט"א דהכח
הסגולי המונח במלאכת כתיבת חידו"ת נתחדש מעת שהתירו חז"ל לכתוב
תושבע"פ ,ובזה ניתן בהכתיבה כח זה שלא ישכח תלמודו במהרה ,נתיישב לי ענין
שהיה תמוה אצלי שנים רבות ולא מצאתי לו תירוץ המתיישב על לבי ,ועיי' להלן
עמ' ש"ו מה שכתבנו.
ואציע בזה תוכן הענין( ,ע"ע להלן עמ' ש"ה-ש"ו להשלמת הענין) דהנה ישנה סתירה
גדולה בין ב' סוגיות בש"ס בענין החיובים של קטן שלא הגיע למצוות,
הסוגיא האחת היא במסכת סנהדרין דף נ"ה ע"ב בקטן בן ט' שנה ויום אחד הבא
על הזכור או על הבהמה במזיד ,דמסיק הגמ' דאיכא קלון וגם תקלה ,דכיון דמזיד
הוא תקלה נמי איכא אלא דחס רחמנא עליה ולכן אין מענישין אותו ,והמבואר בתוך
סוגיית הגמ' דקטן העובר עבירה במזיד הוא בעצם בר חיובא ,אלא שהתורה חסה
עליו לפוטרו מהעונש.
וקשה שזה סותר לסוגיית הגמ' ביבמות דף ל"ג ע"ב על המשנה שנים שקידשו
ב' נשים ובשעת כניסתן לחופה החליפו וכו' דאם היו קטנות וכו' מחזירין
אותו מיד ,ופריך הש"ס ואי במזיד מי שריא [והרי אשת איש שזינתה במזיד אסורה
לבעלה] ,ומשני פיתוי קטנה אונס הוא .הרי דמזיד דקטנה נחשב כאונס ,ואין כאן
שום חיובא כלל ,עיי"ש ,ובמשכנות יעקב אבהע"ז סי' מ"ד תירץ דסוגיות הגמ'
חלוקות הן ,והרמב"ם ז"ל בהלכות איסורי ביאה שפסק פיתוי קטנה לאו אונס הוא,
ס"ל כסוגיית הגמרא בסנהדרין ,דבעצם קטן וקטנה בר חיובא נינהו אלא שחסה
עליהם התורה לפוטרן מעונש.
ואח"כ כתב המשכנות יעקב וז"ל ,ואולי תליא בפלוגתא דקטן אוכל נבלות אם בית
דין מצווין להפרישו או לא (עי' יבמות קי"ד ע"א) ,דלמ"ד שקטן מוזהר מן התורה
רק רחמנא חס עליה לפוטרו מהעונש ,א"כ מדוע לא יהיו ב"ד מצווים להפרישו קודם
שיעבור ,נהי דחס רחמנא עליה מלהענישו ,למה יניחוהו לעבור עבירה תחלה ,וסיים
ויש בזה מקום עיון גדול .ועי' בס' מרגליות הים מהג"ר ראובן מרגליות על הסוגיא
בסנהדרין נ"ו ,ובתשובות בית הלוי סי' ט"ו ,ובס' קהלות יעקב יבמות סי' ל"א.
והאור שמח בהלכות איסורי ביאה פ"ג ה"ב על מה שפסק הרמב"ם דפיתוי קטנה
לאו אונס היא ונאסרה על בעלה האריך לפלפל בדברי המשכנות יעקב הנ"ל,
והעלה לחלק בין מזיד דשייך גם בקטן דהוא בר חיובא כשעשה במזיד ,אלא דחס
רחמנא עליה לפוטרו מעונש ,ובין שוגג שיש רק חיוב קרבן בגדול ,דשוגג אין שייך
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בקטן כלל ,עיי"ש מה שתירץ עפ"י זה סתירת הסוגיות .ואח"כ כתב האור שמח על
מה שהעלה החת"ס בשו"ת יו"ד סי' שי"ז לפי מה שכתב בשו"ת הרא"ש כלל ט"ז
דשיעור שנים בקטן הוא משיעורין דהוי הלכה למשה מסיני ,ובבני נח לא נאמר בהן
שיעורים ולא נתנו שיעורין לבני נח ,א"כ בשבע מצות של בני נח כל שהוא בר דעת
לאו קטן מקרי ,וגדול הוא לשבע מצוות דידהו ,עכ"ד החת"ס ז"ל.
ועפי"ז כתב האור שמח לחדש דיש לחלק בין האיסורים שישראל מחוייבים בהם
שהם מכלל ז' מצוות בני נח ,דכיון שנצטווינו בהם קודם מ"ת ,גם בישראל
הקטנים חייבים בהם משהגיעו לכלל דעת ,דאיסורא רמיא עלייהו ,שהרי כבר נתחייבו
בהם כשם שנתחייבו בני נח בקטנים שהגיעו לכלל דעת ,אלא דישראל נפטרו מעונש
דחס רחמנא עלייהו ,משא"כ בשאר איסורי תורה שנצטווינו בהר סיני כגון איסורי
נדה ,וזר ששימש וכו' ,על קטן בר ישראל לא רמיא שום דררא דאיסורא.
ובזה נתיישבו הסוגיות שם על נכון עיי"ש ,דבסנהדרין דמיירי בדיני אשת איש
שזינתה ורובע ונרבע וכו' שמוזהרין עליהם משבע מצוות ב"נ ,איכא חיובא
לקטן אלא דרחמנא חס עליה ואין מענישין אותו ,משא"כ ביבמות דמיירי באיסורי
נדה וכו' מיפטר לגמרי ולא רמיא על קטן חיובא כלל.
ויש להוסיף על החת"ס הנ"ל דמחלק בין ישראל לבני נח ,דבבני נח הקטן מצווה
בכל מצוה שיש לו דעת להבינה ,משא"כ בישראל דהלכה למשה מסיני מבן
י"ג ואילך ,עפ"י מה ששמעתי מהגאון רבי נתן געשטעטענער זצ"ל אב"ד אגו"י בני
ברק מחבר שו"ת להורות נתן ,דלכאורה אכתי צריך ביאור ,דסוכ"ס למה לא יתחייב
קטן ישראל משהגיע לכלל דעת להבין המצוה ,כשם שקטן בן נח מתחייב בה ,דאף
שאינו מחוייב מכח הלל"מ ,מ"מ למה לא יתחייב מצד הערת השכל כשם שהנכרי
הקטן מתחייב.
וביאר דכיון דנשמות ישראל נחצבו ממקום גבוה למעלה מהשכל ,ע"כ אין תלוי
חיובם בהשגת השכל ,משא"כ בעכו"ם .ואמרתי להוסיף דאפשר דהחיוב
בא מזמן הבר מצוה דייקא ,דאיתא בזוה"ק (פ' משפטים) דכשמגיע הנער ליום מלאת
לו י"ג שנה שולחין לו מהשמים נשמה חדשה (עי' באוה"ח הקדוש פרשת בראשית עה"פ
(בראשית א' ג') ויאמר אלקים יהי אור דברים נפלאים על זה ,ומובא בספרינו מצוה
ועושה באריכות משם תדרשנו) ,ואפשר דכשמופיעה הנשמה החדשה שהיא נחצבת
מכסא הכבוד מקום מחצב נשמות ישראל הקדושים ,אז מגיע זמן שהוא ראוי ומשיג
השגות למעלה מהשכל ,ולכן אז הוא נעשה בר חיובא במצות התורה שהם למעלה
מהשכל ,לא קודם ,והבן.
הדרן לענין הפלוגתא בקטן אוכל נבלות אם ב"ד מצווים להפרישו אם לאו ,והוא
סוגיא ארוכה ביבמות דף קי"ד ע"ב ויש בה פרטים הרבה ,ועי' בטור ובשולחן
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ערוך או"ח סי' שמ"ג דיני קטן אוכל נבלות שפסקו דאין ב"ד מצווין להפרישו רק
האב ,והרמ"א הביא שיטת התוס' בפרק כל כתבי (שבת קכ"א ע"א ד"ה שמע מינה)
דבהגיע לחינוך גם בית דין מצווין להפרישו עיי"ש ,ועיי"ש במגן אברהם שהאריך
בחילוקי דינים בדיני קטן כהן לענין טומאת מת.
והרמ"א שם הביא מתרומת הדשן לענין קטן שעבר עבירה בקטנותו שהכה לאביו
וכו' דטוב לו שיקבל על עצמו איזה דבר לתשובה וכפרה כשיגדיל ,אעפ"י
שעבר כשעדיין לא היה בר עונשין ,וציין שם המג"א להסוגיא דסנהדרין דף נ"ה ע"א
תקלה איכא קלון ליכא עיי"ש .וכן ציין לספר חסידים סי' תרצ"ב ,ועיי"ש במג"א
לענין דבר שבממון מה דין קטן שהזיק וכו'.
וביורה דעה סי' פ"א ס"ז כתב הרמ"א דאף שמותר ליתן תינוק למינקת נכרית,
מ"מ אם אפשר בישראלית לא יתנהו לנכרית לינק דחלב נכרית מטמטם את
הלב ומוליד לו טבע רע ,וכן לא תאכל המינקת וכן התינוק דברים האסורים ,כי כל
זה מזיק לו בקטנותו .ויתירה מזו כתב הט"ז דאפילו במקום שהאשה צריכה לאכול
דבר איסור מפני פיקוח נפש ,לא תניק אז את התינוק כל זמן שאוכלת האיסור
ההוא דגורם לו טמטום הלב בזקנותו .ועי' בשדה צופים ב"ק דף צ"ח ע"ב מה
שציינתי שם.
ונודע מש"כ בשער הגלגולים שאמר האריז"ל לרבי חיים וויטאל שיקבל עליו
להתענות על שקלל אמו בקטנותו ,וכן ידוע מה שכתבו הספה"ק שהרה"ק
רבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע היה מעביר ידיו בתוך האש וסיגף עצמו בזה על
שהכה בידיו את אמו כשהניקה אותו.
ועי' במשכנות יעקב קרלין אבעה"ז סי' ג' ,ובנחל יצחק להגרי"א מקאוונא סי' נ"ו
ענף ה' ,ובחלקת יואב או"ח סי' א' ,ובאבני נזר יור"ד סי' שנ"ג ,ובדרוש וחידוש
רעק"א מהדו"ת סי' קל"ד ,ועי' עוד מזה בשדה צופים סנהדרין דף נ"ו.
אני מהרהר עשרים ושלש שעות כדי לדבר שעה אחת...
בענין חידושי תורה ,ראוי להביא המעשה הידוע עם רבי חיים הלוי מבריסק שנזדמן
למקום אחד עם רב אחד מן המפורסמים ,אותו רב דברן היה מטבע ברייתו,
ישב כל אותה שעה ודיבר ,ולא פסק פיו משיחה ,ואילו רבי חיים שתיקתו מרובה
מדבורו.
לאחר שיצא הלה שאלו אחד מן המסובים את רבי חיים ,מפני מה שתק כל אותה
שעה והניח לפלוני לדבר רצופות לבדו.
השיב להם רבי חיים ,פלוני די לו בהרהור של שעה אחת בכדי לדבר עשרים ושלש
שעות ,ואילו אני מהרהר עשרים ושלש שעות כדי לדבר שעה אחת...
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יש צדיקים שאמרו תורה בלי הכנה רק כפי שהשפיעו להם מן השמים

בספר דברי יחזקאל משינאווא כתב שהיה נוהג באמירת תורה שלא היה מתכונן
מראש ,ולא הכין לעצמו מה לומר ,ורק אם בשעת אמירת התורה עלה בלבו
איזה חידוש אמרו בשולחנו הטהור.
ופי' בזה אם הרב דומה למלאך (חגיגה ט"ו ע"ב) ,דהמלאך אין שמו שוה שמשתנה
שמו לפי השתנות שליחותו בכל עת ,וכיוצא בזה צריך הרב להיות דומה
למלאך שבכל פעם שהוא צריך להשפיע לעדתו יקבל הארה ושליחות מן השמים
וישימו הדברים בפיו מה לומר .וא"כ לא שייך שיכין עצמו מראש מקודם לאמירת
התורה ,כי בכל עת משתנה שליחותו כפי מה שיורוהו מן השמים ,ע"כ .וכן ידוע אצל
הגאון הקדוש בעל דברי יואל מסאטמאר זי"ע.
וראיתי במו עיני כעין בחינה זו אצל הרה"ק רבי דוד יצחק אייזיק מסקאליע זצל"ה
(מחבר הרבה ספרים נפלאים) ,שהיה נהוג בשולחנו שהיו מכבדים לאיזה איש
מסויים לומר להרבי בשעת עריכת השולחן איזה פסוק שיבחר ,ולפעמים היה
האיש בוחר איזה פסוק קשה כגון ואחות לוטן תמנע וכיו"ב ,והרב מסקאליע זי"ע
היה מתבונן בדעתו כמה רגעים ואח"כ פתח פיו לפרש המקרא שנאמר לפניו בכמה
אופנים ,בדרך דרוש וחסידות נפלא.
איך נמכר ספר אבני מילואים

בספר "אגרות לחם שלמה״ להגה"ק משאמלויא זי"ע ,כותב בזה"ל :סיפר לי דודי
כשהיה בלבוב אצל הגאון רבי צבי אורנשטיין מלבוב זי״ע והשתעשע עמו
בדברי תורה .כשרצה ללכת ולוה אותו הגאון ועמדו על הפתח ,אמר לו הרב מלבוב:
אספר לכבודו מעשה אשר בודאי יהיה מאד חשוב אצלו :הנה הרב הגאון רבי דוד
מפאדהייץ ז״ל ,בן הגאון בעל הקצות החושן זי״ע ,סיפר לי ,כשהדפיס את ספר הנפלא
"אבני מלואים" מאביו הקצות החושן ,לא היה יכול למכרם ,היות שאביו היה מתנגד
לחסידים ,וכן היה הרב הנ"ל מתנגד גדול ,על כן לא קנו ממנו החסידים את הספר,
והיה צר לו מאד על זה ,ולא ידע עצה בנפשו מה לעשות .אך פעם אחת בנסעו בדרך,
נכנס לאיזה אכסניה אצל איש אחד ת"ח וחסיד ,וקירב אותו החסיד מאד ,מכיון שראה
שהוא ת"ח והיה מפורסם כבנו של הקצות החושן ז"ל אשר היה נכבד וחשוב מאד
בעיניו .ואמר לו האיש ,איעצך עצה שתיסע לקאזניץ ,אל המגיד הקדוש בעל העבודת
ישראל זי״ע ,והוא יקרב אותך ויכבדך ,ויקנה ממך הספר ,ויתן לך מכתב בשבח הספר
הנ"ל ,ואז תמכור את כל הספרים שיש לך כרצונך ,כי כל האנשים המסתופפים בצלו
ימהרו לקנות הספר מכבודו .אך תנאי אחד אבקשך ,כי תזכיר את שמי לפני הרבי ,כי
חשוך בנים אני ,ויברכני להיפקד בזרע של קיימא .וישמע הרב מפאדהייץ לעצתו ,אף
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שהיה קשה לפניו ליסע אל רבי רבן של חסידים ,אבל הבין שזה יועיל למכור ספרי
אביו ז"ל ,ע"כ שמע לעצתו ,וגם הבטיח שיזכיר את שמו לפני הרבי כבקשתו.
כשהגיע לקאזניץ ,הלך מיד לבית הרבי ,ומיד התירו לו להיכנס מפני מע"כ .שאל
אותו הרבי ,מה בקשתך .וענה לו ,אני הרב מפאדהייץ בן הקצות החושן,
והדפסתי ספר 'אבני מלואים' על שו"ע אשר חיבר אבי ז"ל ,אבל לא אוכל למכרו,
ויעצני מאן דהו שאסע אל כבודו לבקש ממנו שיכתוב לי כתב מליצה לאנשי שלומו.
מיד כיבדו הרבי ואף קנה ממנו ספר אחד ,וכתב לו מליצה טובה ,בירכו ונסע לדרכו.
כשכבר היה רחוק מקאזניץ נזכר שלא הזכיר את אותו האיש לפני הרבי ,ונצטער
מאד כי מעל בשליחותו ,ושב מיד בחזרה לקאזניץ ,ובא לפני הרבי ואמר ,כי
שכח להזכיר את פב"פ שיפקד בזרע של קיימא .אמר לו הרבי :הרי המלאך הממונה
על הריון בגימטריא ע"ה.
יאמר לי א"כ מעלת כבוד תורתו היכן נרמז דבר זה .השיב הרב מפאדהייץ מיד:
שמבואר בגמרא (נדה טז ):דמלאך הממונה על ההריון 'לילה' שמו ,שנאמר
(איוב ג' ב') "והלילה אמר הורה גבר" ,וגימטריא של 'לילה' הוא ע"ה.
השיב לו הרבי :יפה אמר כבודו ,אבל אתם הבאתם ראיה ממקום של חושך  -לילה,
אך אני יביא לכם ראיה ממקום של 'אור' .דהנה בפרשת לך לך כשהמלאך
אמר להגר (טז ,יא) הנך הרה וילדת בן' ,הנך' בגימטריא ע"ה ,וכיון ש"הנך בגימטריא
ע"ה ,על כן יפקד האיש הנ"ל פב"פ בבן זכר ,ונפרד ממנו שוב לשלום.
מיד נסע משם הרב מפאדהייץ ,ומכר אח"כ במחיר טוב את כל הספרים ,כי כל
החסידים קנו את הספר במחיר מלא .ובאותו שנה אף נולד לחסיד הנ"ל בן
זכר ,ולא נפל מדבריו ארצה.
כעשרים אלף סימנים בחידושי תורה
ובעת כותבי פרק זה העוסק בעניני כתיבת חידושי תורה ,אזכיר כאן את הגאון
הגדול רבי אברהם ב"ר אליהו גניחובסקי זצ"ל ,ראש ישיבת טשעבין ירושלים
עיה"ק ,שנפטר כ"ה תשרי תשע"ג ,בעמח"ס בני ראם וספר בר אלמונים על עניני
ברכות ועוד .שהניח אחריו ברכה ,למעלה מאלף פנקסי חידושי תורה ,ובהם כעשרים
אלף סימנים על הש"ס ושו"ע ,חיבור על תשובות רע"ק ,חיבור על שב שמעתתא,
וכן המון אגרות ומכתבים אשר השיב לשואליו כקטן כגדול .וגם אני הקטן הייתי בין
אלה שזכו להשתעשע עמו בכתב ובע"פ .יהא זכרו ברוך.
וכעי״ז ראיתי כתוב על הגאון האדיר רבי אפרים פישל הערשקאוויטש זצ״ל ,שנלב״ע
בשנת תשע״ז ,שהניח רבבות דפי חידושי תורה על כל חלקי התורה.
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והיות שבגמרא שהבאנו לעיל (במכילתין דף נ׳ ע״א) בהא דרב יוסף בריה דרבי יהושע
בן לוי חלש ואיתנגיד ,כי הדר אמר ליה אבוה מאי חזית וכו׳ ,מובא אחר
כך גם ששמע שהרוגי מלכות אין אדם יכול לעמוד במחיצתן ,אמרתי להביא כאן
כמה ענינים מימי השואה שנהרגו ונשרפו על קידוש שמו ית׳ מליוני אחינו בנ״י ע״י
הגרמנים הארורים הרוצחים ימ״ש ,וראינו ושמענו מכמה וכמה שממש מסרו נפשם
ודמם לקיום התורה והמצות עד זיבולא בתרייתא ,וגם אותן שניצלו בחסדי השי״ת
העמידו במסי״נ דורות ישרים ומבורכים.
באחזי קסת הסופר בידי לכתוב ספר זכרונותי ,אמרתי שאפשר לכתוב ספר שלם
על קדושי עמינו ,שנהרגו במיתות משונות ואכזרות ,ולפי עדות גדולי עולם
שחזו על בשרם את השואה האיומה ,לא היתה עדיין גזירה בכמות כזו מימות עולם,
כי בימינו היו ההריגות הנוראות יותר ויותר מבזמן החורבן ,שנהרגו ונטבחו ונחנקו
ונשרפו חיים שש מיליונים אחינו ואחיותינו אבותינו ואמותינו ,על קידוש השם
הנכבד והנורא ,תלאה העט לרשום את כל התלאה אשר מצאה את עמנו ,רבוא
רבבות קדושים וטהורים רבנים גאונים וצדיקים ,ראשי ישיבות ,ואדמורי"ם ,פרנסים
ומנהיגים ,תלמידי הישיבות ,חסידים ואנשי מעשה הם ונשיהם ובניהם ובנותיהם,
תינוקות של בית רבן ילדים אשר אין בהם חטא ,המסולאים בפז ,נהרגו ונחנקו בתאי
הגאזים מתוך יסורים נוראים ,ואכזריות שלא עלתה על הדעת ,וגופותיהם הטהורים
הושלכו באש והיו לאפר ,וגם קבורה לא היתה להם.
קדושים אלו שבחייהם היו מופת ודוגמא בהתנהגותם ובמעשיהם ובכל מהותם,
קדשו את השם הנכבד והנורא ומסרו עצמם לטבח וקבלו עליהם את הדין
באהבה.
אלפי קהלות קדושות נכחדו מעל פני האדמה ולא נשאר מהם כל זכר ,הרבה
משפחות חשובות וכבודות לא נשאר מהם עד אחד.
ועליהם יאמר כדברי הפייטן בסליחות לערב ר"ה אנא רבש"ע הבט בצדקת עבדיך
וחסדיך אשר הערו נפשם למות עליך וקדשו שמך הגדול ולא חללוהו,
ורצו לזבח ופשטו צואר ועמדו בנסיון ונגעו דמי אבות ובנים ודמי רחמניות וילדיהן,
ונתערבו דמי אחים ואחיות ודמי חתנים וכלות ודמי זקנים וזקנות ודמי אנשים
ונשותיהן וכו' ,ונהרגו כולם יחד על קידוש שמך המיוחד.
ארץ אל תכסי דמם ואל יהי מקום לזעקתם עד ישקיף וירא ד' משמים וינקום
נקמתו  ,ונקמת עמו  ,ונקמת תורתו  ,ונקמת דם עבדיו אשר שפכו דמים
כמים כמה שהבטחתנו ע"י נביאך וכו' ,כי דם עבדיו יקום ונקם ישוב לצריו.
ואמרתי הן כולנו בנים ונכדים למקדשי השם שעלו על מוקדה בכבשנות האש
באוישוויץ ד' ינקום דמם ,כי אבי מורי זצ"ל היו אוד מוצל מאש ,והקריב
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את אשתו הראשונה ושלשת ילדיהם על המזבח עקיד"ה ,והיתה לו נפשו לשלל ויצא
חיים מתוך ההפיכה ,והתחזק בתקוותו ובבטחונו לאלקיו וחזר והקים את ביתו עם
אמי מורתי ע"ה שסבלה את מוראות השואה ועברה שבעת מדורי גיהנם במחנות
המות באוישוויץ ,וקצת מהמאורעות וגבורת נפשם ויראת חטאם שלהם העליתי על
הכתב בקונטרס רחמנא ליבא בעי שהוצאתי לאור ליום השלשים לפטירתה לחיי עד,
בשנת תשנ"ג לפ"ק.
ועלינו להתבונן כי גם בתוקף החשכות הנורא בזמן שמדת הדין היתה שלטה
בעולם במלא עוזה ,ונהרגו ונטבחו מיליונים מאחינו בנ"י ,גם שם בעמק
הבכא בחשכות הנורא נראתה השגחתו יתברך על כל יחיד ויחיד ,אשר ניצול מתוך
ההפיכה ,וזכה לחזור ולקום לתחיה ולהקים משפחה ולהמשיך דורות ,ונתקיים בעמנו
הכתוב ואומר לך בדמיך חיי.
לא שיקרו באמונתם

ואנחנו בניהם ובני בניהם של מקדשי השם חייבים לזכור ולספר מה שאירע
לאבותינו וכיצד מסרו נפשם על שמירת התורה והמצוות בתוך הגיהנום
הנורא כשהיו כבושים תחת רגליו של האשמדאי הגרמני שר"י ,שדיכה אותם בדם
ואש ותמרות עשן ,ובכל זאת לא שיקרו באמונתם ,ועין בעין ראו התגלות מופלאה
של גבורת הנפש ,וקידוש שם שמים ברבים ,ועלינו לזכור שאנחנו צאצאי בעלי
מסנ"פ ,מחוייבים ללכת בדרכם ולעבוד את ד' במסנ"פ.
מסנ"פ בקריאת שמע שנחשב לו לאדם כאילו מסר גופו למיתה

ונודע כי המלאך המגיד הדובר במרן רבי יוסף קארו זי"ע בעל הבית יוסף ושולחן
ערוך אמר לו" :עתיד אתה לאיתוקד בנורא על קדושת ה' כר' שלמה (מולכו)
בחירי" כנדפס בסה"ק מגיד מישרים ,והקושיא מפורסמת שהרי מרן הבית יוסף
נסתלק לחיי עד כמות כל האדם ,ולא נשרף על קידוש השם ,וכיצד יצאו מפי מלאך
דברים אשר לא נתקיימו ,וקושיא זו הקשה הרה"ק מהר"י מבעלזא זי"ע מאביו הרה"ק
מהר"ש זי"ע ,והשיבו עפ"י מה דאיתא בזוה"ק דיש בחי' מסנ"פ בקריאת שמע
שנחשב לו לאדם כאילו מסר גופו למיתה על יחודו ית"ש ,ולבחי' מסנ"פ עילאה זו
זכה מרן הבית יוסף בחיים חיותו ,כשקרא ק"ש נחשב לו מסירת נפשו כאילו נשרף
חיים על יחודו ואחדותו יתברך ,וממילא נתקיימה בו נבואת המלאך המגיד ,שנסתלק
לחיי עד כשאר בנ"א ,ואעפ"כ נחשב לו דאיתוקד בנורא ממש על דבר כבוד שמו ית'.
ובחינת מסירות נפש כזו השי"ת דורש מאתנו ,שיתגדל ויתקדש שמיה רבא על
ידינו ,ויהי' בחייכון וביומיכון ובחיי דכל בית ישראל ,שנזכה לגדל צאצאינו
לתורה ,ולהקים עולה של תורה ,לאהב את שמו יתברך על הבריות ,שיהיה שם
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שמים מתעלה ומתקלס על ידינו ,ואבותינו הקדושים שמסרו נפשם על קדושת
השם ,הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו ,כשם שבחייהם היה כל
מרכז מחשבתם ומאוויים להמשיך שלשלת הדורות זרע ברך ד' בנים ובני בנים
שיהיו ראויים לקבל פני משיח צדקנו ,ולא נתבייש עמהם ,כך במותם מות קדושים
שמעלתם גבהה מאד ,ואפרם צבור ומונח לרצות פני קונם ,גם שם ימליצו טוב
בעדינו ממרום שבתם בהיכלות הגבוהים ,שנזכה לילך בדרכם ולגדל פירות נאמנים
לגאון ולתפארת ובמהרה דידן נזכה לקבל פני משיח צדקנו עמהם.
יהודי יקר שהיה נודע בשמו ״דער שמע ישראל יוד״

סיפר לי מוה״ר שלמה בערגער נ״י מהחברה קדישא דאנטווערפן ,שאשתקד בחודש
תמוז תשע״ז קראו אותו על הטעלעפאן מן אנשטאלט של גוים שבעיר
״פורס״ (עיר קטנה באנטווערפן) ,שנפטר שם איש יהודי אחד בן  92לשנות חייו .ר׳
שלמה הנ״ל נסע לשם ,וכשבא ליקח אותו אמר אחד מהגוים העוסקים שם (נורס)
שעבד שם במשך שלשים שנה שרוצה להספידו ,ואמר – ״פאול (כן קראו אותו
שם) אני מבקש ממך מחילה ,וה״שמע ישראל״ תלווך למנוחתך״ .ואח״כ בעת הלוי׳
ספרו קרוביו מעשה נורא מאיש הלז ,שמו פנחס נפתלי בן אפרים יצחק שפירא,
שבעת המלחמה הי׳ כבר בחור מבוגר והי׳ בקאנצטראציע לאגער ,ופעם לקח דבר
מה מבית התבשיל וחטפו אותו הגרמנים ימ״ש והוציאו אותו לפני כל כדי לירות
עליו רח״ל ,והלה סגר עיניו וצעק בקול רעש גדול ״שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד״,
אז החליטו הרשעים לא לירות עליו והתחילו להכות על ראשו במכות רצח ר״ל.
היהודי הלז נשאר בחיים אבל נעשה אינו שפוי בדעתו ר״ל.
אחר המלחמה הכניס אותו אחותו באנשטאלט בבעלגיע ,ויהודי הלז כמעט שלא
הי׳ מדבר כלום ,אבל בכל עת צעק בכל כחו ״שמע ישראל ה׳ אלקינו ה׳ אחד״,
וכל העוסקים בשם באנשטאלט קראו אותו ״השמע ישראל פאציענט״ ,ומתחילה באו
קרוביו לבקרו ,וקודם שמתה אחותו הודיעה להמפקחים דשם שלאחר פטירתו יודיעו
לחברה קדישא כדי להניחו בקבר ישראל ,ובמשך השנים כבר מתו כמה מקרוביו
ונשאר לבדו שם שנים הרבה .וסיפר ר׳ שלמה שבעת הטהרה ראו שנתפצעה מוחו
רח״ל.
פוק חזי קידוש השם גדול ונורא של יהודי יקר ,שמני אז רק פסוק זה של ״שמע
ישראל״ נשאר במוחו קול גדול ולא יסף ,יהא זכרו ברוך.
לא הכניס לתוך פיו מאכל ומשקה שיש עליו חשש איסור

ומדי דברי זכור אזכור את חמי איש ירא אלקים תם וישר צנוע ומעלי הרב החסיד
מוה"ר משה צבי מארקאוויטש זצ"ל ,שעבר את כל מוראות השואה במחנות

דכ

הקדמה

עבודה (מונקא-טאבור) ,אמנם לא רצה לספר ממה שעבר עליו באותה תקופה ,כי
הלב היה מתכווץ מרוב צער בזוכרו את כל הצרות והתלאות ,וכדרך רוב ניצולי
השואה שלא רצו לדבר מאותה תקופה איומה בחייהם ,גם הוא כבש בקרב לבו את
הכאב הנורא והתגבר על אנקת הכאב כדי לבנות חייו מחדש ולגדל צאצאיו בדרכי
התורה.
אמנם דבר אחד היה נוהג לספר מאותה תקופה ,שגם בשנות הזעם בגיא ההריגה
מעולם לא הכניס לתוך פיו מאכל ומשקה שיש עליו חשש איסור ,ונודע
שלפי המצב במחנות היה דבר זה כרוך במסנ"פ עצומה ,ובסכנת רעב ומיתה רח"ל,
היש מלים בפינו לתאר גודל יקרת נפשם של יהודים אלו במצב כזה ,כאשר חייהם
היו תלואים להם מנגד ,ובכל זאת לא נשברו מפני זלעפות רעב ,והתאמצו בכל כוחם
לשמור על קדושתם ולא להתגאל במאכלות אסורות.
הבחור הצדיק עקיבא מאנן

והנה מקום אתי לספר פה עובדא מזעזעת בענין התנהגותם המופלאה של אחנב"י
במחנות הריכוז באוישוויץ ,וסיפור זה מובא בספר שו"ת מקדשי השם מהגאון
הצדיק המפורסם רבי צבי מייזליש זצ"ל אב"ד ווייטצען זצללה"ה שמיוסד כולו על
השאלות ההלכתיות הנוראות שעלו על הפרק בתוך המחנות ,שאלות בלתי מצויות
בעניינים הנוגעים לחמורות שבחמורות שנשאל מהיהודים אסירי המחנות ,ואשר
השיב להם להלכה.
ובאמת מזה ראינו עד היכן הגיעה מעלתם של הקדושים הללו ,שאף בעת שחרב
חדה מונחת על צווארם לא זזו מד' אמות של הלכה ,ושאלו שאלת חכם
על כל ענין שנסתפק להם ,ומה נוראים הם השאלות שנשאלו שנתהוו מכח הצרות
המשונות והנוראות ,ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ הנהרגים על קדושת שמך
והנטבחים על יחודיך וגם במצב נורא כזה אינם מרפים ממך ,חבוקים ודבוקים בך כל
זמן שהנשמה באפם ,ועתה נגולל בפניכם את הסיפור הנ"ל שנדפס בספר מקדשי
ד' ,אמנם הגאון לא כתב רק מה שנוגע לנדון השאלה דהועלתה בפניו ,וככלות חלק
הסיפור שבספר הנ"ל ,הנה מקום אתי להוסיף ולספר המשך השתלשלות הדברים
מה ששמעתי מפי עדי ראיה המשך העובדא.
וכך מספר הגאון בעל שו"ת מקדשי השם בחלק ראשון של הספר הנקרא "שער
המחמדים":
בין האסירים היהודים במחנה העבודה באוישוויץ היה בחור אחד מעירנו ווייטצען
בשם עקיבא מאן ,הוא היה בנו של ראש המלמדים בווייצטען הרב ברוך מאן
ז"ל.
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כשהגיעו משלוחי הרכבות לאוישוויץ הנהיג מלאך המות ד"ר מנגלה שר"י למדוד
את גובהו של כל הבא בשערי אוישוויץ ,כדי להוודע אם הוא כבר מבוגר
וראוי לעבודה ,וציווה להעביר כל אחד ואחד מול קורת עץ זקופה שהיה בה אורך
ומידה מסויימת ,והיה אם האדם העובר דרך הקורה הגיעה קומתו לגובה הקורה ,או
למעלה הימנה ,הוא נשלח לצד ימין וניצול לחיים למחנה העבודה ,ואם האיש העובר
היה קטן קומה ולא הגיע לגובה הקורה ,נשלח לצד שמאל ליהרג מיד על קידוש
השם.
הבחור עקיבא הי' גובה קומה ובעברו את הקורה הורה המלאך המות בידו לימין
וניצול לחיים ,אך סמוך לו עבר בחור אחד מעירו בשם משה'לה ראזענבערג
שהיה בחור יקר מאד מתמיד עצום להפליא ,אמנם היה קטן הקומה ,ובעברו את
הקורה נשלח ע"י מענגעלא ימ"ש לצד שמאל ,וכשראה זאת עקיבא הסתערה רוחו
בקרבו ,ומאד דאב לבו על הבחור היקר הזה שנשלח לתאי הגאזים ,ומיד רץ אלי
עקיבא – מספר הגאון מווייטצען – ואמר בכאב ובזעקה ,היתכן ,אנחנו שותקים
ומניחים להוביל לשריפה את הבחור היקר הזה משה ראזענבערג ,והשבתי לעקיבא,
וכי מה ניתן לעשות כדי להצילו ,וענה ואמר לי עקיבא ,הנה אני בחור פשוט
ומשה'לה בחור מצוין ,ופשוט הדבר כי העולם צריך את משה ראזענבערג ואין לעולם
צורך בעקיבא מאן ,והמשיך עקיבא ואמר ברגש אש קודש ,אני הנני מוכן ומזומן
להקריב את עצמי להצלת משה'לע ראזענבערג ,והרצה לפני את תכניתו שרצונו
להתגנב למחנה שבו נמצא משה'לע ,יחד עם הקדושים הממתינים שיובילום לכבשן
האש ,והוא ישלח את משה'לה משם ,וימלט את נפשו למחנה העבודה והיתה לו
נפשו לשלל ,וסיים עקיבא :ואני אשאר תמורתו ,כי הרשעים לא ירגישו בחילוף ,כי
הם היו מדקדקים מאד שלא יחסר ממספר האנשים בעת המפקד (אפעל) וכאשר
אבא במקומו לא יחסר המספר.
וסיים עקיבא שאלתו ילמדנו רבינו האם יש היתר בדבר שאמסור עצמי לשריפה
תמורת משה'לע ראזענבערג ,והנני מוכן ומזומן לעשות כן מיד ,אם יתיר לי
רבינו.
והשבתי לו – כותב הגאון מווייטצען – אין בכוחי להורות לך היתר לעשות כן,
אמנם עקיבא לא הרפה וחזר ואמר מורי ורבי :הנני מוכן ומזומן למסור
נפשי עבור משה'לע גם בלי היתר מרבינו ,רק אחת שאלתי מאת רבינו שתאמרו לי
שאם אעשה כן איננו בגדר מאבד עצמו לדעת ,ויהי' לי חלק לעוה"ב :והשבתי לו
– כותב הגאון מווייטצען זצ"ל – גם זאת לא אוכל לומר ,כי גם את הדבר הזה לא
אוכל לפסוק לך שאין אתה בגדר מאבד עצמו לדעת ,ואין אתה רשאי לעשות כן ,עד
כאן כתוב בס' מקדשי השם.
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מה מופלאת העובדא המחרידה והמעוררת לב כל חי מרגיש אודות מסירות נפשו
והתבטלותו של הבחור עקיבא מאן בפני מי שגדול ממנו בתורה ,עד כדי כך
שהי' לבבו בוער כאש לרוץ ולתת את נפשו קרבן תחת נפש התלמיד חכם ,בהיותו
מכיר ערך התלמיד חכם וכי העולם יש לו צורך בת"ח יותר ממה שיש צורך בו
בעצמו.
וזו מדריגה נעלה ומורה על פנימיות הנפש דישראל ,וזך מדותיו ,כי כאשר האדם
במצב כזה ,שחייו תלואים לו מנגד יעשה כל טצדקי שבעולם להציל את
נפשו ,ובשעה כזו כל שערי תירוצים והסברים פתוחים לפניו למצוא טעם והסבר
כי בראשונה עליו להציל את נפשו ,וחפץ החיים הטבעי השתול בלב כל בעל חי,
יטה לבבו להכריע כי הוא קודם לכל ,ואפילו לת"ח וגדול הדור ,וכל אשר לאיש יתן
בעד נפשו.
וכאן ראינו את עדינותו וגבורת נפשו של עקיבא מאן שבשעת חירום כזו ,כאשר
רבים מפליטי המחנות בגודל דחקם צערם וצרתם אבדו צלם אלקים ,ונעלמו
מהם תכונות הנפש העדינות ,ואת מקומם ירשו תכונות רעות ,קפאון ,אנוכיות,
קרירות וקשיחות הנפש ,שתוצאותיו ללחום רק בעד עצמו ,מבלי להתחשב ביושר
ובצדק ,ומבלי להביט על טובת הזולת ,במצב איום זה ,בין יצורי אנוש שכבה מאור
שכלם וחשכו עיניהם ולבם התעלה עקיבא למעלה למעלה ,במדותיו הנעלות,
להשפיל עצמו עדי עפר ,להכיר מעלת הת"ח מול שפלותו ,ולהתאמץ בכל יכלתו
להקריב עצמו תחת הת"ח לחניקה ולשריפה ולהיות לעולה תמימה ,אך ורק כדי
שנפש הת"ח העדין משה ראזענבערג תהי' לו לשלל ,ותגדל הפליאה שגם כאשר
הרב לא רצה להורות לו היתר בעולם לעשות כן ,לא שלט בנפשו ולא נסוג אחור
מתכניתו כי נפשו הטהורה לא מצאה מנוח בזוכרו כי הת"ח עדין הנפש נמצא במחנה
המות ועומד לעלות על מוקד"ה ,ואך ורק תשובתו המחוכמת של הרב והפחד פן
יהי' דינו כמאבד עצמו לדעת מנעו ממנו ברגע האחרונה מלעשות את הצעד הנועז
והנואש הזה.
התנהגותו המופלאה של הבחור עקיבא מאן במחנה ההסגר ,העירו את רעיוני
לחקור ולהוודע מה עלתה בו ,ומה היה המשך השתלשלות קורותיו
של עקיבא ,והעיקר אם זכה לצאת מעמק הבכא ולהנצל לחיים ,מחשבותי דחקו בי
ולא נתנו לי מנוח ,עד שפניתי לידיד נפשי הגאון המפורסם רבי זלמן לייב מייזליש
שליט"א אב"ד סי-געיט ,בנו של רב האי גאון מווייטצען זצלה"ה ,מאריה דעובדא
שהדפיס בספרו מקדשי ד' עובדא זו.
שאלתי את ידידי הגאב"ד סי-געיט שליט"א שאף הוא היה במחנה ההסגר יחד עם
אביו הגאון זצ"ל ,האם זכור לו אחד בשם עקיבא מאן שהיה אתם עמם
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במחנות ההסגר ,והשיב לי בוודאי הנני זוכר את כל הענין ,והחל לספר את סיפורו
מה שעבר עליו במחנה ההסגר באוישוויץ ,וארשום בזה איזה עובדות מעניינות
ששמעתי מפיו.
ה"גלוסקאות של ביצים" באוישוויטץ...

כשהגענו לאוישוויץ לא רצינו להתגאל במאכלי טריפה ,ומה עשינו ,הנה הרבה
מהיהודים האומללים שהובאו מכל קצוות אייראפע למחנה המות ,הכינו
לעצמם צידה לדרך ולמקום שיגיעו ,ומחמת שהיתה הפקודה שכ"א רשאי ליקח
רק חבילה קטנה ,וגם ידעו שהם נוסעים לדרך רחוקה ,וצריכים לשאת עמם מאכל
שלא יתקלקל בדרך ,הכינו לעצמם מעשה אופה הקרוי "אייער קיכל" [גלוסקאות
של ביצים] שהוא מאפה קשה המתקיים זמן רב ואינו מתעפש ,וגם במעט ממנו די
לשבור את רעבונו ולהיות שבע.
כשהגיעו משלוחי היהודים בקרונות לאוישוויטץ נטלו מהם את כל החפצים
האישיים שהביאו ,ובתוכם את כל חבילות האייער קיכלעך ,ושפכום
לערימה אחת עד שנעשה הר גבוה מהגלוסקאות של ביצים הללו.
אנחנו שהיינו במחנה העבודה הסמוך התגנבנו בלאט לערימה זו ולקחנו מפעם
לפעם ממעשה אופה אלו ,והחיינו נפשינו בהם ,זכורני פעם אחת כשפתחתי
גלוסקא אחת לאכלה ,מצאתי בתוכה טבעת יהלומים יקרה ,יראתי לנפשי להשאיר
את הטבעת אצלי ,שהרי אם יערכו עלי חיפוש וימצאו את האוצר ברשותי יהרגוני
על אתר ,חשבתי לגשת לא' מקלגסי הס.ס ,.ולמסור לו את האוצר שמצאתי ,אך
נמלכתי ,כי יראתי שאם אתן לו טבעת יהלומים אחת ,יחשוד בי כי יש לי עוד
אוצרות שהחבאתי ,ואם אגיד את האמת שאין לי עוד ,לא יאמין לי ויהרגני ,בסופו
של דבר זרקתי את הטבעת לבור בית הכסא כדי להפטר מצרה זו.
ומוסיף הגאב"ד סי-געיט ,אחרי המלחמה שמעתי שנתפרסם בעתונים ,כי עובדי
הכפיה הפולנים שעסקו בעבודות בזויות כשניקו את בתי הכסאות מצאו
בפנים הרבה תכשיטים של זהב ויהלומים [כי הוא לא הי' היחיד שעשה כן ,וכנראה
הרבה יהודים מגודל פחדם מהגרמנים שר"י זרקו את רכושם לביהכ"ס].
וממשיך הגאב"ד סי-געיט בסיפורו המרעיד :פעם אחת כאשר התקרבתי בחשאי
לערימת הגלוסקאות והושטתי ידי לקחת גלוסקא אחת ,הרגיש בי אחד
השומרים הגרמנים ימש"ו ,ואמר לי בעבור מעשה זו מגיע לך עונש מות ,אך –
מחמת שהייתי עדיין נער קטן בן שתים עשרה שנה ,התרכך קימעא לבו האבן של
הרשע העריץ ,וענה ואמר לי – בעבור שאתה כ"כ צעיר לימים לא אהרוג אותך,
רק זאת אעשה שאחליף את עונש המות במתן חמש ועשרים מלקות ,והיה אם
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במשך כל זמן המלקות תחריש ותסבול ולא תוציא צעקה מפיך ,לא אהרוג אותך,
אך אם תזעק אחת דתך ,הרשע האכזר ניגש מיד לבצע מעשהו ,הפילני ארצה והכני
ברצועה של עור מכות קשות בכל כוחו ,ואני התאפקתי בכל כוחי שלא אוציא הגה
מפי ,ומגודל ההתאמצות נשכתי את שפתי בשיניי כדי שלא אוכל להוציא קול מפי,
ומהנשיכה שנשכתי שפתי בשיני זב דם מפי ומפני ,ונענה הרשע העריץ בבת שחוק
ובלעג ,אינטערסאנט! איך שלאג פון אינטן און ס'גיסט בלוט פון אויבן[ ,מוזר! אני
מצליף מלקות מלמטה והדם זב מלמעלה].
אמר המחבר ,מה נאמר ומה נדבר למשמע אוזן אשר עוללו הרשעים הארורים
הגרמנים ימש"ו לשארית עמנו ,ומלב מתפרצת זעקה" ,הבט משמים וראה
כי היינו לעג וקלס בגויים נחשבנו כצאן לטבח יובל ,להרוג ולאבד ולמכה ולחרפה",
ובתוך ים הצרות ההשפלה וההסתרה הנוראה היו יהודים יקרים לאלפים ולרבבות
שמסרו נפשם על תורת ד' ,והיו מוכנים למסור עצמם להריגה להציל אחרים
במקומם ,ומסרו נפשם שלא לעבור על קוצו של יו"ד מהתוה"ק ,ובכל זאת שמך לא
שכחנו ,נא אל תשכחנו.
כל יהודי שניצול מהשואה היו אתו עמו שני מלאכים שליווהו

בהמשך דבריו סיפר לי הרב מסי-געיט שליט"א כי הרה"ק מבעלזא זי"ע אמר שכל
יהודי שניצול מהשואה היו אתו עמו שני מלאכים שליווהו על כל צעד
ושעל לשמרו ולהצילו ,והוסיף הרב שליט"א ששמע בשם הרה"ק מפשעווארסק זצ"ל
שהוסיף שמדברי הרה"ק מבעלזא מפורש יוצא כי במלאך אחד לא הי' סגי להצילו,
כי לגודל הסכנה ושעת דין קשה הי' צורך בב' מלאכים דייקא.
עד שמצאתי את שאהבה נפשי

עוד סיפר לי ממה שעבר עליו במחנה העבודה ,הייתי נער בן י"ב שנה ,ויצאתי
לעבודה עם שאר עובדי הכפיה ,יום א' כשחזרתי מהעבודה לא מצאתי את
אבי זצ"ל שהיה במקום אחד עמי ,ובכיתי מאד ,כי בקשתי את שאהבה נפשי ולא
מצאתיו ,וצעקו עלי שאר היהודים שתוק ואל תרעיש כי יש בזה סכנת נפשות
לכולנו.
ונודעתי כי העבירו את אבי לצריף (באראק) מספר  12ושמתי נפשי בכפי ובאישון
לילה ואפלה זחלתי בלאט לצריף  12ונכנסתי לצריף שהיה מלא מיטות,
קומה ע"ג קומה ,ובכל הצריף חשך אפילה ,והלכתי ממטה למטה וצעקתי שם אבי,
וגערו בי מאד לשתקני כי היו ישנים על מטותם באפס כח ואין אונים אחרי יום
עבודת פרך ,ואני בזעקותי החרדתי והערתי אותם ,וככה הלכתי ממטה למטה ,עד
שמצאתי את שאהבה נפשי אבי מורי זצ"ל וחזרתי ונתחברתי עם אבי בצריף אחד.
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במחסן הבגדים
ועתה נבא לחלק הסיפור שמספר הגאב"ד סי-געיט אודות הבחור עקיבא מאן
וגורלו ,וכה דבריו:
אספרה לך אודות אחותי הצדקנית אלמנת הגאון הצדיק המפורסם מעמודי התורה
והעבודה בדורנו רבי אברהם לייטנער זצלה"ה ,במחנה הריכוז היה צריף
[באראק] שהיה מלא בגדים שנאספו מהקרבנות והונחו שמה למשמרת ,על הצריף
הזה היה ממונה הרב אהרן מגיד ז"ל (בעמח"ס בית אהרן) ואתו עמו היה עובד במחסן
הבגדים הבחור עקיבא מאן ,מיודענו ,בתוקף תפקידם במחסן הבגדים השתדלו הרב
אהרן ועוזרו הב' עקיבא בכל יכלתם לעשות טובות ליהודים תושבי המחנה ,והיו
עושים כמיטב יכלתם לחלק בגדים להיהודים האומללים הצריכים לכך.
הנעליים שהצילו אותה ממות לחיים
וממשיך הרה"ג מסי-געיט לספר ,להבחור עקיבא מאן שהיה עובד במחסן הבגדים
נודע ,שלאחותי הבתולה (שאחרי כן נישאה להבחל"ח להגה"צ מהר"א לייטנער
זצ"ל) אין נעליים ברגליה ,ובטוב לבו העניק לה זוג נעליים טובות ,הנעליים הללו
הצילו אותה אח"כ ממות וודאי ,וכך היה המעשה :בסמוך לגמר המלחמה כאשר
הנאצים שר"י נחלו מפלות בכל שדות המלחמה ,וצבאות הברית עמדו לכבוש את
מחנה אוישוויץ ,נסוגו הנאצים מאוישוויץ לברוח לפנים גערמאניא ,גם כשעמדו על
סף האבדון לא הרפו האכזרים הללו מהיהודים המעונים ,ובברחם לקחו עמם הנאצים
ימש"ו את כל השבויים האומללים תושבי המחנה שעדיין נשארו בחיים ,והובילו
אותם רגלי במצעד אכזרי שנקרא מצעד המות [טויטן-מארש] ,את המצעד הנורא
הזה תכננו הרשעים הארורים ,כדי לחסל את שארית הפליטה בהליכה מהירה ,והריצו
באיומים אלפי יהודים חלשים ורפו אונים מזי רעב ,שבקושי עמדו על רגליהם,
ופקדו עליהם לרוץ בכל כוחם מאות קילומטרים יחפים ובמלבושים קלים בקור ,וכל
מי שאפסו כוחותיו ולא יכול לרוץ עוד ירו בו והרגוהו באם הדרך.
רוב רובם של הצועדים "בטויטן מארש" לא הגיעו למטרתם ,ונפלו מתים או נהרגו
באמצע הליכתם ,במצעד המות הזה הלכה גם אחותי הרבנית לייטנער שהיתה
נערה צעירה ,ואילמלא הנעליים הטובות שהיו ברגליה ,שניתנו לה מהב' עקיבא מאן
לא היתה מסוגלת להמשיך וללכת ,ומאת ד' היתה זאת שהקדים רפואה למכה,
ובעודם בתוך המחנה נהג בה עקיבא טובת עין ונתן לה נעליים אלו שהצילו אותה
ממות לחיים ,ונבדלה ממחנה המות לחיים ,וזכתה להקים דור ישרים שלשלת
מפוארת של ת"ח וצדיקים עם בעלה גיסי הגה"צ המנוח זצלה"ה.
וסיים הגה"צ מסי-געיט ,שאלת מה עלה בגורלו של עקיבא מאן ,הוא נשאר בחיים
עד הסוף ,ואף הוא היה בתוך ההולכים במצעד המות ,ולדאבונינו לא עצר
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כח לעמוד בהליכה אכזרית זו ,ובאם הדרך אפסו כוחותיו ויצאה נשמתו ,ד' ינקום
דמו ודמי כל הקדושים ,אל יהי מקום לזעקתם עד ישקיף ד' וירא ,עכ"ד של ידינ"פ
הגה"צ מסי-געיט שליט"א.
האם יש כאן יהודי מעיר ווייטצען...

ומחמת שרציתי לדעת כל פרטי המעשה התקשרתי בטעלעפאן להרבנית הצדקנית
מרת לייטנער תליט"א ושאלתי ממנה פרטי העובדא ,מה ראה עקיבא מאן
שנתן לה מנעלים ,וסיפרה לי כי היא היתה בצריף [באראק] של הבנות שהיה מעבר
לגדר ,ופ"א התרחקה מחברותיה ונגשה אל הגדר ושאלה בקול מהיהודים שעמדו
בצד השני אם יש כאן יהודי מעיר ווייטצען ,וענה עקיבא מאן אני הנני מווייטצען,
ושאל אותה האם את צריכה איזה דבר והשיבה הנני זקוקה לנעליים ,כי אין לי
מנעלים ברגלי ,והביא לי עקיבא מאן זוג נעליים ,ע"כ דברי' של הרבנית תליט"א,
שמכל דיבוריה ניכר ובולט האמונה הפשוטה שכל צעד ושעל היה בהשגחה פרטית,
ועין בעין ראו חסדיו יתברך עמה.
החכמה תחי' בעליה

כששמעתי עובדא מופלאה זו ,נצנץ במוחי רעיון נפלא ,הנה עקיבא מאן רצה
למסור נפשו בעד ת"ח ,אך הגאון מווייטצען לא הניחו ,כי עפ"י הלכה
אסור לו לעשות כן ,ומחמת כן נשאר עקיבא מאן בחיים במשך כל תקופת מחנה
הכפיה ,ועתה ראה נא פלא כי אותו עקיבא מאן שניצול לחיים מחמת פסקו של
הגאון מווייטצען היה המציל של בתו של הגאון ,הרבנית לייטנער ,במנעלים שנתן
לה ,ושבהם אזרה חיל לצעוד במצעד המות הנורא ולהנצל ,ולהבדל לחיים טובים
וארוכים ,ונתקיים בו בהגאון מווייטצען "שלח לחמך על פני המים כי ברוב הימים
תמצאנו" ומאה"כ "והחכמה תחי' בעליה" ,וחיתה נפש בתו בגללו ,בסיבת הפסק
שהורה כדת וכהלכה להבחור הקדוש עקיבא מאן הי"ד ,שבעבור פסק ההלכה הזה
שפסק בתום לב נשאר הב' עקיבא מאן בחיים עד תום המלחמה ,ונתגלגל הדבר
מאת מסבב כל הסיבות שהציל את בתו של הגאון לפני תום המלחמה ,ואח"כ נפל
חלל בידי הגרמנים שדלקוהו והריצוהו עד שאזלו כוחותיו ועלתה נשמתו בטהרה
במעלות קדושים וטהורים לחסות בצל ש-די.
למען קדושים מושלכים באש

הנה אנחנו אלה פה כולנו חיים ,בעורקינו זורם דם הקדושים הקדמונים הללו ,ועדיין
חבויה בפנימיות הלב של כל אחד מישראל אותה אהבה מסותרת אשר ירושה
היא לנו מאבותינו הקדושים אברהם יצחק ויעקב.
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ראש המאמינים אברהם העברי שכל העולם כולו מעבר מזה והוא מעבר מזה,
אברהם אבינו שמאס וניפץ אלילים ,והקריא שמו ית' בפי באי עולם ,והושלך
לתוך כבשן האש ונבחן בנסיון ונמצא שלם באמונתו ,ועל כן נבחר מכל באי עולם,
אמונה צרופה זו הנחיל אברהם אבינו לזרעו אחריו עד סוף כל הדורות ,כאשר מעידו
הקב"ה "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו וגו'.
יצחק עקידא ,ראש לנעקדים עולה תמימה שפשט צווארו לשחיטה על גבי המזבח
לעשות רצון יוצרו ,והשריש בקרבינו להיות מוכנים ומזומנים למסור נפשו
לקדש שמו יתברך ,ולקיים מצוות בוראינו "ונקדשתי בתוך בני ישראל" ,את אלה
מזבחות זכור ואלה עקידות זכור תזכור ,הלא המה רבבות הנעקדים והנשחטים
והנשרפים והנתלים והנקברים חיים ששלטו בעצמם ולא כרעו ברך לעבודה זרה
וקידשו את השם הגדול והנורא בסילודין ויצתה נשמתם בזעקת שמע ישראל,
קרבנות זבחים ועולות ושלמים אשר עלו על מוקדה לריח ניחוח אשה לד' הם אשר
מגינים עלינו ועל שארית ישראל ,ואפרם צבור ומונח לפניו ית' וזכרון הקדושים
מכפר ומרצה על הנשארים ,משתיק כל המקטריגים ומעורר זכותים ורחמים על
ישראל ,ובכחם ובזכותם אנו חיים ומתקיימים בצוק העיתים בתוקף הגלות.
יעקב שלימא ,מובחר שבאבות שממנו נמשכת שלשלת הקדושה ,יעקב חבל
נחלתו ,והוא עמנו בגלותנו מתפלל ומעורר רחמים על צאצאיו עדת יעקב
שכ"כ עמל ונצטער עליהם בצער גידול בנים ,וגם בשמי מרום "יעקב אבינו לא מת,
מה זרעו בחיים אף הוא בחיים" ,שכל זמן שזרעו חי חיי תורה וצוות והולך בדרכי
אבות אף הוא – יעקב אבינו מובחר שבאבות בחיים ,להגין עלינו.
עובדה נפלאה זו שהבאנו מספר מקדשי השם על גבורת נפשו המופלאה של
הבחור הקדוש עקיבא מאן ע"ה הי"ד היא רק אחד מני אלף אלפי אלפים
עובדות כאלו של מסירות נפש עילאית במצבים הנוראים והקודרים ביותר ,בשנות
השואה ,בגיטאות ,בעת הנסיעה הארוכה לאוישוויץ ברכבת המוות בתוך קרונות
הבקר הצפופים עד למחנק ,במחנות ההסגר ,ובתוך הכבשנים ,ובמצבים קשים ומרים
ביותר ,סיפורים עד אין ספור על פרקים מופלאים של קידוש השם ,ושל מסירות
נפש על כל קוץ ותג שנתעלו בה הרבה מיושבי המחנות ,על מסכת מדות נפלאה
שנתעלו בה כמה וכמה מאחבנ"י בעידן קשה ונורא זה ,על גילויים של הקרבה
עצמית למען הזולת כשחייהם תלואים להם מנגד.
הקדושים הי"ד חזרו ונתגלגלו

אימרא נפלאה היתה להגאון מווייטצען זצ"ל ,ולו רגל על שפתיו בשנים שאחר
החורבן עד עת הסתלקותו לחיי עד ,והיה דורשה בכל מקום בואו ,וכך היה
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אומר כי בבנים שנולדו לאבותינו פליטי המחנות אחרי שחזרו והקימו משפחותיהם
בשנים שאחר השואה ,חזרו ונתגלגלו האבות שנעקדו בשואה ,ונמצא כי בהנכדים
חזרו ובאו נשמות סביהם וקרוביהם שמסרו נפשם על קדושת השם ,והביא סמוכין
לדבר ממה דאיתא בילקוט שאותם התינוקות שהושלכו ליאור חזרו ויצאו חיים
והכירו כל אחד את אבותיו ובאו לבתיהם ,והיה מפרשו ג"כ שהיה בדרך של גלגולי
נשמות ,והיה רגיל לעורר שעלינו להיות זהירים בהם לחנכם לתורה ועבודת השם,
כי נשמת הקדושים אבות אבותיהם שואף מאד לכך ,והדברים ארוכים ,והרוצה יעיין
בספרו הנ"ל משם תדרשנו.
וכעין דברים אלו כותב מרן הקוה"ט מסאטמאר זי"ע בדברי יואל פרשת בא ,ונעתיק
מקצת לשונו ,בבעל הטורים עה"פ מי ומי ההולכים ,אמר פרעה למשה וכי
אתם סבורים ליכנס לארץ ,מי ומי ההולכים ליכנס לארץ ,כי כולם ימותו במדבר וכו'
מלבד יהושע וכלב ,השיב משרע"ה בנערינו ובזקינינו נלך וכו' ,ויובן עפימ"ש בש"ך
על התורה קו' המפרשים שהוכיח משרע"ה את ישראל על שהמרו בים סוף ,והלא
אותם שהמרו בים סוף כבר מתו עד שנת המ' ,וא"כ מה הוכיח את הבנים על חטאי
האבות ,ותי' הש"ך דשפיר הוכיחם דעכשיו כבר חזרו ונתגלגלו אותם החוטאים
בצאצאיהם הוא הדור שנכנס לא"י ,וא"כ הם בעצמן ישראל שחיו בשנת המ' היו
דור המדבר שנתגלגלו בבניהם ,עיי"ש מה שפי בזה דברי בעה"ט ,ואח"כ כתב ,וכמו
כן בחורבן הנורא שהיה בימינו שנאבדו בעוה"ר אלפים ורבבות מישראל ,מי יודע
אם לא חזרו כבר ונתגלגלו בבנינו ובנותינו ,והדור של עכשיו הם חלק מאותו הדור
וניצוצי נשמותיהם ,ועלינו מוטל לגדל אלו הבנים בדרך התוה"ק שיזכו לקבל פני
משיח צדקינו ,ועל כל אב מוטל להשגיח על בניו שיתנהגו בטהרה ולא יתלכלכו
בעוונות ח"ו ויהיו זכאין ,ובזה יהי' תיקון גם לנפשנו( ,דברי יואל בא ע' ש"ג).
ועפ"י דברים האלה אמרתי לרמז מה שאומרים בסיום הש"ס "הדרן עלך תינוקת",
לרמז שהנשמות שעלו על מוקדה ,הדרו ובאו עוה"פ לעולם וניצוצי
נשמותיהם מתגלגלין בתינוקות שנולדו אחרי השואה וכנ"ל.
מוטל עלינו לשפר מעשינו למען נשמותיהם הטהורות

ובאמת כדברים האלה אמרו גדולי ישראל זקני שארית הפליטה שחזו על בשרם
את מוראות השואה ,וכך היה דורש הגאון הצדיק פאה"ד רבי רפאל בלום
זצללה"ה מקאשוי בכל הדרשות שהיה אומר ברבים והיה מתמוגג בדמעות שליש
כשהיה מדבר מאבותינו הקדושים שעלו על מוקד"ה בשואה ,ומה מוטל עלינו לשפר
מעשינו למען נשמותיהם הטהורות המצפות מאתנו להתנהג בדרכי אבותינו הק'
ואמותנו הצנועות.
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הערכתו של הגה"ק מסאטמאר זי"ע על גודל מעלת ניצולי השואה שנשארו באמונתם

שמעתי שכאשר יצא רבינו הקוה"ט מסאטמאר זי"ע את ארץ הקודש שבה דר שנה
אחת אחר החורבן הנורא( ,ובשלהי שנת תש"ו עקר דירתו ונסע לארה"ב בספינה
והגיע לניו יורק בעצומו של ראש השנה שנת תש"ז ונשאר על הספינה עד מוצאי יו"ט כנודע) .בא
לפניו ת"ח מפורסם ממקורביו והתמרמר לפני רבינו ,באמרו הנה רבינו עוזב אותנו
בא"י ,אל מי מקדושים נפנה ,ומי יורה לנו דיעה ,ולפני מי נגיש פתקא ופדיון כנהוג
אצל החסידים כשתהיה לנו בקשה ונצטרך שיתפללו בעדינו.
ענה לו רביה"ק זי"ע זאת עצתי ,תכנס לביהמ"ד בגמר התפלה ותביט על זרועו של
יהודי שיש עליה סימני הרצועות של התפילין שחלצם זה עתה ,ותתבונן על
זרועו אם תמצא חקוק המספר של כתובת קעקע שרשמו הרשעים מספר על זרועו
של כל יהודי במחנות המות ,אותו יהודי ראוי שתגיש לו קוויטל ותבקשהו שיתפלל
בעדך.
והסביר רבינו טעמו ונימוקו ,כי אותם היהודים שעברו את מוראות השואה ,וזה לך
האות המספר החקוק על זרועם ,ובכל זאת נשארו איתנים באמונתם והם
מניחים תפילין ומתפללים ,הם ראויים שתתקבל תפלתם ברחמים בשמי מרום.
להאמין בתמימות ולא להקשות קושיות

כמה פעמים שמעתי מאת אאמו"ר החסיד המפואר זלה"ה בימי ילדותי אודות
החורבן הנורא שעבר על עמנו לפני כשבעים שנה אשר אין גם אחד
מהנמצאים אתנו שלא הי' לו שייכות בפורענות נוראה זו ,ונעדרו מקרובי משפחתו.
וכשהיינו מדברים מזה על מה ולמה היתה כזאת לישראל ,השיבני אבי להווי ידוע
לך כי אני דברתי מענין זה כמ"פ עם כ"ק אדמו"ר בעל דברי יואל זי"ע ,ואמר לי
האדמו"ר שאין לדבר מזה ,ולא לחקור ולדרוש בענין זה ,כי הוא למעלה מהשגתנו,
ואין לנו ידיעה בסתרי הנהגת השי"ת ,ועלינו להאמין בתמימות באמונת אומן כי
ישרים דרכי ד' הצור תמים פעלו קל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא .ועי׳ בהקדמה
לספרו ויואל משה מה שכתב שם רבינו זי״ע.
הגאון הקדוש רבי אלחנן וואסערמאן הי"ד זי"ע  /דרשתו טרם שהובל להשמדה

נודע רב גובריה ותוקף גודלו וקדושתו של הגאון רבי אלחנן וואסערמאן זצ"ל הי"ד,
ומסנ"פ להשי"ת ועל התוה"ק.
וידוע כי בעת שפרצה המלחמה העולמית השניה ,היה הוא ז"ל בארצות הברית
לעורר נדיבי עם עבור ישיבתו הקדושה ,וכשנכנסו הנאצים שר"י לעירו
באראנאוויטש שלחו לו בני ביתו הודעה שישאר בארה"ב ולא יחזור לביתו פן יפול
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טרף לרוצחים הארורים ,אמנם הוא סירב להם והחליט לחזור לביתו ,באמרו כי בשעה
קשה ומרה כזו עליו להמצא בביתו ובישיבתו יחד עם תלמידיו.
וכן הוה ,שחזר לבאראנאוויטש והובל עם ישיבתו ובני עירו לגיטו ,ואח"כ נשרף על
המוקד על קידוש שמו יתברך.
וידוע כי כשהובילו אותם להריגה ,דרש בפני הצבור דברים נוראים שצריך לקדש
עצמם במחשבות טהורות וזכות ,כי הם עומדים להיות קרבן כליל להשי"ת,
ועי"ז אחינו בני ישראל שבשאר ארצות יהיו ניצולים ,וקרבן אסור שיהיו בו מחשבות
פיגול ,וכן חיזק את הצבור לקדש שם שמים בכוונות זכות וטהרות.
הגאון הצדיק רבי משה בצלאל אלתר זי"ע הי"ד

בין היהודים שמאסו בחיי עולם הזה ,ומסרו נפשם על קדושת השם ,על אף שהיה
יכולת בידם להנצל ,בכל זאת בחרו ללכת עם הציבור וליהרג על קידוש השם,
יש להזכיר הגאון הקדוש רבי משה בצלאל אלתר זי"ע הי"ד ,שנרצח על ידי הנאצים
ימ"ש ביום כ"ג אלול תש"ב.
הוא היה בנו של כ"ק אדמו"ר מגור בעל השפת אמת ואחיו של כ"ק אדמו"ר בעל
האמרי אמת .נתמנה בצוואת אחיו כיורשו והיה הסמכות העליונה בקרב החסידים
לאחר צאת אחיו את פולין .נרצח עם חיסול גיטו ווארשא יחד עם רוב בני משפחתו.
נולד בשנת תרכ"ט בגור .היה בנו השלישי של כ"ק אדמו"ר ה"שפת אמת" .היה
חתנו של דודו הרב שמעון חיים אלתר .חי כל שנותיו בגור ועסק בלימוד
תורה בישיבת גור .היה ידוע כשקדן ומתמיד גדול ונחשב אחד מגדולי התורה בפולין.
לאחר פטירת אביו השפת אמת הוא קיבל את מרותו המליאה של אחיו האמרי אמת,
שימש יד ימינו של אחיו האמרי אמת ,אשר היה נעזר בו בעניינים שונים הנוגעים
להנהגת עדתו הגדולה ,ואף הכתירו כיורשו .בצוואתו הראשונה שנכתבה בשנת
תרצ"ו כתב" :והנה העדה צריכה מנהיג .נמנה ונגמר אצלי להשאיר ההנהגה בידי
אחי משה בצלאל שליט"א .הוא קשור אצלי בליבי ורוחי ונשמתי .הוא ימשיך לבכם
לאבינו שבשמים ...וימשיך חסד וברכה והצלחה מן השמים לטוב לכם כל הימים".
בשנת תרפ"ה ביקר בארץ ישראל שם פגש את חסידי גור שהחלו לעלות
ארצה באותה תקופה .בשנת תרצ"ז עמד לעלות לארץ ישראל ואף קיבל
סערטיפאקעט ,אך ויתר עליו לטובת נכדו .על ענוותנותו ניתן ללמוד מ"פתקא"
שכתב לאחיו בשנת תרצ"ט עם הגיעו לגיל שבעים ,וז"ל" :כאשר היה בדעת כבוד
קודשו להורות אותי גדולות ,ובעוונותי הרבים לא זכיתי לזה ,מבוקשי על כל פנים
 יאציל נא עלי רוח טהרה ,רוח דעת ויראת שמים לשוב בתשובה שלמה ולזכותלהשיב לשולחי אמרי אמת כרצונו יתברך".
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עם פרוץ מלחמת העולם השנייה עבר יחד עם אחיו בעל ה"אמרי אמת" לאווארשה.
לאחר עזיבתו של אחיו את פולין בשנת ת"ש הפך להיות הסמכות העליונה
לחסידי גור בפולין .רבי משה בצלאל ואחיו רבי מנחם מנדל אלתר סיפקו משענת
ותמיכה ליהודים בגטו .הם עודדו המשך לימוד התורה בתנאי החיים הקשים הן
בקרב חסידי גור והן אצל חסידים אחרים .במכתב שכתב רבי מנחם מנדל והופץ
בכמה גטאות בפולין הוא קרא לארגן שיעורי תורה בציבור ,וציין כי התייעץ עם אחיו
רבי משה בצלאל ושניהם החליטו ללמד שיעורי תורה בציבור.
כמו רבנים אחרים ,מצא גם רבי משה בצלאל עבודה בבית החרושת לנעליים של
התעשיין הגרמני "שולץ" בניהולו של אברהם הנדל .על פי העדויות במשך רוב
הזמן ישב רבי משה בצלאל ולמד ,ורק כאשר ערכו הגרמנים ביקורת העמיד פנים
שהוא דופק מסמרים בסוליות הנעליים.
באחת מהביקורות נתפס ונלקח לאומשלגפלאץ יחד עם יהודים נוספים .אחד מן
האסורים כתב ביומנו אירוע זה" :גם היום נתפסה אישיות דתית חשובה ,ר'
משה בצלאל אלתר ,אחיו של האדמו"ר מגור .שוב השתדלו להצילו ,שיגרו שליחים,
הוציאו כספים ,ר' אברהם הנדל נתן  1000זהוב ,ולאחר עמל ויגיעה החזירו אותו מן
האומשלגפלאץ" .באקציה הגדולה נלקח שוב לאומשלגפלאץ .על פי עדויות ניצולים
מעשה זה עורר רעש גדול בגטו ורק בעזרת סיוע של אחד השוטרים היהודים הצליחו
להוציאו מן הקרונות ברגע האחרון ממש .כעבור כמה ימים נתפס פעם נוספת
ומשניסו לשחררו עוד פעם מן המשלוח סירב ואמר 'די' .באלול תש"ב כשהוא בן
שבעים וארבע הובל רבי משה בצלאל אלתר לטרעבלינקא ושם נהרג ,ה' ינקום דמו.
ומידי דברי בו ,אזכיר פה בנו הגדול ,הרב יצחק מאיר אלתר ,שנהרג בתחילת
המלחמה מפגיעת גאז .שנים מנכדיו ניצלו כאשר נמלטו יחד עם אחיו לארץ
ישראל ,ואחד מהם האדמו״ר הפני מנחם מגור זצ״ל.
ויש עוד קדושים וטהורים כזוהר הרקיע מזהירים שהיה ביכולתם להציל את עצמם
ומשפחתם ,ובחרו לילך עם כל ישראל ,וכל אחד הוא סיפור בפני עצמו ,כגון
האדמו״ר בעל עקידת יצחק מאלכסנדר זי״ע הי״ד ,הגאון הקדוש רבי שמעונ׳לע
זעליחבר זי״ע ,והרה״ק רבי קלונימוס קלמיש מפיעזצנע זי״ע הי״ד בעל חובת
התלמידים ,שאחרי המלחמה נמצא טמון חידושיו בתוך כותל ,ונדפסו בשם ״אש
קודש״ ,זכותם יגן עלינו ועל כל ישראל ,וזה רק חלק מועט מן הנודעין לנו.
הרב משה האגערמאן דומ"ץ אלקוש

אחת התמונות המפורסמות והמצמררות מתקופת השואה היא התמונה שבה נראית
איש יהודי עטור בטלות ותפילין ,עומד ליד יהודים נרצחים השוכבים לצדו.
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התמונה הפכה לסמל ,אך זהותו של היהודי נותרה עלומה במשך שנים רבות.
לאחרונה נתברר הפרטים מאחורי התמונה ,והאיש זוהה כהרה"ג ר' משה
האגערמאן דומ"ץ אלקוש.
אביו הרה"ג ר' יצחק פלטיאל האגערמאן דומ"ץ אלקוש ,היה גאון ולמדן ,תשובה
ממנו נדפסה בשו"ת שי למורה (סימן נט) לאחיו הרה"ג ר' משה יואל האגערמאן
זצ"ל אב"ד זארנאווצא ,תלמידו של החידושי הרי"ם.
ביום כ"ה תמוז שנת ת"ש כונסו הגברים היהודים מגיל י"ז ומעלה ,בעיר אולקוש
אצל קראקא ,בכיכר השוק המרכזית בעיירה ,שם עברו התעללות קשה .בין
היתר ,נצטוו היהודים להגיש את תעודותיהם ולהירשם ,לשכב במשך היום כולו
כשפניהם אל הקרקע ,בעוד דורכים עליהם ,מכים אותם ודורשים מהם להניף את
הרגלים והידיים על גבם.
הדומ"ץ הרב משה האגערמאן ז"ל הי"ד הובא אל הכיכר ישר מבית הכנסת ,שם
נמצאו באמצע התפילה ,שם כבר שכבו אלפי הגברים היהודים .נעליו
חולצו ממנו ,והתפילין שעל ראשו בוקעו בסכין .הרב הועמד יחף במשך זמן רב ליד
השוכבים ,ולאחר מכן הצטווה לרוץ מסביב לכיכר העיר ,בה שכבו היהודים( .ספר
הזכרון לקהילת אולקוש).
בתום היום הורשו היהודים לשוב לבתיהם ,והגרמנים עזבו .בשל המכות שספגו
מיטוואך").
ָ
היהודים ,כונה יום זה "יום רביעי העקוב מדם" ("דער בלוטיקער
הדומ"ץ הרב משה האגערמאן ז"ל הי"ד ,ואשתו פרומה ,וילדיהם ,נשלחו לבלז'ץ
עם חיסול הגיטו ,שם נרצחו – .ה' ינקום דמם!
הייתי מלא קנאת סופרים איך הוא יכול להבליג על רגשותיו
ראיתי מכתב שנעתק בספר אבני שמואל ,שכותב שם הגה״צ רבי מרדכי מבילגורייא
זצ״ל אחי מרן הגה״ק מבעלזא זי״ע וז״ל :ידידי הגאון רבי דוד משה זצ״ל
שהיה חתן הגה״ק מראדאמסק הי״ד כתב לי שהגאונים והאדמורים בוורשא החליטו
תחת התעניתים שהיה בדין לגזור ,אך הדבר הזה א״א מחמת חמת המציק ,החליטו
ללמוד מסכת תענית ,ורבי משה זצ״ל למד עם תלמידיו מסכת זו ,ושלח לי חידושיו
למסכתא זו ,כפתור ופרח ובירור הלכה דברים עמוקים ,לא יאומן כי יסופר ,הייתי
מלא קנאת סופרים איך הוא יכול להבליג על רגשותיו ולעיין בשמעתא אשר בעי
צילותא כיומא דאיסתנא ,עכ״ד הגה״צ מהר״מ מבילגורייא.
הר״ר דוד גרינוואלד ע״ה נכד הערוגת הבשם זי״ע
לאחרונה שמעתי סיפור נפלא שהי׳ באוישוויץ ,איש יהודי בשם ר׳ דוד גרינוואלד
ע״ה שהיה חלש מאוד ממחלת הטיפוס ,ובקושי העמידו אותו חביריו כל
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בוקר אצל העמדה ,עד שנחלש כל כך שלא הי׳ יכול אפילו לעמוד ממטתו ,וכך הלך
מטה מטה עד כדי גסיסה רח״ל ,ולקחו אותו הרשעים ימ״ש לחדר המתים ,ובערב
אחד בא איש עם זקן לבן לחבירו ר׳ משה בחלומו ואמר לו שילך לחדר המתים
ויגיד לר׳ דוד שיתרפא רפו״ש ,והיה פחד גדול לילך לשם שהרי הי׳ שם שמירה
מעולה מהרשעים ימ״ש ,אבל הזקן הראה א״ע עוה״פ ואמר לו אני זקינו של ר׳ דוד
״הערוגת הבשם״ ולך אמור לו כדברים האלה ,והלך שם ר׳ משה ומצא אותו עוד בין
החיים אבל מאוד מאוד חלש ,ולחש לו שזקינו הערוגת הבושם בא אליו ואמר לו
שיגיד לו שיהי׳ לו רפו״ש ,ופתאום אחז ר׳ דוד את ידיו של ר׳ משה ואמר לו תגיד
לי הדברים עוד פעם ועוד פעם ,והתחזק א״ע והלך עם ר׳ משה חזרה לבונקר שלו.
ואחר המלחמה היו שני אנשים הללו ר׳ דוד ור׳ משה שכנים בוויליאמסבורג.
הסטייפלער זי"ע קבל על עצמו סיגוף בזמן שרבו צרות ישראל

שמעתי מהרה"ג ר' נתן איינפעלד שליט"א ,בעמח"ס מנחת נתן ,מהנהגות הגה"ק
בעל קהלות יעקב זי"ע ,שהיה רגיל לעשן סיגריות .אך שלש פעמים בימי
חייו הפסיק מלעשן לתקופת זמן .בפעם הראשונה זה היה בתקופת השואה ,שקיבל
על עצמו לעשות דבר להשתתף בצערן וצרתן של ישראל שנעקדו עקד"ה ,ואמר כך:
אם איני אוכל עדיין אין זה מספיק להראות השתתפות בצערן של ישראל ,שמא
אין לי מה לאכול ,ובלא"ה לא היה בנמצא מזון לאכלו רק כדי חיותו ,אבל לעשן ,יש
בידי לעשן ואני מתנזר מכך להשתתף בצערן של אחינו בני ישראל הנתונים בצרה
ובשביה.
שנית ,בשנת השמיטה נמנע מלהעלות עשן ,משום חשש אולי יש בסיגריות ובנייר
המדבק איזה חומר שיש בו חשש שביעית.
בפעם השלישית ,נתנו לו סיגריא "קענט" אמריקאית .ואמר כי מרגיש בו ריח של
יין נסך ,ואמר לי הג"ר אברהם ישעי' שליט"א כי אח"כ נתוודע להם שהאמת
הוא כן שהי' בו איזה תערובת מיין נסך .ואתה ראה גודל כח ההרגשה של גדולי
ישראל זי"ע.
מה שאמר מהר"א מבעלזא אחר שניצל מגיא ההריגה

אמרתי להציג מה ששמעתי שהרה"ק מרן מהר"'א מבעלזא זי"ע אחרי שניצול
מגיא ההריגה והגיע לאה"ק ,היתה התורה הראשונה שאמר בשבת פרשת
שירה ,ופתח ואמר איתא במדרש (והובא בפירש"י) אז ישיר משה (שמות ט"ו א') ,מכאן
לתחיית המתים מן התורה .וביאר דהנה אמרו ז"ל (מכילתא בא פי"ב) וחמושים עלו
בני ישראל שלא יצאו ממצרים אלא א' מחמשה ,וארבעה חלקים מתו בימי אפילה.
וי"א א' מחמישים ,וי"א א' מחמש מאות .עכ"פ לכל הדיעות יצא רק חלק קטן
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מבני ישראל ,וא"כ כל אחד ואחד מיוצאי מצרים היו לו כמה וכמה קרובים שמתו
במצרים .ולכאורה קשה היאך יכלו לומר שירה בזמן שנעדרו לכאו"א כל כך הרבה
קרובים .וזה הי' קשה להמדרש אז ישיר משה ובני ישראל ,וקשה כיצד היו מסוגלים
לומר שירה ואיך התנחמו אחרי שמתו להם כל כך הרבה קרובי משפחה .והתשובה
ע"ז שהתנחמו והתעודדו שעתידין המתים לחיות ,ואז יפגשו שוב את קרוביהם
שמתו .ומתחיית המתים התחזקו לומר שירה .וזהו מכאן ממה שראינו שאמרו שירה,
יש ראי' לתחה"מ מן התורה ,ודו"ק .ומה נוראים הדברים כי הגה"ק מבעלזא אמר
דברים אלו כלפי עצמו ,כי הוא אבד את כל משפחתו הגדולה בשואה האיומה ,והגיע
לאה"ק בדד וגלמוד .והתחזק כי בקרוב נזכה לראותם שנית כשתהי' תחיית המתים,
כאשר יעלה רצון מלפניו ית"ש.
שוויו של חתיכת לחם בימי השואה

המשגיח

של ישיבת טשיבין ,הגאון רבי מרדכי רימער זצ"ל (שהיה מחותנו של הגרי"ש
אלישיב זצ"ל) שהה בימי השואה הנוראה באחד ממחנות הריכוז ,ומצבו

הרפואי באותם הימים – הלך והדרדר .הוא סבל קשות מן הרעב ,ובנוסף על כך הוא
גם לקה ,לא עלינו ,במחלת הטיפוס .והנה ביום אחד חש רבי מרדכי רימער ,שבאם
הוא לא יאכל דבר תוך שעות ספורות ,הוא ימות מחולשה.
בקושי רב ובמאמץ אדיר הצליח לגרור את עצמו אל מחוץ לצריף ,וראה מסביבו
רק שלג וקרח .לפתח הופיע מולו אחד מאסירי המחנה ,ובידו ארבע חתיכות
לחם – אוצר אדיר באותם הימים.
רבי מרדכי הבין כי היהודי שלפניו הצליח להוציא את הלחם בגניבה מתוך
המטבח ,אבל גם ידע שאין שום סיכוי שהלה יתנדב מרצונו לתת לו מן הלחם
שבידו.
מאחר שלא היה לפניו כל מוצא אחר ,אזר רבי מרדכי את שארית כוחותיו ,דחף את
בעל הלחם ,והלה החליק על הקרח כשחתיכות הלחם שהיו בידו מתפזרות
לכל עבר .מיד חטף החולה את אחת החתיכות וברח על נפשו.
אותה פת לחם ,הצילה את חייו של רבי מרדכי ,והוא החלים ממחלתו ובכך שרד
את השואה האיומה.
רבי מרדכי ,שנעשה לימים תלמיד חכם חשוב וידוע ,התייסר כל ימיו על גזילת ככר
הלחם שגזל בהיותו במחנה .באחד הימים הוא עשה מעשה ונכנס לביתו של
הגרי"ש אלישיב ,ושאל אותו הלכה למעשה :האם נהג כהוגן שגזל מן הלחם ,ומה
עליו לעשות כדי לכפר על אותו מעשה.
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למעשה שאלתו התפצלה לשלושה נושאים:
א .האם היה מותר לו לקחת מן הלחם?
ב .גם אם הדבר נעשה כהוגן ,האם עליו לחפש את בעל הלחם ולשלם לו על הגזלה?
ג .אם אכן עליו לשלם את אותה גזילה ,כיצד מחשבים את שוויה של אותה חתיכה
– כפי שוויה היום ,או כפי שוויה אז ,באותם ימי צר ומצוק ששררו במחנה?
על השאלה הראשונה נענה רבי מרדכי ,שמאחר שליהודי השני היו ארבע חתיכות
לחם ,הרי שנטילת חתיכה אחת מידו לא סיכנה את חייו .אם כן ,אין כאן שאלה
של נפש תחת נפש ,אלא רק שאלה אם מותר לקחת את ממונו של הזולת בלא
רשות כדי להינצל.
ועל כך התשובה היא ,כי אכן רשאי אדם להציל את נפשו על ידי גרימת נזק לממונו
של חברו .מסיבה זו נאמר בגמרא ,שרשאי אדם להצית שדה חיטה של חברו,
כדי להינצל מאויבים הרודפים אחריו ומבקשים את נפשו (ראה בבא קמא ס ע"ב) .אלא
שההלכה היא כי אדם המציל את עצמו בממון של חברו ,חייב לשלם לאחר מכן
לבעל הממון את כל הנזק שגרם לו.
על כן נענה כי עליו לשלם לנגזל את דמי הגזלה .אך מכיוון שהוא לא הכיר את
האיש שממנו גזל את הלחם ,עליו לתת את הסך שגזל לצורכי צבור ,בתקווה
שגם אותו איש שחתיכת הלחם נגזלה ממנו ייהנה מאותם כספים ,ובכך יש מעין
תשלום על הלחם שנגזל מידו.
כעת נותרה לדיון השאלה האחרונה – מהו הסכום שעליו לשלם ,כפי שווי לחם
בימים אלו ,או כפי שויו במחנות ההשמדה?
דעת מרן הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א ,שאולי עליו לשלם כפי שהייתה שווה
חתיכת לחם במקום שבו התרחשה הגזלה .ואף שאין לכך מקור מפורש,
כראיה אפשר להביא את דברי המדרש המתאר כיצד נהג אברהם אבינו עם אורחיו:
המדרש מספר כי אברהם אבינו ביקש מכל אורח שאכל אצלו שיודה על אכילתו
למי שאמר והיה העולם ,ובמקרה שהאורח סירב לברך ,הוא אילץ אותו לעשות כן.
כיצד? אברהם אבינו אמר לאורח ,אם אינך רוצה להודות למי שהאוכל שלו ,משום
שאתה סבור שאכלת משלי ,עליך לשלם לי על סעודתך – והגיש לו חשבון מפורט
על כל מה שאכל ושתה ,כשהסכום לתשלום מגיע למספרים דמיוניים.
האורח נדהם למראה הסכום ושאל ,כיצד הגעת לסכומים כאלו ,בסך הכל אכלתי
מעט לחם ובשר ושתיתי קצת מים .תשובת אברהם היתה :הלא אתה נמצא
כעת במדבר ,וכאן הכל יקר פי כמה מאשר במקום יישוב.
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האורח שמע את תשובתו ההגיונית של אברהם ,והשתכנע שאכן עדיף לו לברך
לאלהי אברהם.
ממדרש זה הסיק הגרח"ק שליט"א ,שהמתחייב לשלם על לחם שאכל במדבר ,אינו
יכול להיפטר בתשלום שוויו של לחם בעיר ,אלא עליו לשלם כפי שעולה
פרוסת הלחם במדבר.
מסירת נפש אחר השחרור

סיפר לי אחד משומעי לקחי בשיעורי היומי ,ה"ה ר' שלמה מאניס פינקוס ז"ל ,שהוא
היה שליח מטעם צבא ארה"ב לסייע ליהודים האומללים במחנות ההסגר
בגמר המלחמה העולמית השניה .וכשהגיע למחנה מאטהויזען ,פגש שם בכעשרים
או כשלשים ילדים יהודים מזי רעב ,שהיו כחושים מאד עד שבלטו כל עצמותיהם
חוצה ,וכשרצה לתת לפניהם אוכל מיאנו לקבל ,ושאלו תחלה אם המאכלים כשרים,
והיה נדהם ומלא התרגשות על טוהר נפשם וגבורתם של הילדים היקרים הללו ,שזה
זמן רב לא קבלו אוכל כראוי ,ואעפ"כ התגברו על רעבונם ומיאנו לאכול עד שיוודע
להם שהמאכל כשר .והא בהא תליא ,כי לפי שאמונתם תמימה ושלימה לא יתגאלו
במאכלות אסורות ,עד כדי מסירות נפש ממש ,והדברים מפליאים.
ודרך אגב אזכיר כי פע"א אמר לי ר' שלמה מאניס הנ"ל ,שיש לו עשרים ושש
נכדים היושבים באוהל של תורה בארץ ישראל ,והוא שולח להם תמיכה מידי
חודש בחודשו .אשריו ואשרי חלקו.
מקור לדברי הגר"א וואסערמאן זי"ע הי"ד אודות הנסיונות העצומים בעקבא דמשיחא

מטו ביה משמיה דהגר"א וואסערמאן זצוק"ל שאמר שלפני בוא המשיח הנסיון יהא
כ"כ גדול עד שתרד האש מן השמים לעכו"ם ,וההיפוך מהעובדא שהיה בזמן
אליהו ונביאי הבעל שירדה האש לאליהו ולא לנביאי הבעל.
ושאלתי להגר"ח שליט"א אם יש מקור לזה במדרשים וכדומה ,וציין לי לפרקי
משיח הנמצא באוצר מדרשים עמ' שצ"ב ,ושם אי' בזה"ל ,וישראל
אומרים למלך הערביים בית המקדש שלנו הוא קח כסף וזהב ותניח בית המקדש,
ומלך הערביים אומר אין לכם במקדש הזה כלום ,אבל אם אתם בוחרים לכם
בראשונה קרבן כמו שהייתם עוסקים מקדם וגם אנחנו מקריבים ומי שנתקבל קרבנו
נהיה כולנו אומה אחת ,וישראל מקריבים ואינם מתקבלים ,לפי שהשטן מקטרג לפני
הקב"ה ,ובני קדר מקריבים ומתקבלים שנאמר כל צאן קדר יקבצו לך "באותה שעה"
וכו' ,עי"ש כל הלשון באורך[ .וראה בס' על הגאולה ועל התמורה שמביא הגריעב"ץ
במגדול עוז דברים נוראים בענין זה].
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כשתשמע מכריזים מי לה' אלי ,מיד תרוץ ותצטרף אליהם

שמעתי בשם הגאון רבי שמעון שוואב זצלה"ה אב"ד קהל עדת ישורון בוואשינגטון
הייטס ,שהיה מספר זאת כמה פעמים בדרשותיו :פעם אחת היה אצל מרן
החפץ חיים זי"ע ופנה אליו החפץ חיים ואמר לו :הנה אני כהן ואתה ישראל ,כשיבא
משיח צדקנו ויבנה ביהמ"ק ,אני אהיה משמש בכהונה ,ואעבוד עבודה בביהמ"ק,
ואתה לא תוכל להכנס לביהמ"ק כי הנך זר.
ומדוע אזכה אני לעבוד עבודה ואתה לא ,משום שלפני כשלשת אלפי שנה
כשחטאו ישראל באותו מעשה ,והתייצב עם משרע"ה בשער המחנה וקרא
מי לד' אלי ,לקול קריאתו בא זקני שהיה משבט לוי והתייצב ללחום נגד עושי העגל,
אבל זקנך שהי' משבטי ישראל לא נענה לקריאת מי לד' אלי ,ולא בא.
לכן כעבור שלשת אלפי שנים עדיין יש הבדל זה ,שאני נכדו אעבוד עבודה
בביהמ"ק ,ואתה שהנך נכד של ישראל לא תוכל לעבוד עבודה.
והמשיך החפץ חיים מפני מה אני אומר לך זאת ,לא לקנטר חלילה ,רק למען תדע
ותקח מוסר שמדי פעם כשתשמע מכריזים מי לד' אלי ,מיד תרוץ ותצטרף
אליהם!
"פארוואס זאג איך אייך דאס ,כדי איר זאלט וויסן ,ווען מ'שרייט מי לד' אלי זאלט
איר גלייך לויפן!"
החזון איש על השואה

כששאל א' מהחזון איש על אודות גזירת השואה האיומה שהכחידה מליוני יהודים
רח"ל ,השיב ,כאשר רואים אנו חייט נוטל מספריים גדולים בידו וגוזר
בד יקר לגזרים ,יכולים אנו להיות בטוחים כי כל כוונתו לעשות בגד מעולה מאותם
גזרים ,כך כשאנו רואים בדרכי ההשגחה דברים שאין אנו מבינים בדיוק ,עלינו לדעת
כי כשם שאדם הלומד רק משנה ואינו יכול לעסוק בגמרא ,לא יחל להתעמק בסוגיא
קשה ,כך אנו ,אין אנו יכולים להעלות על קט שכלנו את ההשגות של דרכי ה' ,רק
זאת עלינו להאמין כי האומן הגדול אף כשחותך גזרים גדולים ,כוונתו לתפור בגד
יקר ומשובח ,וסוף האמת תצא לאור.
גיסו רבי שמואל גריינימאן זצ"ל סיפר ,שפעם אחת התאונן לפניו בלשון זו" :מן
השמים העלימו מאתנו את האסון שירד על יהודי אירופה ,אפילו לא התאמצנו
בתפלה לבטל את רוע הגזירה".
הגאון רבי שאול ברזם זצ"ל סיפר ,כי שמע מהחזו"א ,שכל זמן שהגר"ש שקופ
והגרב"ב לייבוביץ זצ"ל עוד היו בחיים ,לא היו הנאצים יכולים לכבוש את
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ליטא ,כי עמלם בתורה עד נשימתם האחרונה הגנה על ליטא ,רק לאחר שנלב"ע
נפלה ליטא בידי הארורים.
החזו"א היה אומר ,מי הוא אפיקורס שומר מצוות בדורינו? ("א פרומער אפיקורס") ,כל
מי שטוען כי באשמת גדולי ישראל נרצחו ששה מליון יהודים באירופה.
וכן כל מי שחוגג את יום העצמאות.
כשנשאל האם צרות השואה היו "חבלי משיח" ,וכי תיכף יבוא משיח? אמר,
אדם כשיוצא לדרך יכול לסמן לעצמו במפה את כל התחנות שיעבור
בהן ,וכשעוצר בתחנה יש באפשרותו לבדוק כמה כבר הספיק לעבור וכמה עדיין
עליו ללכת ,לא כן ישראל כשיצאו בגולה ,אמנם ידוע היה לנו שנצטרך לעבור הרבה
תחנות גלות ארוכה ,אבל אין ידוע לנו מספר התחנות ,ודאי בכל פורענות שירדה
עלינו השלמנו שלב נוסף בגולה ,אך אין אתנו יודע מאומה בתכנית ההשגחה העליונה
מה צריך להתרחש הלאה.
איש יהודי שניצל מהמחנות באושוויץ ,נכנס להחזו"א ואמר לו" :יש לי קושיא
חמורה ,ראיתי במו עיני איך שנשרפו אלפים ורבבות מישראל איך יתכן דבר
כזה" .ענה לו החזו"א" :אמאי אינך שואל היאך לקח נבוכדנצאר הכח להחריב את
בית המקדש ולהגלות את כלל ישראל מארצנו" .המשיך החזו"א ואמר ,שהגזירה כבר
יצאה קודם לכן בבי"ד של מעלה ,ולכן היה להם כח לעשות מעשים כאלו .חזר היהודי
ושאל" :אבל מה עם אלפים יונקי שדים שלא חטאו וגמולי חלב שלא פשעו איזה
כח היה להם לשרפם" .ענהו החזו"א :כשהתחילו בתי ספר "תרבות" בפולין ,שמעתי
בעצמי כמה וכמה פעמים מהחפץ חיים בשעה שהזכיר זאת באסיפות ,שכינה אותם
בשם "מולך" ,והסביר הח"ח "מדוע אני קורא אותם "מולך" ,משום שאצל הע"ז של
המולך היו רגילין לשרוף גופי ישראל ,ובבתי ספר "תרבות" שורפים נשמות ישראל".
ובזה המשיך החזו"א את תשובתו" :כיון ששם שרפו נשמות ישראל ממילא עי"ז
ניתן כח לסט"א לשרוף את גופי ילדי ישראל במדה כנגד מדה ,וכשם שמצינו אצל
המצרים שכתוב "כי בדבר אשר זדו עליהם" דהיינו הנהגת מדה כנגד מדה ,וכיון
שהמצרים הטביעו ילדי ישראל קיבלו עונשם באותה המדה ,והם טבעו בים סוף,
כך גם כאן כיון שאלפים מילדי ישראל מבתים חרדיים בווילנא ובשאר המקומות
נמסרו ללמוד בבתי ספר שהם בבחינת "מולך" ,חלקם ברצון וחלקם באונס ,ונחשב
הדבר לשריפת נשמה וגוף קיים ,לכן אמר החזון איש נתקיים באושוויץ מדה כנגד
מדה של שריפת הגוף והנשמה קיים .אבל האמת היא סיים החזון איש ,שהרבש"ע
ינקום בהם עבור זה כמו שמצינו במצרים דאף שנגזר על ישראל "ועבדום וענו אותם
ארבע מאות שנה" ,בכ"ז לקו המצרים במצרים ועל הים ,כמו דאיתא בפ' האזינו "כי
צורם מכרם וה' הסגירם" ,ועם כל זה כתיב אח"כ "לי נקם ושילם לעת תמוט רגלם
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כי קרוב יום אידם וחש עתידות למו כי ידין ד' עמו ועל עבדיו יתנחם" ,ובזמן הנקמה
כולם יראו "כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא".
(קול יעקב ,עמ' קכ"ו ,קע"ו).
האם יש לברוח ולעקור מקום בזמן מלחמה ,על כך כתב גיסו בעל קה"י זצ"ל" :ידוע
לי שמרן רבינו הגדול החזו"א זצללה"ה נשאל כמה פעמים על כיוצא בה ,בזמן
המלחמה העולמית ,ולא היה מייעץ לעקור ,כי את המחר אי אפשר לידע כלל ,ואיננו
בטוחים בשום מקום ,וכל זמן שאין הסכנה ממש ח"ו במקום ,אין לברוח .ובאמת
הכל בגזירת השי"ת ,בלשון היידיש היה משיב "פון זיך אנטלייפט מען ניט" ,כלומר
המצב שנגזר עליו משמים לא ישתנה על ידי בריחה ,זולת במקום סכנה ובשעת
סכנה ממש ,שאז הדין הוא להתעסק בהצלתו" (קריינא דאגרתא ,ח"א סי' נ"ד).
הגאון רבי שמריהו גריינימאן זצ"ל אמר בשם החזון איש זצ"ל ,כי למרות החורבן
הגדול במלחמה האחרונה ,מלחמת העולם השניה ,היה זה עדיין ברחמים
גדולים ,כי ההתדרדרות היתה איומה ,כי כמה נשים עדיין שמרו טהרת המשפחה
בווילנא? כמה אכלו כשר? איטליזים בודדים היו כשרים ,ואפילו "חדר" לתשב"ר היה
רק אחד הראוי בכל ווילנא( .מעשה איש ,ח"ד).
הגאון רבי חיים ברים זצ"ל סיפר ,כי לפני עלות היטלער ימ"ש לשלטון ,נכנס החזו"א
לבית גיסו הג"ר שמואל גריינימאן זצ"ל ,פניו האדימו ,מראה עיניו דמה לדם,
מורא ופחד גדול נפל על בני הבית ,עד כדי כך שחשבו לעזוב ולצאת מן הבית ,ואז
אמר החזו"א" :אם פה יתפתח הענין של הציונות מי יודע מה יהיה שם"( .בלשונו:
"אויב דא וועט זיך אנטוויקלען ווער ווייסט וואס דארטן וועט זיין").
החזון איש אמר פעם לאחר השואה ,מן השמים ריחמו עלינו שהנאצים ימ"ש לא
כפו יהודים על הדת ,ולא היתה עיקר מטרתם לשם עקירת הדת.
אמרו משמו ,שהשואה האיומה רח"ל שהתרחשה על עם ישראל במלחמת העולם
השניה ,ושבה נהרגו במיתות משונות ואכזריות כששה מליון מאחינו בנ"י
אנשים נשים וטף ,נגזרה בשל הדברים הנוראים שהיו נהוגים באירופה בענין "בין
אדם לחבירו"( .שיחות חיים ,מאמר ד' סי' ב' עמ' כ"ז).
כנשאל אם אפשר לקרוא שם לבת שנולדה על שם הסבתא שנהרגה בשואה
בצעירותה ,כי יש האומרים שלא לקרוא על שם אדם צעיר שנפטר .השיב:
זה נכון ,אבל זה רק באדם שנפטר בגיל צעיר שאז איתרע מזליה ,אבל כאן היתה
רח"ל גזירה על כלל ישראל ואין שום ריעותא על זה שנהרג ,כי הגזירה היתה כללית,
רק שמי שניצל בשואה הקב"ה היה לו עליו חשבונות מיוחדים שמהאי טעמא הצילו.
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באו ואמרו לו להחזו"א :הנה עברנו את השואה ,שואת הגוף ,ועכשיו רואים שואה
רוחנית ,לוקחים אלפי יהודים תמימים ושוחטים את נשמתם .אמר" :אנחנו
חיילים ,מה שמוטל עלינו לעשות ,נעשה ,מה שלא יכולים ,לא נעשה ,אבל מה שכן,
נעשה ,הקב"ה ישלם לנו על זה""( .אשרי מי שעמלו בתורה" ,חלק ג' עמ' קל"ב ,מהג"ר יעקב
גלינסקי זצ"ל).
הרב יצחק אלחנן גיברלטר שליט"א סיפר ,אבי זצ"ל לקחני לב"ב להיכנס אל החזו"א
ולקבל את ברכתו להצלחה בתורה ,שכל כך הייתי זקוק לה לאחר השנים
הקשות בשואה .החזו"א השיב על בקשתו של אבא" :כל מי שזכה להיות שריד אש
מהמחנות ולהיכנס ללמוד בישיבות הקדושות ,אינו צריך ברכה ,הוא מעל כל ברכה,
רואים בחוש שנפתחים לו שערי חכמה"( .יסר יסרני ,עמוד טז).
הרבנית גריינימאן ,אשת הגאון רבי שמריהו זצ"ל ,באה מפתח תקוה לב"ב בעת
שהגיעו הידיעות הקשות והמרות מהשואה האיומה רח"ל ,והשמועות נחתו
בבת אחת כרעם ביום בהיר ,היא באה לבכות לפני החזו"א ,היתכן? מה הפשט? איפה
הרחמים? ושתק החזו"א ,לאחר זמן כשסיימה בכייתה ,שתק כמה רגעים ,ואח"כ אמר
לה "המקסימום של חסד והשיא של רחמים זה הרבונו של עולם ,ועם זה הוא עשה
את הכל" ("און מיט דעם האט ער דאס געטאן").
יהודי הגיע להתאונן על קורות השואה ,והחזו"א הרגיעו ,בצאתו אמר החזו"א להג"ר
שמריהו גריינימאן זצ"ל "הם תמהים איך זה שקרתה השואה ,ואני תמה איך
הקב"ה התאפק והאריך אפו כל כך הרבה זמן".
סח בעל הקהלות יעקב זצ"ל כשנשאל בענין שידוך שאמרו על זקינו של הבחור
שאחרי המלחמה לא הלך בדרך התורה ,אמר הקהילות יעקב זצ"ל שמאחרי
המלחמה אין שום ראיה ואי אפשר לפסול את המשפחה בהנהגתה אחרי השואה.
להתחזק באמונה נוכח התלאות שפקדו את עמנו בשנת תשע"א

הנה בתקופה האחרונה עדים אנחנו למאורעות שונות ומשונות אשר החרידו כל לב
ולא קמה רוח באיש ,וכולם תמהים ושואלים מה זה ועל מה זה ,עדים אנחנו
לתקופה סוערת ורועשת אשר זקנים שבדור אומרים כי לא שמעו דברים מוזרים
ומשונים כאלה זמן כביר.
ובשעת כתיבת שורות אלו בשלהי קייטא דשנת תשע"א לפ"ק שרוי כלל ישראל
בצער ובדאגה ,נמס כל לב ורפו כל ידים ,כל לבב דוי וכל ראש לחלי ,מכה
אחר מכה הונחתה על ראשנו שבר על שבר השברנו ,יד ד' נגעה בעמנו ,בתקופה
קצרה נקפד פתיל חייהם של אנשים חשובים ,נערים עם ישישים ,תינוקות של בית
רבן ,אחד מגדולי הדור נרצח ,אשה ישישה כבודה וצדקנית טבעה במים כבירים,
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ילד יקר וחביב בבואו מבית תלמודו נחטף ונרצח במיתה משונה ומחרידה בגזירת
קל עליון ללא שום סיבה ובלי שום מטרה ,ותגעש ותרעש הארץ ממש מימי פלגש
בגבעה לא נשמע כזאת מה שעולל לו ,ד' ישמרנו ,ועד היום ניכרים רשומי המאורע
בכל איש.
אחד מגדולי הספרדים המקובלים בדורנו נצר מטע ממשפחה רמה ונישאה אשר
היתה במשך מאות שנים מגדל אור לכלל ישראל ,ובפרט לאחינו בנ"י בארצות
המערב ,נרצח בדם קר באופן מחריד ונורא בסכינו של רוצח ,ונפל מתבוסס בדמו וכל
בית ישראל בכו את השריפה אשר שרף ד'.
יהודי יקר בעל תשובה [שגדולה מעלתן ממעלת צדיקים גמורים] מסר נפשו להציל
נפשות אם ובנה ילד נחמד מתשב"ר בעיר מאנסי ,ונפל שדוד ונשרף חיים
מזרם חוטי העלקטריק שנקרעו מהגשמים והסערות.
ולדאבון הלב זה עתה הגיענו הבשורה המרה שגם הילד שהציל נפטר אחרי שלש
שבועות שנאבק עם חייו.
והאחרון הכביד ,פטירת האשה הצדקנית בעיירת הנופש פליישמאן אשר בהרי
קעטסקילס ,אחרי שנלכדה בביתה בעת אשר שלח ד' רוח סערה עושה
דברו וגלי הנהר רגשו ויהמו ופרצו חומות וקירות ועברו גדותם ,ונשארה האשה
הצדקנית בלב ים ,וזעקה להצילה ואין מושיע לה.
מחריד היה המחזה לראות אשה זקנה עמדת על שלחן הצף במים וזועקת מרה
הצילוני! הושיעני אלקים כי באו מים עד נפש ,ובמרחק קטן עומד בעלה
הרה"ג ר' מאיר שליט"א וקומץ אברכים יקרים המנסים לקפוץ לתוך המים ולהגיע
אליה ,ועל זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא רק לשטף מים רבים אליו לא
יגיעו (תהלים ל"ב ו') .אך כמעט ונטבעו במים העמוקים ובזרם החזק ,והבעל במר נפשו
עומד וזועק הצילו! ומרוב נאמנותו ולהיטותו להצילה כמעט שלא נטבע בזרם הכביר,
לולא שעצרוהו והחזיקוהו בכח ,והשמועה פשטה בכל מקום והמוני בית ישראל
הרעישו תבל ומלואה ,והלכו על קברי צדיקים וזעקו וביקשו רחמים ,ושתדלני עמך
בית ישראל הרעישו אצל השלטונות לשלוח עזרה דחופה בעוד מועד ,אך נגזרה
הגזירה ,ועד שהגיעו מצילים לעת ערב כבר לא היתה בין החיים ,ויגדל המספד מאד.
כל לב חי מרגיש רואה כי המאורעות אינם כסדר העולם ,צרות רבות מתרגשות
ובאות לעולם .צרה רודפת חברתה ,ועוד לא הספיקו המוני בית ישראל לבלוע
שמועה קשה וכבר אחרת באה בעקבותיה .לעת כזאת הלבבות הומים ורוגשים ,וכל
אשר לו לב חי מרגיש יודע ומשיג כי דורשים ומבקשים מאתנו מן השמים ומזהירים
אותנו שפרו מעשיכם ,וקב"ה משגיח מן החלונות "דבי כנישתא" ומציץ מן החרכים,
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כדאיתא בזוה"ק (תקוני זוהר תקונא שתיתאה) .וברור לכל כי אנו נמצאים בעידן עיקבתא
דמשיחא ,בימים סוערים מאד ,וחבלי משיח מתגברים ,וכבר נתקיים במלואו ועוד
יותר מזה כל מה שניבאו לנו חז"ל בסוף סוטה (דף מ"ט) איך יהיו פני הדור וכל
המאורעות לפני ביאת המשיח .ועלינו לעשות חשבון הנפש על מה עשה ד' ככה
לארץ הזאת ומה חרי?
ושמעתי בשם הגאון רבי אברהם חיים שפיצער זצ״ל (מח"ס שו"ת חיי אברהם) [ולדעתי
הוא חד בדרא בהרבצת התורה ברבים ,על ידי ז' שיעוריו הנחמדים
שמשמיע מידי יום ביומו] ,כי אחרי החורבן הנורא כאשר האדמו"ר בעל אמרי חיים
מוויזניץ זצ"ל שניצל מגיא ההפיכה ניגש לערוך שולחנו הטהור בליל שב"ק ,והיו שם
מתי מעט אנשים אודים שרידים ,והמצב היה עלוב מאד ,ובראותו את המצב העלוב
ומתי מעט שנשארו ,נענה האמרי חיים ואמר :אנו מתפללים בפיוט שלש עשרה
מדות "ותצילנו מכל גזירות קשות ואכזריות" ,לכאורה יש בכאן כפל לשון "קשות
ואכזריות" אלא שהכוונה כאשר מתרגשים על עם ישראל גזירות אכזריות יש חלושי
אמונה שמקשין קושיות ,ועל זה אנו מתפללים מכל גזירות "קשות" ,שאם חלילה
נגזרה גזירה – ד' ישמרנו – יצילנו מלהקשות קושיות .וישמרנו מלהרהר חלילה.
ונודע כי מרן הגה"ק מסאטמאר זי"ע בדרשותיו אחר המלחמה השקיע כל כוחו
בדרשותיו החוצבות להבות אש ,ובשיחותיו עם כל אחד מהניצולים לחזק את
האודים המוצלים לבל יהרהרו אחרי מדותיו ית' ,ולפזר כל ערפלי ספקות מהלבבות
המרות שנשארו בודדים וגלמודים .ובדרשתו בליל כל נדרי תש"ו בירושלים הכריז
ברבים ,סהדי במרומים כי גם בעת תוקף הצרות ומוראות השואה ,לא הרהר אפי'
לרגע קט ולא התרעם על מדותיו ית"ש.
הנה כפי שיראה הקורא דברים אלו נכתבו בשעה שכלל ישראל שרוי תחת הרושם
המזעזע של מה שעבר על עמינו בזמן הקיץ החולף ,וכבר יעדו לנו חז"ל איך
שיהיה המצב בעיקבתא דמשיחא דאיתא בסנהדרין (דף צ"ח ע"א) אם ראית דור
שבאות עליו צרות כנהר חכה לו (למשיח שיבוא) ופירש"י צרות הבאות בזו אחר זו
כנהר ששוטף והולך בלי הפסק .זה סימן מובהק כי קרב ובא זמן גאולתנו.
ונודע מזוה"ק כי הזמן הזה קרוי קדרותא דצפרא שהוא הזמן שקודם עלות השחר,
שאז החשך כפול ומכופל .ואכן כלל ישראל נאנח ומזועזע ואין אתנו יודע
מה דורשים מאתנו ,ובאמירתנו בסליחות (ליום א' דסליחות) דהאי שתא פנה נא אל
התלאות ואל לחטאות קבלו הדברים משמעות כפולה ,מרוב התלאות שעברו על כלל
ישראל זה עתה.
אך חלילה לנו להתייאש ולשבת בחיבוק ידים ,אדרבה עלינו להתבונן ולשמוע מפי
ספרים וסופרים מהו התפקיד שלנו בשעה קשה זו ולהתחזק באמונה ,ולשמוע
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לדברי רבותינו בספריהם הק' ,אשר הכל כתוב ומבואר בהם ,כיצד לקבל ואיך
להתנהג במצבים כאלה .ולהבחל"ח להאזין לדברי הגדולים אשר חיים אתנו ,ד' יאריך
ימיהם ושנותם ,ובוודאי שמעז יצא מתוק ,אם נדע איך לקחת מוסר .כי הלבבות
שבורים מחמת המאורעות הנוראות והמבהילות הללו שזעזעו כל לב ,וכל בר ישראל
שיש בו ניצוץ של אידישקייט ,ולעת כזאת כל דיבור התעוררות אמיתי עושה רושם
ומכה על תלמי הלב ,ומשפיע לטובה לזמן רב .וחובה עלינו לקחת את ההתעוררות
הזו ולתרגמה לשפת המעשה ,לקיים אחזתיו ולא ארפנו.
ונודעים דברי הרמב"ן ז"ל בפירושו לשיר השירים על הכתוב (ב' ז') אם תעירו
ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ ,דהנה אין לך אדם מישראל שלא
תבא עליו התעוררות ,דאין לך אדם שאין לו שעה שיערה עליו רוח ממרום ויתלהב
לבבו לשוב אל ד' ולהתקרב אליו ולדבקה בו .אמנם לא תשאר ההתעוררות ההוא
זמן רב ,ואם לא יעשה דבר להחזיקה ולקיימו ,תפרח לה ההתעוררות כלעומת
שבאה ,וישאר ריקם מכל כמקודם ,על כן כתב הרמב"ן שהעצה לזה שבבוא עליו
ההתעוררות הרצויה ,והוא מרגיש בנפשו התעלות ורשפי אש נדלקו בתוך לבו ,יעשה
בכח ההתעוררות הזו איזו מצוה .והמצוה נעשית כמין כלי שבאמצעותה תמשיך
ההתעוררות להתקיים ולהקבע בנפשו לנצח .וזהו אם תעירו וגו' את האהבה ,כאשר
באה התעוררות אהבת השי"ת על האדם עד "שתחפץ" הנך מחוייב לעשות מהאהבה
"חפץ" של מצוה דהיינו כלי להחזיק את ההתעוררות ,ודו"ק.
הגאון הצדיק רבי מיכאל בער ווייסמאנדעל זצ"ל

מדי כותבי בצרת השואה ואבדון כלל ישראל ,לא אוכל מלהעלים עין מלכתוב
דברי זכרון והערכה על הגאון הצדיק חכימא דיהודאי רבי חיים מיכאל דוב
ווייסמאנדעל זצ"ל ראש ישיבת נייטרא.
באמת הגליון צר מהכיל גודל מפעלות האדם הגדול בענקים הזה ,שעוד לפני
המלחמה הי' פקיע שמיה בתור א' מהגדולים בתורה בחכמה ביראת חטא
ובצדקות .קשה לכתוב הערכה על הארז אשר בלבנון אשר נגדע בעצם עבודת
הקודש שלו בשיא פריחת מפעל חייו ,בעודו עומד בראש הישיבה וכל כולו עסוק
לבנות ולכונן את ממלכת התורה האדירה במאונט קיסקא כדי למלאות את החלל
שנוצר בעולם התורה בחורבן הישיבות הקדושות באכול האש שש מאות רבוא
מישראל וביניהם סלתה ושמנה על כל לבונתה של עולם התורה והחסידות של
יהדות איירופה ד' ינקום דמם.
רבי חיים מיכאל דוב זי"ע ידע והרגיש בכל רגע מרגעי חייו כי הקב"ה הותירו
לפליטה להעמיד תלמידים הגונים במקום רבבות לומדי תורה שנכחדו בשואה,
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שיהיו לאות ולדוגמא לדור הבא כיצד נראה ת"ח אמיתי יר"ש מה"חדר" של תלמידי
תלמידיו של החת"ס זי"ע.
הקרובים אליו וגם הרחוקים ראו לפניהם גאון אדיר חכם הרזים צדיק נשגב ,בתוך
תוכו שבור ורצוץ לרסיסים ,בראותו איך עמלו עלה בתוהו ,ובאשמת
הציונים וגרוריהם נסתמו כל דרכי ההצלה שתכנן והמציא ופעל בעמל אדיר כשהוא
מפקיר עצמו להריגה עבור כלל ישראל ,ובכל זאת התגבר בגבורה נוראה לכבוש
את כאבו בפנימיות לבו ולהבליג על יגונו המר .והתגבר כארי בגבורה עילאית וחגר
שארית כוחו להקים מחדש את החרבות ולכונן את הישיבה הק' והישוב שמהם פנה
למקומות תורה ע"ד הישן במתכונת זו בכל קצווי תבל.
לנגד עיני הגאון רחמ"ד זי"ע עמד הפסוק שהיה מרגלא בפומיה של הגה"ק מהר"י
ט"ב זי"ע מסאטמאר (ישעי' כ"ט כ"ב) כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה
את אברהם ,ואיתא במד"ר (פ' תולדות ס"ב ב') יעקב פדה את אברהם מכבשן האש.
והקשה הנזר הקודש תימה למה לא היה אברהם כדאי להנצל בזכות עצמו שמסר
עצמו על קידוש השם ,ומדוע הוצרך לזכותו של יעקב דווקא .ותירץ כי משורת הדין
מי שמוסר נפשו על קידוש השם אין ראוי שיצילהו ד' ,כי טוב לו השלימות הגדול
הזה ,ולזה אברהם מצד עצמו ראוי לו שישרף על קדה"ש כי זה הטוב הראוי לו.
אמנם אברהם ניצול מפני משך הזרע הטהור שעתיד לצאת ממנו ,ולכן אמר המדרש
"יעקב" שהוא שלשת היחס שממנו נשתלשלו שבטי קה ,פדה את אברהם בעבור כן
נשאר אברהם אע"ה בחיים ,להעמיד את האומה הישראלית.
וכדברים האלה היה הגה"ק מסאטמאר דורש מדי שנה בסעודת ההודאה שהיה עורך
ביום ההצלה שלו כ"א כסליו שבעצם היתה שמחה של כל קהל ישראל
שיחד עם רבם ומאורם קדוש ישראל היו מודים ומהללים גם על הצלת עצמם מגיא
ההריגה .וכה דבריו (ראה דברי יואל פ' ויחי ע' תקכ"ה) אנו שרידי חרב שנצלנו מחורבן
הנורא ...כל אחד ואחד ניצול בניסי ניסים ...ולשלימות נפשנו הלא היה טוב ויפה
יותר אילו לא ניצלנו ,ואותן שנהרגו ונשרפו עקדה"ש כבר נתעלו נשמותיהם בג"ע
העליון מקום שאין בריה יכולה ליכנס במחיצתן ...אלא וודאי מה שהצילנו הבוית"ש
היה רק בשביל להעמיד דורות ישראל כשרים ונאמנים לד' ולתורתו הקדושה .וכזאת
ראו כולם אצל הגאון רחמ"ד זי"ע שמאז צאתו מהגיהנום הנורא ,ששם אבדו כל
מחמדיו אשר היו לו.
ובמו עיניו ראה באבדן מולדתו אוהביו ורעיו קהלת הקודש נייטרא ושם נעקדו
אשתו ובניו קרבן עולה וכליל עקדה"ש הנורא ,ומיד בצאתו הקדיש את
גופו רוחו ונפשו ,וייחד כל נשימה ונשימה כל עוד אשר נשמת חיים באפו לעשות
למען כבוד שמו יתברך ,באבדן מולדתו בעודו מקים את ביתו מחדש ,ומלקט אחד
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לאחד את השרידים המוצלים מהגיהנום ומהם חוזר ומקים מחדש ביגיעה עצומה
ובהתאמצות עד אפיסת הכוחות את הישיבה מנייטרא על אדמת הטרשין של
ארה"ב ,ובהיותו בעיצומה של עבוה"ק למרות שהיה מטופל בבנים קטנים ,וטפלי
תליין ביה ,הקדיש את כל כולו להישיבה ,אב רחום לכל בחור ,ועל כתפיו מוטל
לכלכל הקמת ורכישת בניני הישיבה כלכול הוצאות הישיבה ותשלומי שכירות
הרמי"ם וכו' .והיה מכתת רגליו ודופק על פתחי נדיבים ,על אף חולשת כוחו ומחלת
הלב הקשה המקננת בקרבו .בד בבד עם הרבצת התורה שלו שיעוריו העמוקים מני
ים ,ודרשותיו הנלהבות בלהבות אש.
פשע הציונים שמנעו הצלת כלל ישראל

ומלבד זאת נשא בקרבו שליחות קודש להעביר לידיעת הדורות הבאים את אשר
עולל האשמדאי הנאצי לעמנו יחד עם שותפיהם לפשע התנועה הציונית,
שעשתה כל מה שבידה להכשיל את כל דרכי ההצלה שעליהם עמלו במסנ"פ ווועד
ההצלה של יהדות הונגרי' יחד עם רבי מיכאל דוב וחבורתו ,ועד נשימתו האחרונה
זעק והזעיק על הפשע הנורא של הציונים שהביאו למאסר שליח ההצלה יואל בראנד
באיסטאנבול ,וסתמו את הגולל על המו"מ שניהל עם ראשי הנאצים ,וכתוצאה מכך
חודשו המשלוחים לאוישוויץ ונלקחו מיליון יהודים למחנות המוות.
רבי חיים מיכאל דוב ידע שימיו ספורים ואעפ"כ לא עצר כח להבליג והמשיך
בעבודת הקודש עד שלבו הזך קרס תחת עומס הלחץ האדיר ובעוה"ר נדם
הלב שלכלל ישראל ,ורחמ"ד נלב"ע ועלה בסערה השמימה ב"דמי" (בגי' נ"ד) ימיו בן
נ"ד שנה .קברניט ההצלה ,אשר הקריב גופו ונפשו על מזבח הצלת ישראל בארצות
הדמים ,והקים עולה של תורה במסירות נפש ,נשא על כתפיו עול משא הישיבה
והישוב אחרי המלחמה עד מיצוי הנפש אשר נפשו הטהורה לא יכלה לסבול את כוס
היגונים על חורבן יהדות איירופה ועל אובדן מיליון יהודי אונגארן.
יסופר לדורות גדולת תורתו וצדקתו וגבורת נפשו של גאון ישראל וקדושו ,אשר
בשנות המלחמה השליך נפשו מנגד למען הצלת ישראל ,ובלבו הטהור הלוהט
באהבת ישראל אהבה בלי מיצרים לכל יהודי ,בער יקד יקוד אש קודש ,להתמסר כל
כולו למען אחיו המעונים והמדוכאים שמרחפת עליהם סכנת כליה .הגאון המופלג
כליל המדעים ולא נח ולא שקט לילה ויום ,לעסוק בתכניות להושיע את ישראל,
ומוחו הגאוני הכביר קדח בהמצאת דרכי הצלה וקשרים עם כל מי שבידו לעשות.
ולמען עבודת ההצלה שתה את כוס היגונים עד תומה ,ולנגד עיניו עשקו עמלו
והובילו לכבשני אוישוויץ את משפחתו ובניו ,ואת תלמידיו היקרים .ובסערת נפשו
בקפצו מחלון מרכבת הברזל שבה הובל לאוישוויץ ,בהסתתרו במרתף בודד ונעזב
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בעיר פרעסבורג לא ידעה נפשו השסועה השותתת דם מנוח ,ומנהמת לבו הטהור
זעק מרה לכל באי עולם הצילו! ושלח אגרות נוראות לעסקנים בארצות החופש,
והתחנן לפעול אצל צבאות הברית להפציץ את מסילת הברזל המוליכה לאוישוויץ.
שבזה יש תקוה להצלת מאות אלפי יהודים המובלים במסילה זו לתאי הגזים.
בשכלו הבהיר ובידיעתו הרחבה בשבע חכמות שירטט והעלה על הכתב ושלח
לעסקנים בארצות החופש מפה מצויירת של מחנה המוות אוישוויץ ומקום
צריפי המגורים של השבויים האומללים (הבאראקן) ופסי מסילת הברזל המובילים
אליה שאם יפציצו אותם ויוציאום מכלל שימוש תעצר לזמן מרובה מכונת ההשמדה
מאין להם דרך להוביל את היהודים מהונגריא לאוישוויץ .קברניט ההצלה התחנן
לאומות העולם ארה"ב בריטניא וכו' שאין צורך אלא בשנים או שלשה ספינות אויר
(עראפלאנען ) להחריב את המסילה ,והרי זה דבר קטן אצלם וכטיפה מן הים מתוך
אלפי הספינות המפציצים את שטחי דייטשלאנד .וידוע כי המפות והמכתבים של
רחמ"ד הגיעו לראשי צבאות הברית ,אך לדאבון הלב לא רצו להקצות שנים או
שלשה מספינות האויר לצורך הצלת מאות אלפי היהודים .ועד היום אשמה נוראה
זו היא כתם מחפיר על ארה"ב ובריטניא שמיאנו לנקוף אצבע לצרך הצלת ישראל.
והנה לספר בשבח מעלת הגאון המופלא הזה לא יכיל הגליון והלא היא כתובה על
הספרים שחיבר הספר המזעזע "מן המיצר" שבו מסופר על פעולות ההצלה
ועל החדלון ואזלת יד שגילו המדינות הנאורות לנוכח השמדת שליש עמנו .אך
אספרה נא לאחי מה ששמעתי מפי הגה"צ ר' יונה פארסט ז"ל מנהל רוחני דישיבת
נייטרא ,שהגאון רבי חיים מיכאל דוב זצ"ל היו לו קודם המלחמה חמשה בנים מזיווג
ראשון ,ואחרי שעלו על מוקד"ה והגיע לארה"ב אחרי המלחמה עברו שנים אחדות
שלא יכול להרגע על משפחתו ועל כלל ישראל שנהרגו עקד"ה ,ולא קמה בו רוח
לשאת זיווג שני ,מגודל צערו ושברון לבו ועגמת נפשו .עד שבעזרת הבורא התחזק
בשארית כוחותיו ונשא אשה ונולדו לו חמשה בנים זרע בירך ד' .וברוך השם שגם
אחרי עלותו בסערה השמימה ,והשאיר אחריו אלמנה בוכיה ויתומים קטנים ורכים
הגדיל ד' חסדו וגדלו והצליחו ועשו פרי קודש הילולים ,ולא ינתק חבל הזהב ,כי
הם וצאצאיהם ממשיכים מסורת אביהם הדגול בהרבצת תורה ומארי דעובדין לשם
ולתפארת.
וסיפר ר' יונה ע"ה כי כשנולד לרבינו רחמ"ד בנו החמישי צעיר הבנים לאויושט"א.
בסעודת הברית מילה דרש אבי הרך הנימול רחמ"ד זי"ע דברי תורה כדרכו,
ותוה"ד אמר :אנו אומרים בנוסח הקדושה "נקדש את שמך בעולם כשם שמקדישים
אותך בשמי מרום" וכך אני אומר לענינינו הנה לפני המלחמה היו לי חמשה בנים
שעלו על מוקד"ה וקידשו את השם הנכבד והנורא והם במעלות קדושים וטהורים
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מקום שהרוגי מלכות עומדים ,ואין כל ברי' יכולה לעמוד במחיצתן .ועתה חנן אותי
השי"ת בחמשה בנים חיים וקיימים ,והנני מתחנן ומבקש מלפניו ית"ש נקדש את
שמך בעולם" ע"י חמשת בני שיהיו חיים וקיימים ויקדשו ש"ש בחיים חיותם בעוה"ז
לאורך ימים ושנים" ,כשם שמקדישים אותך" היינו כשם שנשמות חמשת בני
הקדושים "מקדישים את שמך בשמי מרום" .ויש לציין כאן לדבריו הקדושים של
הבני יששכר בליקוטי מהרצ"א פ' בשלח על הפסוק וחמושים עלו בני ישראל מארץ
מצרים .וע״ע בספר דברי יונה דברים נפלאים בהקדמתו.
ונודע ומפורסם גודל הערצתו של כ"ק מרן אדמו"ר מהר"י ט"ב מסאטמאר זי"'ע
והחיבה יתירה שהראה לרבינו רחמ"ד זי"ע והיה מזכירו תדיר בספריו הק'
בפרט בעניני ההצלה הכבירות החובקות זרועות עולם שעסק בהם בכל נפשו ומאודו.
וכך היה אומר הגה"ק מסאטמאר על כלל ישראל להיות אסיר תודה לרבי מיכאל
בער זצ"ל ובלשונו הטהור "יעדער צווייטער איד האט צו פארדאנקען זיין לעבן צו
רבי מיכאל בער" [אחד מכל שני יהודים שניצולו חב את חייו לרבי מיכאל בער].
ידוע ומפורסם עד כמה מסר רחמ"ד את נפשו להקמת הישיבה הק' והישוב
במאונט קיסקא ,שנכנס בעול כביר של חובות ,ועל אף גודל חולשתו וטרדותיו
היה מתרוצץ יומם ולילה ודופק על פתחי הנגידים אנשי אמעריקע באותם הימים
שרוב רובם היו מגושמים מאד ואור חביבות תורה ולומדיה לא נגה עליהם והסתפקו
בנתינת סכומים פעוטים ,ונפלאות יסופר לדור איך שברגע האחרון כאשר כלו כל
הקיצין ונדמה שאין עוד מבוא לישועה הזמין לו ה' תמיד באופן פלא את הסכומים
שנצרך להצלת הישיבה והישוב מהתמוטטות.
ואעתיק מה שראיתי בענין הנ"ל בספר "כבה נר ישראל" להרה"צ ממעליץ זצ"ל
עובדא שממנה נראה אופן הנהגתו המופלאת בהשגת כספים לטובת
הישיבה .עם הקמת הישוב והישיבה העתיק רבינו דירתו להישוב הנמצא הרחק מחוץ
לעיר ניו יורק ,במחוז וועסטשעטער ,שם קבע דירתו כדי להיות תמיד עם הישיבה
הק' שהיתה קשורה בתוונא דליבא .אמנם כדי להשיג מעות לכסות גרעון חובות
הישיבה הוצרך מדי פעם לנדוד ולהיטלטל בדרכים לדפוק על פתחי נגידים שרובם
דרו בעיר ניו יורק .ודרכו היה כשהוצרך לשהות בניו יורק לטובת הישיבה היתה
האכסניא שלו בוויליאמסבורג בית שארו הגה"צ רבי יצחק בנימין מענדעלאוויטש ז"ל
אב"ד פ .לאדאני .פעם אחת הזמין ראיון (אפוינטמענט) אצל גביר גדול א' במשרד
שלו במאנהעטן ,וקבעו לו את זמן הכניסה ליום מחר בשעה ארבע אחה"צ .רבינו
התכונן לנסיעה למשרד הנ"ל והזמין לו טעקסי שיבא לקחתו במוקדם שיוכל להגיע
בעוד מועד לשעה המיועדת .אמנם כשנכנס רבינו למכונית והמנהיג (שאפער בלע"ז)
החל לנסוע נתברר שהוא נהג חדש דלא נהירין ליה שבילי מאנהעטן ותעה בדרכו
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ברחובות העיר הגדולה ,ואחרי נסיעה ארוכה ומתישה הגיעו בשעה חמש למשרד
הנ"ל ,כלומר באיחור של שעה שלימה .כשדפק על הדלת קיבל פניו המזכיר ואמר
אני מצטער מאד איחרת את מועד הפגישה ,ובעה"ב עסוק כעת בפגישה אחרת ,ואין
באפשרותו לראות אותך היום אם תרצה בקשו שוב פגישה ,ותנתן לך ליום אחר.
רבנו נסע בחזרה לוויליאמסבורג ושב לאכסנייתו שבור ורצוץ ,על איבוד דמי
הטעקסי לחינם ,על איבוד הזמן היקר ,ועל הסכומים שחשב לקבל ולא
הצליח להכנס להגביר ,תוך שהוא קובל על הנהגת הגביר הלז שמיאן לקבלו ,ואעפ"י
שמחמת אונס איחרתי בשעה לא היה לו להקשות לבו עד כדי כך לשלחני ריקם
מלפניו .והיה לו להתפנות עבורי לרגעים אחדים בתוך סדר יומו .ומשנרגע מעט נענה
ואמר לקרובו הרב מלאדאני ז"ל ,בכל זאת למדתי היום דבר חדש ,שאין לשכור
מנהיג חדש שאינו מנוסה ואינו בקי בדרכים ,והא ראיה מה שהפסדתי מחמת הנהג
שאינו בקי ולא מכיר את הדרכים .בתוך דבריו דיבר בהתמרמרות על הגביר שלא
רצה לקבלו ,סוכ"ס כיון שכבר טרח והשתדל כ"כ הי' עליו לעשות לפנים משוה"ד
ולקבלו .כשנכנס רבינו לבית הרב מלאדאני ניגש לארון הספרים והוציא משם ספר
חובת הלבבות ועיין בו ואמר זה הנהג שלי ויש בו כל המעלות הנצרכות להרוויח
הרבה ולא להפסיד .מפני שרבנו בחיי ע"ה מחבר חובת הלבבות הוא נהג ישן מנוסה,
זה שש מאות שנה שהוא מנהיג ומורה דרך לעם ישראל ,והוא בקי בדרכים מאין
כמוהו ,כי החובת הלבבות מפרט והולך הרבה מתחבולות היצר ודרכי הסתתו אחת
לאחת ומלמד לאנוש בינה שלא יתעה בדרכי שקר ,ולעומת זאת הוא מונה והולך
את הדרכים לעבודת הבורא ומורה דרך ישרה בעבודת ד' .ומי שהולך בדרכו בדרך
שהוא מורה ומזהיר מובטח לו שיגיע בעוד מועד למחוז חפצו.
"אתה שלא סבלת כלום ,הנך מלא קושיות ותרעומות"...
שמעתי מידידי חביבי הרה"ג ר' יצחק טירנויער שליט"א אב"ד שומר שבת פה
בארא פארק ,כי פע"א בא איש אחד להרב מפונובז' זצ"ל להתאונן על
השואה האיומה ,ובפיו מלא קשיות ותרעומות רח"ל.
השיב לי הרב מפונובז' בחכמה" :תגיד לי בבקשה ,איפוא נולדת" .השיב האיש
בארה"ב" .ומאין אביך" ,השיב האיש גם אבי נולד בארה"ב .שוב שאל אותו:
"האם אחד מבני משפחתך המה מיוצאי אירופא שנהרגו על קידוש השם" .השיב
האיש גם על זה בשלילה.
אזי המשיך הרב מפונובז' ואמר" :תראה ,אני ,שעברו עלי שבעה מדורי גיהנם ,וכל
משפחתי עלו על המוקד אין לי שום תרעומות על הרבש"ע ,ואתה שלא סבלת
כלום ,הנך מלא קושיות ותרעומות"...

*

הקדמה

גנ

ובבקשה על העתיד ,כאשר חיים וחסד עשית עמדי ,ולזכות את הרבים בלימוד
התורה החזקת ידי ,אתה ד' היה מגן בעדי ,ברך מלאכתי וכל מעבדי ,דברך
הטוב הקם לעודדי .ויהי ד' אלקינו עמנו שאזכה לישב באהלה של תורה שנים רבות
ולזכות את הרבים ,ונזכה ונחיה ונראה יחד עם נו״ב מרת חי׳ תחי' – המפורסמת
במעשיה למען חולי עמו ישראל – לראות דורות ישרים וכשרים עוסקים בתורה
ובמצות באמת ,ונזכה לראות נחת מכל יו״ח ,בהרחבת הדעת בריות הגוף ואריכות
ימים ושנים טובים ונעימים ,כולם אהובים וברורים ת״ח מופלגים ואנשי מעשה ,שיזכו
להמשיך שלשלת הזהב הנמשכת מאבוה״ק דורי דורות ,אכי״ר.
כו״ח ב׳ דר״ח חשון תשע״ח לפ״ק ,יומא דהילולא של הגאון האדיר
רבי יוסף ענגיל זי״ע ,נלב״ע ב׳ דר״ח חשון תר״פ לפ״ק ,והגה״ק בעל
מקור ברוך מסערעט-וויזניץ זי״ע ,נלב״ע ב׳ דר״ח חשון תשכ״ד לפ״ק
ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.
הכ"ד המחבר המצפה לישועת ד’ במהרה

שמואל דוד הכהן פריעדמאן
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הקדמת המחבר על מהדורא הקודמת

בס"ד
הפעם אודה את ה' שזכיתי לברך על המוגמר בסידור חיבורינו הנחמד שדה צופים
על מסכת פסחים ,אוצר בלום של פירושים ביאורים נחמדים על מכילתא
הדין ,אשר תלי"ת כבר יצאה לו לספרינו מוניטין בעולם בהיותו עזר וסיוע ללומדי
ש"ס ובמיוחד לרבבות אלפי לומדי דף היומי ,אשר ראו בזה ברכה מרובה ,ומצאו בו
מרגוע לנפשם למצוא דברי חפץ בכל דבר ודבר ,דבר דבור על אפניו ,ובפרט לאלו
אשר אין עתם בידם לעיין בכמה ספרים ומפרשים ,והמה אצים וממהרים למלא
חובתם דבר יום ביומו ,היה להם תועלת מרובה ממה ששאבנו ולקטנו ליקוטי בתר
ליקוטי מהמון ספרים ומפרשים ,הן מהמפרשים על סדר הש"ס ,והן משאר מקומות
מספרי שו"ת הלכה ואגדה ועוד ,וזכה ספרנו זה לעלות ולעטר שלחן מלכים  -מאן
מלכי רבנן ,אשר שיבחוהו והיללוהו בשערים ,והרבה מלומדי דף היומי העידו לפני
האיך שהיה להם תועלת מרובה מהעיון בספרינו הזה ,וכבר ספו ותמו מן השוק
על המסכתות הקודמים ,והיה זה שכרי שזכיתי להיות בין מזכי הרבים כה יעזור ה'
להלאה.
הנה כתב הפני יהושע בפתיחתו לספרו (ברוב מהדורות נדפס לפני מס' כתובות) לפרש
מה שאמרו חז"ל בשלהי מכילתין (קי"ז ע"א ,והוא גם במס' שבת ל' ע"ב) רבה מקמי
דפתח להו לרבנן אמר מילתא דבדיחותא ובדחו רבנן ולבסוף יתיב באימתא ופתח
בשמעתיה ,דלכאורה כמו זר יחשב לפרש דברים כפשטן שהיה אומר להם מילתא
דבדיחותא ממש במילי דבדיחי ,ועוד דבלא"ה לא יתכן לפרש כן דהא מייתי להא
מילתא (במס' שבת) אהא דאמרינן לעיל מיניה שאין שכינה שורה לא מתוך שחוק
ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר
שמחה של מצוה אמר רבי יהודה וכן לדבר הלכה וכו' כי הא דרבה מקמי דפתח כו',
וא"כ אי אפשר לפרש דהאי מילי דבדיחותא היינו מילי דבדיחי במילי דעלמא ,דהא
אדרבה אמרינן להדיא בהיפוך שאין לפתוח בדבר הלכה מתוך שחוק וקלות ראש או
דברים בטלים .אלא על כרחך צריכין אנו לפרש דהאי מילתא דבדיחותא צריך להיות
בענין שמחה של מצוה דעליה קאי ,דהאי מילי דבדיחותא היינו ג"כ בדברי תורה
שהיא שמחה של מצוה שמשמח הלב ,אלא שהיה אומר לתלמידיו דבר שלא אליבא
דהילכתא כדי לחדד בו לתלמידים ,וכל זה הוי מקמי דפתח בשמעתיה ,אבל לבתר
דפתח הוי יתיב באימתא וקא מגמיר להו אגמורי לאסוקי שמעתא אליבא דהילכתא.
ובדרך הזה אלכה נא לפתוח דברינו במילתא דבדיחותא ,בתלת מילי מעלייתא
סיפורי דברים דמתאמרא בבי מדרשא משמן של גדולי ישראל ,והדברים
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שגורים וידועים בפי העולם לאמתיים ,ותחלה אספרה נא העובדות כמו שהן מורגלים
בפי העולם ,ולבתר דנא אדעך כי הדברים הללו אין להם שורש ומקור ,ושלשתם
המה רק מילתא דבדיחותא.
הסיפור הראשון ידוע בפי העולם ,שהיה אדם אחד שלא מצא שידוך לבתו ,וכבר
נתבגרה בשנים ולא הועיל לו כל השתדלותו ,עד ששפך את מר לבבו
להגאון בעל קהלות יעקב מסטייפלא זי"ע ,ושאל לו הסטייפלער כשנולד בתך וקראת
לה שם בשב"ק האם עשית "קידוש" לרגל השמחה? ונזכר הלה שאכן לא עשה לה
קידוש מחמת איזה סיבה .ואמר לו הסטייפלער תדע כי מה שבאים הקהל לברך את
הילד הנולד בברכת מזל טוב מועיל הרבה למזלו של התינוק ,והואיל שלא עשית
קידוש לבתך חסר לה אלו הברכות ,וצוהו הסטייפלער שבשבת הבא יעשה קידוש
לבתו ויאחלוהו כל הקהל בברכת מזל טוב ,וכן עשה ,ואחר עבור זמן קצר הגיע לו
הישועה ונתארסה בתו למזל טוב.
והנה עובדא הלזו מוכחש הוא מפי שני עדים ,הראשון הוא בספר דרך שיחה
[תשובות שהשיב הגר"ח קנייבסקי שליט"א על שאלותיו של תלמידו הגאון
רבי אלי' מן שליט"א] ששאל את הגר"ח קנייבסקי שליט"א אם סיפור זה הוא אמת,
ואמר לו שאינו יודע מזה כלל .והעד השני הוא מה שזכיתי לראות בכת"י של הגר"ח
קנייבסקי שליט"א על כרטיס שהשיב לאחד ששאל לו על העובדא הנ"ל ,והשיב
לו שאינו מאמין שזה יהיה אמת ,כי מעולם לא שמע מאביו דבר כזה ,והוסיף שם
הגר"ח שגם הוא לא עשה קידוש אצל בנותיו רק בהולדת בתו הבכירה.
ואני הקטן מצאתי סמוכין לדבריו מדברי הרשב"ם בפ' ויצא (ל' כ"א) בפסוק ואחד
ילדה בת ותקרא את שמה דינה ,וברש"י הביא מדברי חז"ל שנתנו טעם
לדבר שנקרא שמה דינה ,אבל בפסוק אינו מפורש הטעם כמו שמפורש בשאר כל
השבטים ,וכתב הרשב"ם וז"ל "ולא נכתבה הודאה על לידת הבת לדעת למה נקראת
כן ,שאין מודים על הבת כמו על הבן" עכ"ל ,והוא מכוון מאוד לדברים דלעיל .ועיין
בספר פלא יועץ (ערך בת) שקרא תגר על מנהג אנשים שעושים שחוק ממי שנולד לו
בת יעוש"ד.
ולעצם הענין אעלה על הגליון מה ששמעתי משמיה דהגה"צ רבי אברהם לייטנער
שליט"א על מה דאיתא במדרש (ילקוט רות רמז תר"ח) כי מברכתן של נשים
שברכו את נעמי ואמרו (רות ד' י"ד-ט"ו) ברוך ה' אשר לא השבית לך גאל היום ויקרא
שמו בישראל ,והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך כי כלתך אשר אהבתך ילדתו
אשר היא טובה לך משבעה בנים ,ברכה זו הגין להציל זרעו של דוד המלך אחר כמה
דורות ,עיי"ש במדרש .ואמר הגה"צ ממאנטיווידעא שליט"א שרואים מזה גודל כח
הברכה ,כי אף שהנשים הללו שבירכו לנעמי אינו מבואר שהיו נביאות או צדקניות
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מפורסמות רק היו נשים פשוטי עם ,ומ"מ הועילה ברכתן להגין על זרעו של דוד
המלך .ומה גם שהועילה ברכתן אחר כמה וכמה דורות .ולכן אל תהי ברכת הדיוט
קלה בעיניך ,כי מי יודע איזה ברכה יוכשר בעיני האלקים ,וגם המברך יכוין בברכותיו
מעומק לבבו להאציל על המתברך כל הברכות שאומר בפיו.
וכדאי לציין לזה מה דאיתא במהרש"א (סוטה ל"ח ע"ב) כי ברכת המברך תחול כפי
כוונת המברך ,ולכן בברכת כהנים אומרים "לברך את עמו ישראל באהבה",
כי הכהנים צריכים לברך את בני ישראל בעין ובלב טוב כדי שיחול הברכה על ישראל
בטוב עין .ועיין בשו"ת הרשב"א (ח"א סי' קמ"ח ,ח"ה סי' מ"ח) שהאריך בענין מה שאמרו
(שבת קנ"ו ע"א) אין מזל לישראל ,ובמקום אחר אמרו (מו"ק כ"ח ע"א) אין מזל לישראל,
והאריך שם בראיות בנידון זה ,ומבואר בדבריו שם כי בכח הציבור להפוך המזל לטוב
ואינם תלויים בהנהגת המזלות .וכבר העירו בזה התוס' בזה בכמה מקומות (במס'
שבת שם ובמו"ק שם וביבמות נ' ע"א ועוד) ,ועיין במהרש"א ברכות י' ע"א גבי ברוריה
ובמהרש"א נדה ס"ט ע"א ,דמבואר דמועיל תפלה ותחנונים לבקש רחמים על חבירו
שישוב בתשובה ,וכש"כ שיועיל תפלתו לשנות מזלו לטובה ,וכדמשמע לשון רש"י
במס' שבת (קנ"ו ע"א דע"י תפלה יכול לשנות מזלו למוטב .ולכאורה מזה סייעתא
לזה שיש ענין גדול לברך ולאחל את חבירו ברכת "מזל טוב" שבזה יועיל תפלתו
וברכתו לזכותו במזלא טבא ,וטוב עין הוא יבורך בלב טוב ,לברך את חבירו באהבה
כמבואר מדברי המהרש"א הנ"ל.
ועל פי הדברים האלה עלה בלבי לפרש מה שאומרים בזמירות לליל שבת קודש
(בתפלת רבון העולמים לפני קידוש) מודה אני לפניך ה' אלקי ואלקי אבותי על
כל החסד אשר עשית עמדי וכו' ועם כל בריותיך בני בריתי וברוכים הם מלאכיך
הקדושים והטהורים וכו' ,דלכאורה מן התימה הוא דמה ענין לברך המלאכים בשעה
שמודה ומשבח להקב"ה על כל החסדים אשר עשה עמו ,ובפשטות אין לזה קשר.
ואמרתי לפרש כי ברש"י (שבת נ"ג ע"א) מפרש אהא דאמרו בגמ' שם "אדם דאית
ליה מזלא מסייע ליה" וז"ל "מזלא  -מלאך שלו ומליץ עליו" ,הרי דמזל קאי על
מלאך הטוב שממליץ טוב על האדם ,וזהו הרמז דכשהוא נותן הודאה על העבר
להשי"ת על כל החסד אשר עשה עמו ,המקום גורם ליתן תפלה על להבא שיתברך
מזל דיליה דהיינו המלאך הטוב המליץ עליו ועי"כ יהיה לו להאדם מזל טוב ומבורך,
והוא דבר נחמד.
ומעתה נשוב לסיפור השני ,הנה ידוע שהגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א כתב
ספר תורה לעצמו לקיים מצות עשה ועתה כתבו לכם את השירה הזאת,
וסיפר לי איש חשוב ונאמן ,שאותו הספר תורה כתבם הגר"ח במו ידיו ממש ולא ע"י
סופר בשליחותו ,ונתארכה לו הכתיבה משך של כ' שנים.

הקדמה

זנ

וכששמעתי דבר זה אמרתי שדבר זה יתכן ביותר ,כי הגאון רבי חיים יש לו כתיבה
יפה ומהודר ביותר ,כמו שנוכחתי אני בעצמי לראות גליוני הגמרות
שלו ,והמה מלאים בהערות מכל צד ,וההערות נכתבו באותיות רש"י ,וכמעט שאין
ניכר אם הם מהדפוס או מכתב ידו[ .ולדוגמא אציין במס' ברכות כ"ה ע"ב ברש"י
ד"ה מאן שמעת ליה ,לא ידעתי היכן היא ,יש שם בגליון הש"ס להגרעק"א שמציין
לעשרות פעמים בש"ס שנמצא בדברי רש"י לשון כזה "לא ידעתי" .והגר"ח הוסיף
על הגליון שם עוד איזה מקומות שנמצא כן בדברי רש"י ,ונכתבו בכתב רש"י דומה
להנדפס בגליון הש"ס וכמעט שלא ניכר ההבדל ביניהן] .ולפ"ז יתכן שגם השתדל
בעצמו לכתוב הספר תורה שלו בעצמו ,בהיותו אומן במלאכת הכתיבה.
אבל גם דבר הוא רק מילתא דבדיחותא ואינו אמת ,כי בהיותי בארה"ק השתא שנת
תשס"ו לפ"ק שאלתי את פי בנו הגאון ר' שלמה קנייבסקי שליט"א [אשר
זכה לסיים ש"ס בלימוד בצוותא עם אביו הגר"ח] ,ואמר לו שנכון הדבר שהספר
תורה נכתב במשך כ"ב שנה ,אבל לא נכתב על ידי אביו בעצמו ,והסיבה שנתארכה
הכתיבה כל כך הוא בשביל סיבות אחרים.
ולגוף הדבר עיין בספרינו שירה חדשה על מצות כתיבת ספר תורה ,שהעתקנו
מלשונות הפוסקים שעיקר המצוה הוא בכתיבה בעצמו ולא ע"י שליח,
וכפשטותנ הגמ' (מנחות ל' ע"א) א"ר יהושע בר אבא אמר רב גידל אמר רב הלוקח
ס"ת מן השוק כחוטף מצוה מן השוק ,כתבו מעלה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר
סיני ,ופירש"י כחוטף מצוה ומצוה עבד אבל אי כתב הוה מצוה יתירה טפי עכ"ל,
ועיי"ש בנימוקי יוסף על הרא"ש שם שכתב וז"ל שאין לו שכר גדול כל כך כמי
שטרח בכתיבתו ויש למקום למדת הדין לחלוק ולומר אלמלא שבאתה עליו בלא
טורח לא היה עושה אותה עכ"ל ,ומבואר כי עיקר המצוה הוא לכתוב הספר תורה
בעצמו ,ובספרינו שם הארכנו בזה ואכ"מ להעתיקו ומשם תדרשנו לטובה.
הסיפור השלישי הוא מה ששמעתי בהיותי בעיה"ק ירושלים ת"ו השתא שנת
תשס"ו לפ"ק בין יוהכ"פ לסוכות ,וסיפרתי לאחד מחשובי ירושלים שזכיתי
להיות ביום הכיפורים אצל הגאון רבי שמואל הלוי וואזנער שליט"א ,וזכיתי לראות
המחזה נורא איך שהוא כורע ומשתחוה אצל "כורעים" בפישוט ידים ורגלים ממש,
והוא עושה זה בזריזות מרובה בלי שום סיוע ,למרות שכבר עבר עליו בן תשעים
לשוח לאויש"ט .וכשספרתי הדבר לידידי הנ"ל ,ענה וסיפר לי מעשה פלא הנפוץ
בפי תלמידיו ומכיריו של הגר"ש וואזנער ,כי בישיבת חכמי לובלין ,המקום אשר
למד בו הגר"ש וואזנער בימי נעוריו ,היה רגיל רבו הגר"מ שפירא לסבב בלילה בבנין
הדארמיטארי לראות ולוודא שהכל הוא עצהיו"ט ,ופעם התבונן בבחור אחד שעמד
אצל החלון והיה לומד לאור הלבנה ,והיה זה הגאון רבי שמואל וואזנער ,ונתן לו

חנ

הקדמה

הגר"מ שפירא ברכה שלא יצטרך מעולם למשקפיים ,ואכן כנים הדברים כי הגר"ש
לא כהתה עינו ואינו משתמש במשקפיים.
ואני הייתי אצל הגר"ש שליט"א ביום השמועה ושאלתי אותו אם הסיפור נכון,
ואמר לי שהוא אינו יודע מכל זה ,ואינו זוכר שיקבל ברכה כזו מפי רבו הגר"מ
זצ"ל .והוסיף לספר כי מרן החזון איש זצ"ל כשהיה פעם בדיח דעתיה ,אמר לאחד
מאנשי ביתו שיקח כסא וילך למרכז העיר ויעמיד את עצמו על הכסא ויכריז שכל
המעשיות שמספרים עליו המה שקר וכזב.
ויש ליקח לימוד מכל זה כמה שצריכין לדייק ולברר כל דבר שמספרים על איזה
גדול וגאון שיהיה ,וכדאי הן הדברים להעמידן על דיוקן ודקדוקן כדי שיעמדו
למשמרת לימים רבים דברים כהווייתן בלי שום שינוי ומגרעת ,ושיחתן של תלמידי
חכמים צריכין לימוד.
אני טרם אכלה לדבר הנני להכיר טובה לידידי חביבי האברך החשוב ברוך הכשרון
מוה"ר יוסף מאיער שליט"א שעמד לימיני בסידור החומר ,וגם דלה דלה לי
מרגניתין טבין מספרי המחברים ,והיה לי לעזר רב בספרי הדין ,יהי ה' אלקיו עמו
להצליח בכל דרכיו.
וכדי שלא יחסר המזג ספחנו למהדורה זו כתבים מגדולי ישראל ז״ל השייכים למס׳
פסחים מאוצר הספרים שלי ,ובודאי יתענגו בו הלומדים.
וביציאתו מה הוא אומר מודה אני לפניך ששמת חלקי מיושבי בית המדרש ולא
שמת חלקי מיושבי קרנות ,ואשא כפי בתפלה להשי"ת שיעזרנו על דבר
כבוד שמו שאוכל להמשיך ללמוד וללמד לשמור ולעשות ,ונהיה אנחנו וצאצאינו
וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתיך לשמה ,ולא ימוש התורה מפינו
ומפי זרעינו וזרע זרעינו מעתה ועד עולם ,עדי נזכה לביאת ינון בעגלא ובזמן קריב.
זאת חנוכה תשס״ו ,ברוך שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה.

שמואל דוד הכהן פריעדמאן
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Ï"ˆÊ Ï˜˘‰ ˙ÈˆÁÓ ÏÚ· ÔÂ‡‚‰
הגר שמואל קעלי זצל הי' בנו של הג"ר נת נטע הלוי ז"ל .גאו עצו ומפלפל
נפלא והרבי תורה לתלמידי הרבה .שימש כאב"ד בבאסקאווי .נפטר כ"ח אדר
תקס"ז .ספרו "מחצית השקל" על המג אברה הוא מספרי היסוד בהלכה .חידו"ת
אלו נעתק מכת"י א' מתלמידיו.

úàöé ÷ìçì äøòáä ïéðòá ìåôìô
בפסחי ד ה' ע"ב˜ÏÁÏ ‰¯Ú·‰ Ó"˘Â :
 .‰‡ˆÈוכ' רש"י וז"ל שלא תאמר העושה ד' או ה'
מלאכות אינו חייב אלא א' עכ"ל .והקשה הרא" פ'
ויקהל דדברי רש"י סותרי למ"ש רש"י במס' יבמות
)ד ו' ע"ב( דסלקא דעתא אינו חייב על מלאכה א' או
שתי אא"כ עשה כל הל"ט מלאכות .והקשה עוד
דלשו הברייתא במס' שבת ד ע' משמע כפי' רש"י
דהכא דתניא הת ר' נת אומר כו' אלו ל"ט מלאכות
שנאמרו למשה מסיני יכול א עשא כול בהעל א'
אינו חייב אלא אחת ת"ל בחריש ובקציר תשבות,
ועדיי אני אומר על חרישה וקצירה חייב שתיי ועל
כול אינו חייב אלא אחת ת"ל לא תבערו כו' עכ"ל
הברייתא .הרי דהתחיל יכול עשא כול בהעל א'
אינו חייב אלא א' ולא אמר יכול אינו חייב אלא א
עשה כול משמע דזה נדע מסברא שא עשה א' חייב
אלא דס"ד דאפי' עשה כול מ"מ אינו חייב אלא א'
והיינו כפירש"י דהכא )וע"ש בתוס' בגרסת
המכילתא( עכת"ד.
ולענ"ד י"ל ,וניישב תחלה פרש"י ביבמות שאינו
סותר לדברי הש"ס דמס' שבת הנ"ל .דעוד הקשה
הרא" על פרש"י דיבמות דאי ס"ד דעל מלאכה א'
לא יתחייב ,מקושש יוכיח שנסקל על מלאכה א'.
ולענ"ד י"ל דהא על חרישה וקצירה בלי קרא דלא
תבערו ידעינ דחייב שתי וה"ה א עשה א' מה
חייב א' בשוגג חטאת ובמזיד סקילה ,דהא כתיב
בחריש ובקציר תשבות ,וא"כ י"ל ,ר' נת ס"ל כדתני
במתניתא לקמ ד צ' ע"ב תולש הוי המקושש והיינו
תולדה דקצירה ,ולכ נסקל אבל שאר המלאכות עדיי
לא ידענו ושפיר י"ל דאינו חייב על א' מה כ"א
בעשה כל הל"ד מלאכות ,וזה ניחא בתר דידעינ
מדרשה דבחריש ובקציר אבל מקמי דידעינ מבחריש

ובקציר דהוה ס"ד דחרישה וקצירה שוי לשאר
מלאכות וע"כ ליכא למימר דס"ד דאינו חייב אלא א
עשה כול ולא על א' מה ,א"כ תיקשי קושי' הרא"
ממקושש שנסקל על מלאכה א' ,אע"כ דעל א' חייב
אלא דהוי ס"ד דאפי' עשה כול מ"מ אינו חייב אלא
א'.
ובזה א"ש פירש"י דמס' יבמות ,דהת במס'
שבת דתחלת דברי ר' נת קוד שהביא דרשא
דבחריש ובקציר אמר יכול א עשא כול בהעל א'
אינו חייב אלא א' ,לא הוי מצי למימר יכול אינו חייב
אלא עשה כול כו' כיו דלפי אותו ה"א חרישה
וקצירה שוה לשאר מלאכות א"כ ע"כ ג על מלאכה
א' חייב וראיה ממקושש שנסקל כנ"ל ,ולכ אמר דהוי
ס"ד דאפי' עשה כול ג"כ אינו חייב אלא א' ולא
טעות אחר אבל ביבמות דלא הביא ש רק סו
ברייתא הנ"ל הבערה ר' נת אומר לחלק יצא כו' והוא
לאחר שכבר חידש ר' נת דרשה דבחריש ובקציר
דידעינ דעכ"פ על חרישה וקצירה חייב לבד כנ"ל
א"כ אי ראי' ממקושש דתולש הוי ,שפיר מפרש
רש"י דהוי ס"ד דאינו חייב אא"כ עשה כול) .וכול
לאו דוקא אלא לשו ברייתא דשבת נקט ,אלא ר"ל
ל"ד חו מחרישה וקצירה( וק"ל.
ומה שפרש"י כא דהוי ס"ד דאפי' עשה ד' וה'
אינו חייב אלא א' משמע דזה הוי ידעינ דא עשה א'
חייב ,י"ל דהכא אליבי' דר"ע קיימינ ולדידי' א"א
לפרש בעני אחר ,דרש"י פי' במס' שבת על מה דאמר
ועדיי אני אומר על חרישה וקצירה חייב שתי כו'
אע"ג דקיי"ל דבר שהי' בכלל כו' על הכלל כלו יצא,
וכתב לחד פירושא דבחריש ובקציר הוי ב' כתובי
והקשה לנפשי' א"כ אי אמר ת"ל לא תבערו כו'

בתתמד
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אדרבא כל שכ דהוי שלשה כתובי ,ותי' דבחריש
ובקציר אתי לדרשא אחרינא אי כר' עקיבא דדרש לה
בעלמא לעני תוספת שביעית אי כר' ישמעאל לעני
שבת מה חריש רשות כו' .והתוס' דחו פי' זה דא"כ
היכי בעי למילי מיני' מעיקרא הא לא אתי להכי
עכ"ל התוס'.
ולישב דברי רש"י יש לומר לענ"ד עפ"י מה
שכתבו התוס' במועד קט ד ג' ע"ב במאי פליגי ר'
עקיבא ור' ישמעאל ,דסברת ר"ע דמשמעות הכתוב
שבא להחמיר ,א"כ ניחא לי' טפי לאוקמי לתוספת
שביעית להחמיר מלאוקמי לעני שבת והכתוב בא
להקל בקציר מצוה ,ולר"י עדיפא ליה לאוקמי לעני
שבת דאיירי ביה קרא אע"ג דהוי להקל מלאוקמי
לעני תוס' שביעית דלא איירי בי' קרא עכת"ד .וא"כ
א אפשר לאוקמי לעני שבת ולהחמיר ודאי ניחא
טפי לכ"ע וא"כ דוקא למסקנא דידעינ חילוק
מלאכות מלא תבערו וא"א לאוקמי בחריש ובקציר
כ"א לא' מהני תרי דרשות דר"ע ור"י דהיינו תוס'
שביעית או קצירה דמצוה ,שפיר פליגי ר"ע ור"י הי
דרשא עדיפא אבל לס"ד דר' נת דבעי למיל חילוק
מלאכות מבחריש ובקציר וודאי לכ"ע עדיפא לאוקמי
לחילוק מלאכות מלאוקמי לחד מדרשות דר"ע ור"י
דלכל א' מהני דרשות איכא ריעותא ,תוס' שביעי'
קרא לא מיירי בשביעית ,וקציר דמצוה המשמעות
דלשו הכתוב משמע להחמיר .משא"כ אי מוקמי
לחילוק מלאכות דאיכא תרתי לטיבותא דקאי לעני
שבת דאיירי ביה קרא ובא להחמיר.
ולפ"ז א"ש דברי ר' נת ת"ל בחריש וכו' ומוקמי
להו לחילוק מלאכות ולא לתו' שביעי' או קציר מצוה,
ועדיי אני אומר כו' משו דא"כ הוי ב' כתובי ת"ל
לא תבערו וידעינ חילוק מלאכות מלא תבערו וע"כ
מוקמינ לדרשא אחרינא או כר"ע או כר"י לכל חד
כדאית ליה ולאוקמי ג בחריש ובקציר ג"כ לעני
חילוק מלאכות ויהיו ג' כתובי זה וודאי לא מסתבר
דכ סוברי הש"ס בכ"מ דכל היכא ]דמצי[ למידרש
שלא יהיה ב' או ג' כתובי עדי טפי ונתיישב קושית
תוס' וק"ל.
ואעפ"כ מה שאמר ועדיי אני אומר על חרישה
כו' מזה נראה דר' נת כר"י ס"ל ולא כר"ע דהא לר"ע
חזינ דניחא לי' טפי לאוקמי קרא להחמיר ואפי' קאי

˙Â¯˙Ò
לדבר אחר לא לעני שבת מלומר דבא להקל אפי'
יהי' אז לעני שבת ,א"כ אי נאמר דוקא על חרישה
וקצירה כו' אבל בשאר מלאכות אכתי לא ידעינ
חילוק מלאכות א"כ טפי עדי דאתי לעני שביעית
מלומר דאתי לעני שבת ולחייב על החרישה וקצירה
שתי דבאמת זהו קולא דהא אי אמרת בחריש
ובקציר קאי לתו' שביעית ,חרישה וקצירה שוי לשאר
מלאכות וא"כ על מלאכה א' חייב )דלמה( ]דמנא[ ל
דבעינ שיעשה כול ,וי"ל מקושש יוכיח שעשה
מלאכה א' ונסקל אלא וודאי דג על מלאכה א' חייב
אלא די"ל אתי אפילו ]עשה[ כול אעפ"כ אינו חייב
אלא א' אבל אי מוקמינ בחריש ובקציר שא עשה
שניה בהעל א' חייב שתי ,א"כ יש מקו לומר על
שאר ל"ד מלאכות אינו חייב אא"כ עשה כול ואי
ראי' ממקושש ,דתולש הוי ,א"כ ע"י שאנו אומרי
שבא לחילוק מלאכות חרישה וקצירה אבל לא בשאר
מלאכות יצא קולא די"ל דעל מלאכה א' אינו חייב
כלל.
משא"כ אי מוקמי לתוס' שביעית ,וחרישה
וקצירה שוה לשאר מלאכות א"כ מוכח ממקושש
דעכ"פ על מלאכה א' חייב הרי דע"י דמוקמינ
בחריש ובקציר לתו' שביעית יצא חומרא גדולה
דעכ"פ על כל מלאכה מל"ט מלאכות חייב ,א"כ טפי
עדי לומר דקאי לתוס' שביעית ואע"ג דלעני חרישה
וקצירה גופייהו הוי חומרא אי מוקמי לעני שבת
ויהי' על חרישה וקצירה חייב ב' מ"מ זה החומרא אי
מוקמי לתוס' שביעית דבכ"א מ המלאכות חו מ
החרישה וקצירה חייב הוי חומרא יותר גדולה
דמחמיר בכל ל"ד מלאכות מלומר דקאי לעני חילוק
מלאכות גבי חרישה וקצירה לבד אי זו חומר כ"כ
דהא אינו מחמיר כ"א בשתי דהיינו חרישה וקצירה.
וא"כ הלשו שאומר ועדיי אני אומר על חרישה
כו' לא אזיל לר"ע דלר"ע אי לא ילפינ מתני' חילוק
מלאכות לכל המלאכות עדי טפי לאוקמי בשביעית
לעני תו' שביעית מלאוקמי לעני שבת ולעני חילוק
מלאכות בחרישה וקצירה כנ"ל ,וא"כ א"א לומר
ועדיי אני אומר על החרישה כו' דאזיל לר"ע דאי לא
ילפינ חילוק מלאכות לכל ל"ט מלאכות לא מוקמינ
לה לחילוק מלאכות דשתי דחרישה וקצירה גרידה.
אבל לר"י אפשר אתי שפיר מה שאמר ועדיי אני
אומר על החרישה כו' דלר"י י"ל דלא אזיל כלל במה
שיש לפרש המקרא לחומרא או לקולא ,רק צרי
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להיות דקאי לעני שבת ושוב אי מדקדקי אי הוא
לחומרא או לקולא ושקולי ה ,א"כ אתי שפיר מ"ש
ועדיי על החרישה כו' דאפשר לומר דלא קאי לעני
חילוק מלאכות רק לעני חרישה וקצירה גרידא לחייב
עליה שתי ,ואע"ג דהוא קולא דלפ"ז י"ל דעל שאר
מלאכות אינו חייב כלל א עשה א' ואי ראי' השתא
ממקושש כנ"ל ,מ"מ לא חיישינ לזה דלא חייש כלל
לזה דהפסוק יתפרש לחומרא רק דקאי לעני שבת בי
יתפרש לחומרא או לקולא דא ודא א' היא.

תתמה
ג

ולפ"ז א"ש מ"ש רש"י פה בפסחי לפרש
אליבא דר"ע דאיצטר לא תבערו דלא תימא א עשה
ד' או ה' אינו חייב אלא א' ,אבל להא לא אצטר דא
עשה מלאכה א' מהא דזה כבר ידעינ ממקושש,
דליכא למימר שאני מקושש דתולש הוי מה בכ מה
לי תולש מה לי מלאכה אחרת דהא לר"ע מסתבר יותר
לאוקמי בחריש ובקציר ולתו' שביעית מלומר דקאי
על שבת ולומר דעל חרישה וקצירה חייב ב' כנ"ל
ודו"ק.
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הגר יצחק קערפעל זל  היה בנו של ר' יו"ט ליפמא קערפעל מעסערדאהעל ,וחת
ר' משה דוב שלעזינגער מפאקש .כיה כדיי בק"ק פאקש .נפטר ביו כ"ד כסלו
ת"ש .חיבר כמה ספרי ונדפס ממנו ספר נפש יצחק עה"ת.
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בע"ה אור לעש"ק למע תחי' תרנ"ד פאקש
שוכ"ט וכוח"ט לאהובי אחי נ"י

הנני שולח ל מעל"ד את אשר העתקתי מח"ת
אדמ"ר הג' דפ"ק נ"י .הוכרחתי להמתי עד היו כי
אתמול פתאו נפטר הרב של השטאטוסקווא מהור"ר
אלכסנדר אדלער ז"ל ,ולא הייתי יודע א לא אהי'
מוכרח להספידו ,וג אדמו"ר לא ידע מה לעשות א
לחשות או לדבר להספידו אבל היו באו הרב מבאיי
שהוא פארטשריטטס געמיינדע ג הרב מרעשדוואר
והרב מבענהארט כול מפארט שריטטס קהלות לכ
לא הספידו אדמו"ר .הרב מרעשדוואר הל ללוי' אי
פאללי ארנאט מיט קארלטט מעיל אונד אי דריבער
טהא ממש כמלבושי הגלחי והג שלא הניחו אותו
להספיד השטאטטסקווא במלבוש זה ,מ"מ דיבר
בלשו אונגאריש .ג בנו ר' אלי' נ"י הספידו וע"כ לא
הייתי בדעת צלולה עד עתה ,בוודאי לא הי' רצו
הנפטר כנ"ל ,ה' יזכנו לבשר רק טוב.
בשבוע הבעל"ט אראה אי"ה ב"נ לסדר ל ג
דברי האגדה הצריכי ל.
והנני אחי ד"ש ,יצחק קערפעל

בביצה כ"ז רש"י ד"ה חלה שנטמאת אינה ראוי'
לכה היו ובהסקה או לתתה לכלבו אסור דאי
מבערי קדשי ביו"ט ,נראה מדברי רש"י דלולא
איסור ביעור קדשי ביו"ט הי' מותר לתת החלה או
תרומה טמאה לכלב .והתו' ד"ה ועל הקשו על רש"י
וכתבו דלכ אי נותנה לכלבו משו דמצותה בשריפה
וא"כ ג בחול אסור לתת קדשי שנטמאו לכלב,
ושוב הקשו בתוס' דהאי מדמה תרומה לקדשי
למימר שאי שורפי קדשי ביו"ט אימא שאני
שריפת קדשי דלית בהו צור הדיוט כלל לכ אי
שורפי אבל תרומה דצור הדיוט להסיק תחת
תבשילו אימא שריפתו ביו"ט דהא איכא צור יו"ט.
ודקדק במהר" שי" דלמה הקשו התוס' קו' זו אחר
שהקדימו לחלוק על רש"י שאסור נתינה לכלב ,הלא
קו' זו בלא"ה ג"כ קשה ,למה יהא אסור לשרו
תרומה טמאה הלא יכול ליהנות ביו"ט] .כ העתקתי
מקונטרס אמו"ר נ"י בתוספת ביאור משלי[.
ונראה ליישב ונקדי גמ' פסחי ד ה' אמר
רבא ש"מ מר"ע תלת וש"מ אי ביעור חמ אלא
שריפה .והאחרוני תמהו )עיי צל"ח( מהיכי מוכח
דס"ל אי ביעור חמ אלא שריפה ,דלמא ס"ל נמי
השבתתו בכל דבר ,ותשביתו שאמרה תורה כל
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השבתות במשמע ,מ"מ כיו דג שריפה בכלל ש"מ
דתשביתו מעיו"ט ,דביו"ט א"א להבעיר .וקושיתי
בנוי' על דברי מגיני שלמה שיצא לישב קו' תוס' על
רש"י דביטול בלב מתשביתו נפקא ]ד ד' ע"ב ד"ה
מדאורייתא והק' הר"י דפי' תשביתו הבערה ולא
ביטול דתני' בשמעתי רע"א וכו' ,ותי' במג"ש דרש"י
ס"ל דהכל בכלל ה הבערה ה ביטול בלב .וע"כ
סובב הול הקו' כיו דהכל בכלל וכ ס"ל לר"ע ,א"כ
לא מוכח דהבערה דווקא[.
ונלענ"ד ליישב דהנה תוס' )ש ד"ה ואומר(
הקשו למה לא יוכל להשבית החמ ביו"ט דהא
הבערה לצור היא דיכול ליהנות באפר ,וכתב תוס'
בתי' שני כיו דעיקר שריפת חמ חשוב צור גבוה
ולא להנאתו רק דממילא נצמח לו ג"כ הנאה אסור
כמו נדרי ונדבות שאינו יכול ליהנות מחחלת
הבערתו .ויעויי במג"א בה' יו"ט )סי' תקכ"ז ס"ק ג'(
דמקשה על סברת התוס' מגמ' ביצה דעצי שנשרו
מותר ליהנות כיו דמיקלי קלי איסורא אבל קוד
בעוד שהעצי בעי אסור ליהנות ,ולמה יכול להבעיר
העצי כיו שלא יכול ליהנות רק אחר העברתו ,ועיי
בדגול מרבבה ש שכתב ליישב דתרוויהו יש בנדרי
ונדבות ,כפי' מה שכ' התוס' בביצה ובפסחי דהוי
העיקר משו צור גבוה אלא שלא די לתוס' בטע
זה וכתבו נמי משו דלא יכול ליהנות מתחלת
הבערת .אבל בעצי שנשרו כיו דהעיקר לצורכו א
שאינו יכול ליהנות רק אחר הבערת מ"מ מותר יע"ש.

˙Â¯˙Ò
ולפי זה נראה לי מסברא לומר דשיי האי טעמא
כיו דהעיקר לצור גבוה זה דווקא א אפשר לו
ליהנות רק לעשות מלאכה זו לצור גבוה כמו שכתבו
התוס' בשבת דתרומה טמאה א"א לו ליהנות ממנו רק
א שורפו לעשות מצותו ובעני אחר א"א לו ליהנות
והעיקר לצור גבוה ,אבל א אפשר לו לעשות
הצור גבוה בלי מלאכה כלל והוא אזיל ושור החמ
 ..... ....שכל השריפה הוא רק לצורכו דאל"ה רק
לצור גבוה יכול נמי לבערו בדברי אחרי ולא צרי
שריפה דווקא .ולפי"ז מיושב שפיר קו' הצל"ח ,דע"כ
מוכח מר"ע דסבר אי ביעור חמ אלא שריפה ,דאי
סבר השבתתו בכ"ד ,א"כ לא אסור לשרו כיו שיכול
ליהנות ממנו ,ולא צרי לומר דבטל צור הדיוט אצל
צור גבוה ,כיו שיכול לבער החמ בדברי אחרי
ג"כ ,א"כ אדרבה מוכח א שור החמ בוודאי
העיקר צור הדיוט ,כיו שלעשות צור גבוה לא
צרי לשור החמ דוקא.
ומעתה מיושב נמי קו' מהר" שי" ,דהתוס'
תירצו על קושית ,משו דעיקר מצותו בשריפה
וע"כ בטל צור הדיוט לצור גבוה ,וזה דוקא לאחר
שמסיק התוס' דאי אפשר להשלי תרומה ולבער
בדבר אחר רק בשריפה ,אבל קוד זה אי אמרינ
כרש"י דיכול ג"כ להשלי לכלבי לא הי' שיי תי'
תוס' כנ"ל כיו דיש הוכחה שעושה לצור עצמו במה
ששור דווקא ,אי לומר דבטל צור הדיוט אצל
צור גבוה ,ומשו"ה הקדימו דא"א רק בשריפה כדי
שיהא תירוצ עולה יפה.

˙Â¯˙Ò

‚ÈÊ

תתמז
ה

Ï"Ê ‚¯Ú·ÒÈÈÂÂ Ï‡ÂÓ˘ ¯"‚‰
ת"ח באיסטריק ,ממשתתפי אספת חכמי )בירברייער( בתרע"א-ד' .באותו זמ הי'
אביו ר' שלמה אב"ד פרובישטש שברוסיא .מקור :מאורי גאליציא )ח"ב עמ' ,(899
תחת הש "ויסברג ,ר' שמואל"
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ב"ה אור ליו ה' י"ג שבט התרס"ט אוסטרי,
גאליציע
שלמא רבא ייתא ויבא לכבוד האי גברא יקירא
החכ הסופר המופלא שבערכי כו' וכו'
כש"ת מו"ה שמואל שוועמיר נ"י ויזרח כשמש
בצהרי
הנני להעתיק לו עוד ד"א מח"ת ,ואבקשיהו עוד
הפע שכאשר יודפס ספרו וועד חכמי ישלחו אלי
ע"י האדרעסא שלי .ובאי ספק אצלי כי כרומ"ע קיבל
מאתי כל המכתבי ששלחתי לו ,הג כי בקשתיו
להודעיני מזה וכרמו"ע לא הודעני מזה.
הנה הפוסקי כול כאחד נתלבטו מאוד
בקושיא זו שהקשו דמאי נפקא מינה בהא דפליגי
ב"ש וב"ה בריש ביצה לעני שיעורא דחמ בפסח
שב"ש סוברי ששאור בכזית וחמ שיעור בככותבת,
וב"ה סוברי שא חמ שיעורו בכזית .והקשו למא
דסובר דב"י הוה לאו הניתק לעשה ואי בו מלקות,
א"כ למאי נפקא מינה פליגי ,הא ח"ש קי"ל שאסור
מה"ת ,ומלקות אי בו א בכשיעור ,עיי בפנ"י ש
בביצה ובשו"ת נו"ב  ...סי' צ"ב ,ובפמ"ג בפ"כ
להלכות פסח אות ח' ,וקשיא לי מאי זה קושיא הא יש
לומר דנפקא מינה בפלוגתייהו לעני חיובא דעשה
דתשביתו ,דנהי דלעני הלאו ליכא נ"מ ,מ"מ לעני
העשה שפיר איכא נ"מ בפלוגתייהו א בכזית חמ
ישנו להעשה דתשביתו או לא.
ותחלה עלה בלבי לומר שבאמת העשה איכא
א בח"ש .דבשלמא עשה התלוי באכילה כגו אכילת
מצה וכדומה שפיר יש לומר דלא מקיי להעשה
בפחות מכשיעור .אבל בעשה דתשביתו מי כתיב
אכילה שהיא משמע דוקא בכזית ,ובאמת איכא
להעשה א בח"ש .ועיי בפמ"ג בפתיחה להלכות
שחיטה שכתב ש שלשיטת הרמב" דוזבחת הוה
עשה ,הוא א בח"ש עיי"ש .א"כ יש לומר כ"כ כא

בעשה דתשביתו איכא העשה א בח"ש .וממילא שוב
ליכא למימר שהנ"מ בפלוגתייהו לעני העשה .ולכ
הקשו שפיר למאי נ"מ בפלוגתא דב"ש וב"ה.
והנה א נאמר כ נרויח מה שהקשה הפמ"ג
בפ"כ להנ"ל )?( באות ח' דאמאי מהני ביטול הגרוע
שכתב הר" הטע שכיו שחמ אינו ברשותו בלא"ה
ולכ הגלוי דעת סגי .הא ח"ש מותר בהנאה מה"ת
והוה מה"ת ממו גמור דיכול להנות ממנו בפחות
פחות מכשיעור .אבל א נאמר דהעשה דתשביתו
ישנו א בח"ש ניחא זה ,דהנה הר" ז"ל כתב
בחדושיו לפסחי שא לר"ש סבור שמשש עד
הלילה ליכא לאו באכילה מ"מ אסור בהנאה מה"ת
משש עד הלילה ,דכיו דאיכא עשה דתשביתו
ומתשביתו משמע שישביתנו ולא יהנה ממנו ,וא
נהנה עובר באיסור עשה מה"ת ,ועל סמ סברא זו
פסק הרי" ז"ל למימרא דר"ג דהמקדש משש עד
הלילה אינה מקודשת א דהרי" ז"ל סובר כר"ש
דלפני זמנו בלא כלו .עיי ג"כ פמ"ג פ"כ הנ"ל אות
ז' עיי"ש היטיב.
ולפי כל זה שפיר מהני ביטול הגרוע דח"ש
באמת אסור בהנאה מה"ת דכיו דהעשה דתשביתו
הוא אפילו בח"ש ותשביתו משמע שישביתנו ולא
יהנה ממנו ,ומש"ה לא מצי להנות ממנו א בפחות
פחות מכזית ומה"ת.
איברא מדברי כל הפוסקי נראה בעליל שאי
חיוב עשה בפחות מכשיעור וביותר מזה מבואר לעי
כל מדברי המג"א סימ תמ"ד ס"ק י"ד שא לאחר
שש שאי יכול לבטל מ"מ בפחות מכזית אינו חוזר
בבא בדר בע"פ כדי לבערו .הרי להדיא שאי חיובא
דעשה בפחות מכשיעור .דא איכא חיובא דעשה
א"כ אמאי לא יחזור א בפחות מכזית ביוצא לצור
עצמו .והרי הוא כמבואר שאי העשה בח"ש וא"כ
הדרא קושיא לדוכתא דמאי הקשו הפוסקי למאי
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נ"מ בפלוגתא דב"ש וב"ה הא שפיר יש לומר דנ"מ
בפלוגתייהו לעני העשה .וביותר לפמ"ש המג"א
הנ"ל שאינו חוזר בפחות מכזית א לאחר שש א"כ
יש לומר דנפקא מינה גדולה בפלוגתא דב"ש וב"ה
דכש שלב"ה אחר שש אינו חוזר רק בכזית לא
בפחות מכזית ,כ"כ לב"ש אינו חוזר רק בככותבת ולא
בפחות מככותבת וא בכזית חמ אינו חוזר כיו
שהוא פחות מככתובת ואפילו לאחר שש כמו לב"ה
בפחות מכזית.
והנה לכאורה עלה בלבי ליישב זה ,דהנה
לכאורה קשה לב"ש דס"ל דחמ ושאור תרי שיעורא
לתרווייהו ולא ילפי ביעור מאכילה ,א"כ מני לה
כלל דאיכא עשה דתשביתו בחמ הא העשה לא
כתיבא רק שאור לבד ומני לעני חמ בשלומא לב"ה
דילפי בעור מאכילה לעני הלאו ולעני השיעור כ"כ
ילפי חמ משאור לעני העשה אבל לב"ש שפיר קשה
כנ"ל דמני לה כלל דאיכא עשה שתביתו בחמ.
וליישב זה יש לומר ע מ"ש הנו"ב מה"ק סימ
כ' שמוכרח לומר דכמו דאמרינ בגמרא פסחי ה'
ע"ב ששאור שאור שהלאו נית לגז"ש ,נאמר שבעת
ימי שאור לא ימצא בבתיכ ,ונאמר לא יראה ל
שאור בכל גבול דדרשיני שאור שאור לגז"ש ,וכ
מוכרח לומר שהשאור שבעשה ג"כ נית לגז"ש ע
השאור הנאמר בלאו .דאל"כ האי אנו מתירי
להשהות בביתו חמ ש"א שלא קיבל עליו אחריות,
הא בהעשה לא כתיב ל ,אלא מוכרח שהעשה נלמוד
בגז"ש מהלאו .וכ כתב בשאגת ארי' סימ ע"ח הובא
ג"כ במקור חיי סימ תל"א.
ולפי"ז שפיר נוכל ליישב קושיא הנ"ל דשפיר
מודי ב"ש שהעשה איכא א בחמ דילפינ גז"ש
דשאור שאור מהלאו ,כש שבהלאו א חמ בכלל
כ"כ בהעשה א חמ בכלל ,שא בחמ נוהג העשה
דתשביתו.
ולפי"ז ממילא שנוכל ליישב ג"כ הקושיא הנ"ל
שהקשינו הא יש נפ"מ בי ב"ש וב"ה בשיעור דחמ
לעני העשה .אבל כפי הנ"ל א"ש דא דילפינ גז"ש
מלאו דא בחמ ישנו עשה דתשביתו ,מ"מ לא כתיב
בהעשה רק שאור ששיעורו בכזית ולמה לא כתבה
התורה ג לחמ ,שהרי לב"ש אי שיעור שוה ,זה
שיעורו בכזית וזה שיעורו בככתובת ,ולמה לא כתבה
בפירוש בהעשה ג לחמ שנדע שלעני העשה ג"כ
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העשה ג ב"ש מודי ששיעור דחמ בכזית וע"כ לא
פליגי ב"ש וב"ה בשיעור דחמ רק לעני הלאו לא
לעני העשה .ומש"ה לא כתבה רחמנא רק שאור
ששיעור בכזית והוה כאלו כתוב בפירוש שלעני
העשה השיעור בכזית בי חמ בי שאור .וא שעיקר
דב"ז דידעינ שבחמ איכא העשה דתשביתו לא
ידעיני רק מגז"ש שאור שאור מהלאו ,א"כ נימא ג"כ
כש שבהלאו שיעורא דחמ הוא בככותבת כמו כ
לעני העשה ,זה לא קשיא דהא בגז"ש קיי"ל דו מנה
ואוקי באתרא א"כ א שלעני עיקר הדבר שחמ
ישנו בכלל העשה ,הוא מגז"ש מהלאו ,דהת שיעורו
בככותבת ,מ"מ אמריני אוקי באתרא ומדלא כתבה
התורה בהעשה רק שאור ש"מ שבהעשה ליכא
שיעורא אחר רק כמו שאור כ חמ .והדברי ק"ו
ומה באכילה דכתיבא לתרווייהו שאור וחמ ,רק
מדהתחילה התורה בשאור וסיי בחמ ידעינ מזה
שחד שיעורא לתרווייהו וא ב"ש מודה בזה
וכמבואר בגמ' ביצה הנ"ל ,מכ"ש הא דלא כתיב
בהעשה כלל חמ רק שאור לבד ודאי שאי חילוק
כלל בשיעור בי שאור ובי חמ לעני העשה.
ועדי בשחק כי אחרי ימי רבי ראיתי בספר
שעה"מ בהלכות חו"מ מביא דב"ז שלעני ]העשה[
מודי ב"ש שא חמ בכזית מש הצל"ח לפסחי
שכתב ג"כ כ ונהנתי מאוד מזה .ומעתה שפיר הקשו
כל הפוסקי דמאי נפקא מינה בפלוגתא דב"ש וב"ה
שלר"י דס"ל שחצי שיעור אסור מה"ת וליכא מלקות
בב"י א"כ מאי נ"מ איכא בפלוגתייהו ,ולעני איסור
עשה הא ג ב"ש מודי שהעשה איכא א בכזית וא
בחמ וכנ"ל וא"כ למאי נ"מ פליגי ב"ש וב"ה
בשיעור דחמ בכמה.
איברא עדיי יש לפלפל בדברינו אלה שלכאורה
אינו בריחוק מקו לדחות את דברינו אלה .דהנה זה
נודע מה שכתב הרמב"" ז"ל בריש הלכות תמורה
שהכלל דלאו הניתק לעשה שאי לוקי עליו ,א
הלאו כולל יותר מהעשה לא שיי זה הכלל .ושפיר
לוקי עליו ייע"ש .ולפי"ז לכאורה יש מקו לומר
שלאו דוקא היכא שהלאו כולל יותר מהעשה אלא
עיקר הכונה שהעשה והלאו יהיו שוי שבכל מקו
שיהי' ,יהי' נוהגי תרווייהו .אבל כל שבמקו אחד
איכא חד מנייהו והשני אינו נוהג ש שוב אי שיי
הכלל האמור בלאו הניתק לעשה ,ושפיר יש בו
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הנ"ל שאמרנו שלעני העשה מודי ב"ש ששיעורא
דחמ בכזית ,והשתא לפי זה הדר יקשה עדיי מאי
הקשו הפסוקי למאי נ"מ פליגי ,הא לב"ש בהכרח
שב"י יש בו מלקות שא"א לומר לדידהו שב"י הוה
להל' ואי לוקי עליו .שהרי לדידהו העשה נכלל יותר
מהלאו שהרי חמ לעני הלאו שיעורו בככותבת
ולעני העשה שיעורו בכזית .נמצא דהוה העשה כולל
יותר וממילא שא"א לומר דהוה ב"י ניתק לעשה.
ושפיר יש בו מלקות .ומעתה הלא יכולי שפיר לומר
דפליגי לעני מלקות בחמ כיו דלב"ש לוקי בבוריר
)?( על ב"י בחמ .והדק"ל דמאי נתלבטו הפוסקי
בקושיא זו במאי פליגי ב"ש וב"ה.
אמנ כ א נחליט זה במוסכ שהיכא שהעשה
כולל יותר מהלאו לא שיי הכלל לאו הניתק לעשה,
יקשה לנו טובא לפי"ז:
א' יקשה לנו לפי"ז שיטת הסוברי שמשש עד
הלילה ליכא הלאו דב"י רק מתחלת הלילה וכאשר
הסכי לזה המג"א ריש סימ תנ"ג .א לשיטה זו הוה
ב"י ניתק לעשה .הא העשה כולל יותר מהלאו
דהעשה נוגע א בי"ד והלאו אינו מתחיל רק מט"ו.
וה אמת שדוחק הזה הוה אפשר  ...שנתר שהכלל
להנ"ל שאמרנו שכל שהעשה כולל יותר מהלאו לא
שיי זה הכלל אינו נסתר מזה שאמרנו .שהכלל אינו
רק בהזמ שה שניה נוהגי העשה והלאו .ובאותו
עני איכא מקו שהעשה נוהג והלאו אינו נוהג אז
שפיר נאמר כיו דהעשה כולל יותר מהלאו לא שיי
הכלל דלהנ"ל ]דלאו הניתק לעשה[ .אבל בזה דהעשה
נוהג בי"ד והלאו אינו נוהג לא הוה העשה כולל יותר
מהלאו דמ"מ בזה הזמ שאתה רוצה לפטרו ממלקות
שמחיוב הלאו שנוהג אז באמת אז אי העשה כולל
יותר מהלאו .וה שניה שוי .והוא סברא נכונה.
ב' אמנ יקשה ל לפי סברא הנ"ל דא העשה
כולל יותר לא שיי זה להנ"ל .לפי שטית הפנ"י
שלעני העשה אי מועיל ביטול וצרי דוקא שריפה
וביטול לא מועיל רק לעני הלאו ,נמצא דשפיר הוה
העשה כולל יותר מהלאו שבחמ שביטלו הלאו ליכא
והעשה איכא א בזה.
ג' ועוד הקושיא שהקשינו שהקשו הפוסקי
למאי נ"מ פליגי ב"ש וב"ה בשיעורא דחמ הא
לפמ"ש יש חיוב מלקות בהכרח בחמ כיו שהעשה
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איכא בחמ בכזית והלאו אינו רק בככותבת .ולכ
מכל הלי גמרתי בדעתי שדוקא היכא שהלאו כולל
יותר כתב הרמב" דל"ש להנ"ל משא"כ היכא
שהעשה כולל יותר.
אמנ כ הזדמ לידי תוספתא דפסחי ע ביאור
רחב נקרא בש תוספת בכורי וראיתי ש שכתב
שלפי שיטת הפנ"י שלעני העשה אי מועיל ביטול
ולעני הלאו מהני ביטול ,יתור הקושיא שהקשו
במאי פליגי ב"ש וב"ה .ולשיטת הפנ"י יש ליישב זאת
שפליגי לעני השיעור של העשה שאיכא נפקא מינה
לעני השיעור א יהיו מועיל ביטול .והוא כקושתינו
בראש דברינו שאיכא נ"מ לעני העשה .אמנ מה
שהרחיק נדוד כל כ שלשיטת הפנ"י יהי' מתור
הקושיא ויהיו נ"מ לעני העשה ,הא איכא לאשכוחי
נ"מ א בלתי שיטת הפנ"י לעני החזרה בלאחר שש,
וכנזכר מעלה בבואנה ולא עוד שקשה לדידיו שהפנ"י
בעצמו בריש ביצה הקשה זה למאי נ"מ פליגי ולא
הרגיש בזה שלשיטתו יהי' נ"מ לעני העשה ולעני
הביטול .ועוד כתב בש בפשיטות שלשיטת הפנ"י
הנ"ל באמת לא הוה ב"י ניתק לעשה כיו דאיכא
מקו שהלאו נוהג והעשה אינו נוהג בש ,היינו
בביטול שא שביטל ,העשה נוהג והלאו אי נוהג
בביטול .הרי שתפס בפשיטות שכל שהעשה כולל
יותר מהלאו לא שיי לאו הניתק לעשה ,והוא היפ
דברינו הנאמרי מעלה.
אמנ כ לאמת נראה כי הצדק כדברינו שדוקא
היכא שהלאו כולל יותר מהעשה ל"ש בזה לאו הנ"ל.
משא"כ א העשה כולל יותר מהלאו .ויש הוכחת
לזה .והוא מדברי הרמב" ז"ל בפ"ג מהלכות מלוה
הי"ד כתב ש המלוה את חבירו ועבר המלוה ונכנס
לביתו של הלוה למשכנו עובר בלאו .ומ"מ אי לוקה
על הלאו הזה משו שהוא לאו הניתק לעשה דהשב
תשיב לו את העבוט .והשתא א נאמר כסברת הבעל
תוספת ביכורי הנ"ל שבמקו שהעשה כולל יותר
מהלאו לא שיי לאו הנ"ל קשה ,הא בכא העשה
דהשב תשיב לו כולל יותר מהלאו דא במקו שלא
לקח המשכו בזרוע ולא נכנס כלל לבית הלוה
למשכנו ,וכגו שהלוה נת לו המשכו מדעתו,
שנמצא שלא עבר כלל על הלאו דלא תבא כו' ,מ"מ
חייב להחזיר לו משכו כבוא השמש ,ועיי במסכת
מכות ד ט"ז ע"א בתוס' ש ד"ה והא איכא העבט
תעביטנו ,ובמהר" מלובלי ש ,ולכאורה מוכח
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מש שאי זה סברא כלל וכלל שכל שהעשה כולל
יותר מהלאו שלא יהי' שיי הדי דלהנ"ל.
וכ בערב ליכא הדי דלא תבא ,אפילו בנכנס
לביתו ליקח המשכו ,וכמו שמתבאר ברמב" ש.
והנראה שהמע"ש דהשב תשיב לו שיי א בערב.
ועכ"ז נחשב הלאו דלא תבא אל ביתו ללאו הניתק
לעשה .וא שהעשה כולל יותר מהלאו וכ מהסברא
נראה כ שא הלאו כולל יותר מהעשה אי כח
בהעשה הקל לנתק הלאו החמור כמו תמורה שהעשה
אי נוהג בצבור ושותפי.נמצא דהלאו חמור מהעשה
מש"ה אי העשה הקל מנתק ללאו החמור ,אבל
בהיפ שהעשה כולל יותר מהלאו שנמצא שהלאו קל
מהעשה ובזה אדרבא שפיר מנתק העשה החמור ללאו
הקל .ומעתה א ניל בדר הזה .הוה מ"ש מה
שהקשו המפורשי במאי נ"מ בפלוגתא דב"ש וב"ה.
וא שנתבאר שלעני העשה מודי ב"ש ששיעור
חמ הוא ג"כ בכזית .עכ"ז מצי סברי שאי כא
מלקות ושבב"י יהי' לאו הניתק לעשה א שהעשה
כולל יותר.
אמנ כ האיר ה' את עיני ומצאתי בירושלמי
פסחי בפרק תמיד נשחט הלכה ד' דמיבעיא ש
אליבא דב"ש דסוברי ששיעור חמ בככותבת,
ומפרש ש בירושלמי דפלוגתייהו דוקא לעני בעור
ולא לאכילה דלעני אכילה מודי ב"ש השיעור חמ
בכזית וכגמ' דיל ביצה ד ז' הנ"ל .ומיבעי' ש
בירושלמי לעני שחיטת הפסח על חמ אחר מי את
מהל אחר ביעורו או אחר אכילתו היינו א שיעור
בככותבת כמו לביעור או שיעור בכזית כמו לאכילה.
והשתא א נאמר כדברינו הנ"ל שלעני העשה מודי
ב"ש ששיעור חמ בכזית מאי קמיבעי לי'
להירושלמי בעי' זו .הא לכאורה הדבר פשוט מאוד
כיו שהוא מחויב מה"ת לבער את הכזית חמ שיש
לו בביתו מחמת חיוב העשה דביו הראשו תשביתו,
פשיטא דקאי על זה החמ בלא תשחט על חמ ד
זבחי .לא מיבעי לאות שיטת הפוסקי הסוברי
שמשש עד הלילה ליכא רק עשה דתשביתו לבד ,הרי
שא שאי עוברי זה הזמ כלל על הלאו דלא יראה,
מ"מ איכא הלאו דלא תשחט ,כי כ פשיטא שא
כדברינו זית חמ ישנו בכלל העשה ,שקאי עליו בלא
תשחט ,דהרי מה נשתנה זה משאור ככותבת שג"כ
אי בו רק עשה ועכ"ז קאי עליו בלא תשחט .אלא
אפי' לשיטות הסוברי שמשש עד הלילה ישנו ג"כ
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ללאו דב"י עכ"ז לכאורה שפשוט הדבר שא נאמר
שכזית חמ יש עליו חיובא דביעור מחמת העשה כי
אז קאי עליו בלאו דלא תשחט על חמ ד זבחי.
וא"כ מאי קמיבעי לי' לירושלמי כלל בעי' זו ]א[
בכזית חמ חייב משו לא תשחט .אלא ודאי בהכרח
לומר שא בעשה פליגי ב"ש וב"ה בשיעור דחמ
וב"ש סוברי שרק בככותבת איכא העשה דתשביתו.
ומעתה קמו דברינו המוצבי בראש דברינו שנוכל
ליישב קושית המפרשי במאי פליגי ב"ש וב"ה.
שהנ"מ הוא לעני חיובא דהעשה ולעני חזרה לאחר
שש ,שלב"ש אינו חוזר בפחות מככותבת א שישנו
כזית ולב"ה חוזר בכזית כמו שכ' למעלה .וה עתה
נודע לנו עוד כי יש לומר נ"מ בפלוגתייהו לעני
שחיטת הפסח על חמ שלב"ש שיעורו ככותבת
ולב"ה בכזית .אמנ הלא בעי' זו לא נפשטה
בירושלמי הנ"ל וי"ל דג ב"ש מודי ששיעור בכזית.
ה אמת כי לפי הגירסא שלפנינו בירושלמי הנ"ל
ר' אבוה בש ר' יוחנ בי בביעור בי לאכילה בכזית,
ור' זריק אומר שבאכילה בכזית ולביעור בככותבת,
כפי גירסא זו לא נפלאת הוא לומר שבהא פליגי ר"א
בש ר"י ור"ז ,דר"י מפרש פלוגתייהו שדוקא לעני
הלאו פליגי וזה פירוש בי לביעור בי לאכילה היינו
שבי לעני אכילה ובי לעני הביעור שיהא מחויב
לבערו מהעול ,ובאמת העשה דתשביתו מודי ב"ש
ששיעורו בכזית ,ונשאר פלוגתת לעני הלאו גרידא.
אבל הוא מחויב לבערו מהעשה .ור"ז מפרש
פלוגתייהו א לביעור ולדידיו סוברי ב"ש שא
העשה אי נוהג בפחות מככותבת ואי הוא חייב
לבערו מהעול בי מצד העשה ובי מצד הלאו,
והאבעי' בירושלמי לעני שחיטה יהיו דוקא לר"ז ולא
לר"י .וכפי"ז חוזר וניער קושית המפרשי כפי שסובר
ר"י שבעשה מודי ב"ש לב"ה למאי נ"מ
בפלוגתייהו .לר"י גופא שהוא סובר ח"ש אסור מה"ת
ובלהנ"ל סובר שאי בו מלקות.
אמנ הק"ע ש הגיה בספרי בדברי ר"י
לביעור בככותבת ולאכילה בכזית ,ובפני משה ש א
שלא הגיה גירסת הספרי מ"מ לא פירש כפרושינו
ייעי"ש] ,ומע[תה הרי דברינו המה טירת הכס
שבאמת ניישב קושית המפורשי זה הוא ]הנ"מ[
בפלגתייהו לעני העשה וככל מה שאמרנו למעלה
שהרי מהירושלמי הנ"ל מוכח להדיא שא לעני
העשה פליגי ב"ש וב"ה ודלא כאשר רציתי אני ]ש[
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דלא כמ"ש הצל"ח המובא בשעה"מ הנזכר מעלה
בדברינו.
והנה אחר זמ רב אינה ה' לידי ספר טו"ט
מהדורא תליתאה להגאו מהרש"ק ז"ל וראיתי ש
בסימ רב"מ נשאל ש בדברי הצריכי שריפה א
צריכי דוקא שיעור כזית או א בח"ש כיו דהוא
עשה אשר איננה תלוי באכילה ,ועיי"ש שבתחלה
עולה על דעתו ז"ל שאי ספק בדבר שבאיסור עשה
כזה אי חולק בי כשיעור ובי פחות מכשיעור .וכתב
ש שפלוגתא דב"ש וב"ה הוא רק לעני הלאו לא
בעשה דהעשה ישנו א בפחות מכזית .ודייק לזה
מדאמרינ בגמ' ש דמקיש שאור דראי' לשאור
דאכילה .הרי דנקט רק שאור דראי' דהיינו לאו דב"י
אבל לא עשה דתשביתו וכתב עוד שהרמב" שמצרי
בנותר כזית הוא רק לעני אכילה .אבל לעני שריפה
א בח"ש צרי שריפה בעשה.
וכתב עוד שמרמב" בפ"מ מהלכות ק"פ ה"ה
שכתב בשוחט הפסח על חמ צרי בהחמ כזית לא
בפחות מכזית .וכפי שכתב שהעשה דתשביתו הוא א
בפחות מכזית א"כ למה הצרי הרמב" כזית .ובסו
דבריו כתב שיש לומר לשיטת הסוברי שמשש עד
הלילה איכא לאו דב"י ,יש לומר דבאמת העשה איכא
א בח"ש ועכ"ז בשוחט על החמ צרי דוקא כזית
כדי שהאי חמ שעובר עליו בלאו .וכתב שיש לומר
שזה הוא הנ"מ בפלוגתא דב"ש וב"ה שלב"ש
בשטוחט הפסח על החמ צרי שיהא ככותבת.
ולב"ה סגי בכזית.
ומכל הכתוב למעלה עד כא יתבאר להמעיי
שהירושלמי הנ"ל שהבאתי למעלה היה בהעל עי
מהגאו מהרש"ק ז"ל .דהנה מ"ש שזה הוא נ"מ בי
ב"ש וב"ה הרי לעינינו שהירושלמי מיבעי' לי' בדבר
הזה דאפשר שלעני שחיטת הפסח ג ב"ש מודי
שסגי בכזית .וג מירושלמי זו מוכח בהדיא שליכא
למימר שהעשה דתשביתו ישנו בפחות מכזית .דהרי
חזיני שג לב"ש מיבעי רק א לאחר אכילתו אזלינ
והיא עובר בשחיטת הפסח בכזית אבל בפחות מכזית
פשיטא לי' לירושלמי שאינו עובר .ונהי שנאמר
דהירושלמי סובר שמשש עד הלילה עובר בלאו דב"י
אבל עכ"ז האיבעי' הוא רק בכזית אבל לא בפחות
מכזית דבפחות מכזית פשיטא שאינו עובר עליו בלא
תשחט .וממ"נ א נאמר שלאו דוקא חמ כזה שעובר
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עליו בלאו וכמו שמוכרח לומר לזה הצד שסובר
הירושלמי אחר אכילתו אתה מהל ,שלזה הצד
בהכרח לומר שלא בעינ חמ שעובר עליו בלאו,
כפי"ז ממילא שנוכל לומר שעובר ג בפחות מכזית
ג"כ .אלא ודאי שבפחות מכזית פשיטא שאינו עובר
בלא תשחט משו שאי בו א איסור עשה .ורק
בכזית מיבעי' לי' לירושלמי משו שעובר עליו
באכילה .ג הלא הוכחנו מדברי המג"א בסי' תמ"ד
הנ"ל שליכא למימר שהעשה איכא א בפחות מכזית
מדאינו חוזר בפחות מכזית א לאחר שש .וא בהול
שלא לדבר מצוה ייע"ש הרי בהכרח גמור ליתני
לעשה בח"ש .ולכ נראה לענ"ד בהכרח שבעינ דוקא
כזית לעני העשה ג"כ וכ בנותר ליתא לעשה רק
בכזית .כ מירושלמי הנ"ל לכאורה נסתר ג"כ מה
שאמרנו בעשה מודי ב"ש שסגי בכזית וככל הכתוב
למעלה .מעתה היה זה מ היושב קושית המפרשי
שזה הוא נ"מ בפלוגתא דב"ש וב"ה לעני העשה.
ולעני החזרה לאחר שש.
ועכ"פ הרווחנו מדברי הגאו ז"ל שאי סובר
כסברת הבעל תוספת ביכורי שהיכא שהעשה כולל
יותר מהלאו לא שיי בו לאו הניתק לעשה .שהרי הוא
סובר ש שא בנותר לשיעור שריפה הוא א בח"ש.
והלאו הוא רק בכזית .והרי נותר נחשב ללאו הניתק
לעשה .ולשיטתי' הלא העשה הוא כולל יותר מהלאו
ואינו נחשב ללהנ"ל .אלא ודאי שליתא למ"ש
התוב"כ הנ"ל וכאשר דחיתי דבריו למעלה.
ואסיי את דברי בשי שלו מאה"ש ,ובצאתי
מאת כתר"ה אברכיהו מקירות לבי בלונ"ח והנני
מבקשו שיודעינו ע"י קארטיל א ידפיס את כל
מכתבי ,כי אפשר שלא יסכי כתר"ה להדפיס מפני
שה אריכות הדברי אמנ המה דברי יקרי .ויש
לי עוד עניני אחדי .אכ כעת לא אשלח יותר
לכתר"ה רק א יהי' לי ידיעה מאת כתר"ה שמוכ
לקבל עוד ולהדפיס כי אז אשלח עוד קונטריסי
לכתר"ה .והנני מבקש מאת כתר"ה שכאשר יצא
הספר מבית הדפוס לשלחו אלי על האדרעסא
הרשומה מטה .ואנכי אשל לכתר"ה כפי המחיר
אשר ישית עליו כתר"ה .והנני מברכו בכ"ט ככל אות
נפשו לטובה וכנפש הכותב
ידידו ,שמואל ווייסבערג ,ב א"א הרב ר' שלמה
דוד שליט"א
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מתו פנקס חידושי תורה על הש"ס ,נכתב ע"י חכ וצורב מתקיפי קמאי ,מתלמידי
הגאו מופת הדור רבי מרדכי בנעט זצוקללה"ה ,אב"ד ור"מ ניקלסבורג והמדינה,
הכת"י נכתב כפי הנראה בי השני תק"נ-תק"צ לער .הפנקס היה תח"י הגאו
הגדול רבי דוד צבי פעטעני זצ"ל הי"ד ,ראש ישיבת יסודי התורה בפרעשבורג,
מח"ס מהרש"א הארו על הש"ס .ש המחבר לא יכולתי לברר לע"ע ,אבל את רבו
הגאו ר' מרדכי בנעט מזכיר בברכת החיי .ואת הגאו המפורס רבי בנימי זאב
כ" ראפפורט זצ"ל אב"ד פאפא ,מח"ס עדות לישראל עמ"ס מכות ,מכנה בלשו
"דודי" .חלק מחידושי תורתו נדפסו בסו ספר מהרש"א הארו עמ"ס מכות ,ובסו
ספר מהרש"א הארו עמ"ס חולי חלק ג'.

íéðäëä ïâñ àðéðç 'øã àéâåñá
במתני' ,ר' חנינא סג הכהני אומר וכו' ,עיי
בפני יהושע דהוכיח דמתני' מיירי בק"ק ,ואתיא כר"ע
דאמר מקו טומאתו ש שריפתו ,עיי"ש .והצל"ח
הקשה דלפי דברי הפ"י אמאי פרי הגמ' לקמ ד כ'
על עדות דמחט דווקא במאי אתכשר הבשר וכו',
בלא"ה הו"ל ליפרוק על מתני' כיו דמתני' ג"כ מיירי
בק"ק וכו' ,עיי"ש שהארי.
ואפשר לומר ,דמשו הא לאו קושיא כ"כ דעיי
בתוס' ב"ק ד כ"ב בד"ה והתניא הכלב וכו' ,דפעמי
שהיה יכול להקשות מ המשנה ונטר עד דמייתי
ברייתא ופרי אתרווייהו ,עיי"ש .אבל אי קשיא הא
קשיא לי לפימ"ש רש"י לקמ דלהכי נקיט פרה של
זבחי שלמי לפי שהעור והבשר לבעלי וכו',
ומשמע מדברי רש"י דבק"ק לא שיי לאוקמי
שהעביר בנהר וכו' ,וא"כ לפי דברי הפ"י דעדות
דר"ח מיירי בק"ק אכתי קשה במאי אתכשר הבשר.
ויש ליישב כוונת רש"י היא דלהכי נקיט שמואל
פרה של שלמי כיו דבשלמי שכיחי טפי שהעביר
בנהר כדי ליפות הבשר וכו' ,ולעול היכי דהבשר של
כהני ג"כ אפשר דאתרמי שהעביר בנהר כדי שתהא
נוח להפשיט אלא שמואל מלתא פסיקתא נקיט.
ומה שכתב הפ"י דכר"א בלא"ה לא מצי אתיא
מתני' דלדידי' נטמא באה"ט שורפי בחו ונטמא
בוה"ט שורפי בפני ,עיי"ש .לא זכיתי להבי,

דבירושלמי איתא ש דבר קפרא אומר דאה"ט דהת
היינו דאו' ,ולד הטומאה היינו דרבנ ,עיי"ש ,וא"כ
יש לומר דר"א ס"ל כר"י דולד הטומאה דמתני' דהכא
היינו דאו' דומיא דאה"ט ושפיר משכחת עדות דר"ח
ג לר"א.
וראיתי בספר פאר הלכה דמקשה לפי מה דאיתא
בסוכה ד ל"ה דאתרוג של אשירה פסול כיו
דלשריפה קאי כתותי מיכתת שיעורא ,ועיי"ש בתוס'
ד"ה לפי וכו' ,דרוצי ללמוד דאתרוג של ערלה ג"כ
פסול מה"ט ,וקשה לפי"ז אי שיי הוספת טומאה
על טומאתו הא כיו דנטמא בולד הטומאה ולשריפה
עומד נימא נמי כתותי מיכתת שיעורא ושוב לא יכול
לקבולי טומאה מאה"ט ,ותיר דע"כ מוכח מקרא
דגבי טומאה אע"ג דלשריפה קאי מ"מ לא אמרינ
מיכתת שיעורא דכתיב והבשר אשר יגע בכל טמא לא
יאכל ומוכח ממילא אע"ג דגבי איסור אמרינ הכי
מ"מ גבי טומאה גזירת הכתוב היא דלא אמרינ הכי,
עכ"ל.
ולפימ"ש מהרש"א לקמ בכוונת רש"י ז"ל
בד"ה למדנו וכו' ,דאפי' לר"י דלא דריש יטמא יטמא
ושני אי עושה שלישי בחולי ,מ"מ כיו דסת
הכתוב ולא מפורש דאצטרי למכתבי' משו חולי
הנ"ל ,כאילו מפורש בי' תרומה ,ולאו אצטריכא לי'
רק משו שלישי וכו' ,א"כ בלא קרא דוהבשר וכו'
מוכח מקרא דמכל האוכל אשר יאכל וכו' ,דגזירת
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הכתוב היא בטומאה לא אמרינ מיכתת שיעורא,
דניהו דהכלי בלא"ה שפיר מטמא האוכלי והמשקי
דבכלי בוודאי לא שיי כתותי מיכתת שיעורא ,מ"מ
כיו דמוכח מקרא דשלישי פוסל בתרומה ממילא
מוכח דאוכל טמא מטמא המשקי ,ולא אמרינ
מיכתת שיעורא ,וג לפימ"ש רש"י לקמ מדאצטרי
טמא הוא מכלל דאוכל מטמא משקי וכו' ,ג"כ
ממילא מוכח דגזירת הכתוב היא בטומאה לא אמרינ
מיכתת שיעור'.
ולפי מה שהקדמנו ניחא ליישב מה שהקשה
צל"ח סתירה ברש"י ד"ה מדבריה למדנו וכו',
דמשמע מדכתב הואיל ואסורה מדאור' לא חיישינ
לשמירתה וכו' ,דג ב"ז פליגי ר"מ ור"י ואפי' ב"ז
דתרומת חמ אסורה מדאו' אפ"ה פליג ר"י דאי
שורפי ע הטמאה ,וקשה הא לשיטת רש"י לקמ
דמפרש הא דהוכיח גמ' לקמ דר' יוחנ ס"ל
דמדבריה היינו מדברי רחסג"ה ,דאי מדברי ר"א
ור"י מאי איריא דנקיט מחלוקת בשש אפי' בד' וה'
נמי וכו' ,ומוכח מדבריו דבהיפ לא יכול להוכיח מר'
יוחנ מדקאמר בשבע ד"ה שורפי ,דאפי' אי מדברי
ר' יהושע קאמר ג"כ ר' יוסי מודה בשבע וסותר רש"י
דברי עצמו ,עכ"ל .ונראה דהנה בלא"ה צרי להבי
במאי קמפלגי רש"י ותוס' בפירוש הגמ' לקמ ולמה
באמת מיא רש"י כפירוש התוס' דאי ר' יוחנ ס"ל
מדברי ר"י קאמר מנל דבשבע שורפי לר' יוסי כיו
דסבירא ליה דהת שאני דאיכא הפסד חולי וכו'.
ונ"ל דבזה תליא ,דהצל"ח בפרק תמיד נשחט
הביא בש גאו אחד דבחמ בפסח לפי מה דפסקינ
דאי ביעור חמ אלא שריפה נמי אמרינ כיו דעומד
לשריפה כתותי מיכתת שיעורא ואינו יכול לקבל
טומאה ,אבל הצל"ח השיג עליו דשאני חמ בפסח,
ניהו דבפסח גופא עומד לשריפה מ"מ לדיד דפסקינ
כר"ש דחמ שעבר עליו הפסח מותר בהנאה
מדאורייתא רק מדרבנ קנסא קא קניס ,כמ"ש
הרמב" בפ"א מהלכות חמ הלכה ד' עיי"ש ,והלכ
לא שיי מיכתת שיעורא דדווקא בדבר דעומד
לשריפה לעול אמרינ כשרו דמי לאפוקי חמ
בפסח ניהו דהשתא עומד לשריפה מ"מ כיו דאינו
עומד לשריפה לעול דלאחר הפסח מותר בהנאה מ
התורה לא אמרינ כשרו דמי ,עכ"ל .ובמנחות ד
ק"ב ע"ב איתא ש דרבא אמר ר' יוסי כר"ש ס"ל דכל
העומד לזרוק כזרוק דמי ,ובמסקנא מסיק הגמ' דר"י
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לא ס"ל כר"ש ובגמ' מוכח ש דא אמרינ דר"י
כר"ש ס"ל ממילא מוכח דר' יוסי ס"ל נמי כל העומד
לשרו כשרו דמי ,עיי"ש היטב.
ולפי"ז יש לומר דרש"י ז"ל ס"ל כדברי הגאו
הנ"ל דבחמ בפסח נמי אמרינ כיו דבשבע עומד
לשריפה מדאו' כשרו דמי ,ולהכי אינו יכול רש"י
לפרש הא דהוכיח הגמ' דר' יוחנ ס"ל דמדבריה
דר"מ היינו מדברי ר"ח ס"ה ,מדקאמר אבל בשבע
ד"ה שורפי ,דאי מדברי ר' יהושיע ילי ר' מאיר,
א"כ לר' יוסי דאמר אינה מ המדה אפי' בז' נימא
דחולק עליו ,זה אינו ,דיש לומר דר' יוחנ ס"ל כרבא
במנחות ש ,דר' יוסי ס"ל כר"ש דכל העומד שרו
כשרו דמי ,וא"כ ממילא מוכח דבשבע ר"י מודה
דשורפי דלר' יוסי לשיטתי' בשבע דתרומת חמ
עומד לשרו מדאורייתא כשרו דמי ,ובלא"ה לא הוי
הוספת טומאה כלל לשרו ע הטמאה ,ודווקא בשש
דלאו עומד לשרו מדאו' כלל שפיר שיי פלוגתא
דר"מ ור"י כיו דבששה שעות רק מדרבנ עומד
לשרו ולא אמרינ כתותי מיכתת שיעורא ,ונהי דלפי
המסקנא במנחות ש דמסיק דאינו מוכח דר"י ס"ל
כר"ש א"כ י"ל דר' יוסי ס"ל אפי' בשבע הוי הוספת
טומאה לשרו טהורה ע הטמאה ,מ"מ קשה לי'
לרש"י ז"ל מנ"ל לגמ' להוכיח בפשיטות דר' יוחנ
ס"ל מדבריה דר"מ היינו מר"ח ס"ה דלמא ר' יוחנ
ס"ל כרבא דהוכיח דר"י ס"ל כר"ש וא"כ בלא"ה
מוכח לר' יוסי לשיטתיה דמודה בשבע דשורפי,
ולהכי הכריח רש"י ז"ל דהוכחת הגמ' היא דא ר'
יוחנ ס"ל מדבריה דר"מ היינו מדברי ר' יהושע,
אפי' בד' וה' נמי שורפי וכו'.
אבל תוס' ס"ל דאפי' אי אמרינ כרבא דר' יוסי
ס"ל כר"ש מ"מ בחמ בפסח דאינו עומד לשרו
לעול לא אמרינ כשרו דמי ,כסברת הצל"ח עיי"ש
ולכ שפיר מפרשו תוס' בפשיטות דמוכח מדקאמר ר'
יוחנ בשבע ד"ה שורפי דס"ל מדבריה דר"מ היינו
מר"ח ס"ה ,וכו'.
והשתא מתור קו' הצל"ח על רש"י ,דהא
דרש"י מפרש במתני' דאפי' בשבע דאסורה מדאו'
שיי נמי פלוגתא דר"מ ור"י כדמשמע מדבריו היינו
לפי המסקנא במנחות דאינו מוכח דר' יוסי ס"ל כר"ש
כלל ,ולעול דבשבע ג"כ הוי הוספות טומאה לשרו
ע הטמאה ,ושפיר יש לומר דרש"י ז"ל במתני' קאי
למא דמוקי מדבריה דר"מ מדברי ר' יהושע ,דרש"י
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ז"ל ג"כ מודה דאי אמרינ ר"י מר"י ילי ,ור' יוסי
ס"ל דהת שאני דאיכא הפסד חולי ,א"כ אפי' בז'
אוסר ר' יוסי לשרו טהורה ע הטמאה רק דמ"מ לא
יכול להוכיח מכח זה דר' יוחנ ס"ל מדבריה דר"מ
מר"ח ס"ה די"ל דלמא ס"ל כרבא ש במנחות,
ובלא"ה שפיר קאמר ר' יוחנ דלר' יוס לטעמי'
מוכח דמודה בשבע דשורפי דלא הוי הוספת טומאה

כלל ,דרש"י ז"ל ס"ל כדברי הגאו הנ"ל דג בחמ
בפסח ניהו דלאחר הפסח מותר בהנאה מ"מ כיו
דמשעת שהתחיל שעה שביעית חייב לשרו מדאו'
שפיר אמרינ דמיכתת שיעורא וכשרו דמי ,אבל
במתני' קאי רש"י לפי המסקנא ש די"ל דר' יוסי לא
ס"ל כר"ש כלל.
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הגאו ר' שלמה קוועטש זצ"ל ,מתלמידיו המובהקי של הגאו מופת הדור רבי
מרדכי בנעט זצוקללה"ה ,גאו עצו וחרי נפלא ,חיבר ספר שו"ת חכמת שלמה
אשר נדפס יחד ע שו"ת רבו רבי מרדכי בנעט ,וכונסו יחד בש ספר הר המור .רבי
שלמה היה בשחר ימיו רבה של קהילת לייפניק ,ואח"כ נקרא לשבת על כסא רבו
בניקלסבורג .חידושי הללו לקוחי מתו פנקס כת"י המונח תח"י ,המכיל
חידושי על מס' פסחי ודיני על חג הפסח ,טר נדפסו.

בע"ה פסחי דמ"ו ע"א מתני' כיצד מפרישי

פתילה שכבו ,משא"כ לגמ' דיל דקעבר מדאורייתא
משו הואיל ,ע"כ דר"י חולק ול"ל הואיל.

מתני' כיצד מפרישי כו' ,ומדקאמר ר"י לא זהו
חמ כו' משמע לכאורה דלא קעבר כלל בבל יראה
כו' ,ובירושלמי קאמר ,דקאמר ר"א לר"י ולא נמצאת
עובר בבל יראה ,וקאמר מוטב לעבור בשב ואל
תעשה ממה שיעבור בקו ועשה.

ודע דיש לקיי הגירסא הישינה דפרי ר' יהושע
לר' אליעזר לא נמצאת עובר בבל יראה ,והוא דהא רב
קאמר ]פסחי ו' ע"ב[ הבודק צרי שיבטל ,וכ' הר"
דמדאורייתא מהני ביטול או בדיקה ,וביטול מהני
מתורת הפקר ,והב"י בסי' תל"ד כ' דביטול והפקר
הוא מתורת נדר ,ואי אמרינ הואיל ואי בעי מתשיל,
א"כ הרי עובר בבל יראה ,והאי קאמרה התורה
תשביתו .ומו"ז מתר בשלמא קוד יו"ט שבא
האיסור אח"כ כיו שהפקירו מותר לעבור ,ולא אמרי'
הואיל ,משא"כ ביו"ט שכבר עבר ,אע"ג דמקיי בה
הפקר השבתה ,מ"מ ה  ...עדי טפי.

וכו'

ומהנראה דהתוס' ]ד"ה לא תקרא[ הקשו מכל
מקו יהיה מותר לשרו החלה מטע מתו ,ותי'
הר"י דה שריפה אסור מדרבנ אטו לצור מצוה
בלחוד .ובאמת טעמא דר"א דאוסר הוא מטע
הואיל ,ולקמ כ' התוס' לר"א דאמרי' הואיל בדרבנ,
אבל מדאורייתא לא אמרי' הואיל ,וא"כ הכא ה
הואיל ואי בעי מתשיל עלה הוה מדרבנ ,וזה אמרו
בירושלמי ולא הוה כשור קדשי ביו"ט ,דבאמת
מדאורייתא שרי' ,וא"כ בוודאי אי היה עובר
מדאורייתא אפי' ר"י מודה דטפי עדי לשרו דאינו
אסור רק מדרבנ ,ממה שיעבור בבל יראה דאורייתא,
אבל השתא דאי זה חמ שעובר עליו מדאורייתא,
רק מדרבנ ,טפי עדי לעשות בשב ואל תעשה
משיעבור עליו בקו ועשה ,וכ"ז להירושלמי דמוכח
בביצה ]פ"א ה"א[ וערובי ,דל"ל הואיל בה שיורי

והא דמקשה הירושלמי אח"כ ויפקירנה ,הא
ביו"ט שכבר מצוה על בל יראה אמרי' הואיל .נראה
דבזה הוה תרי הואיל ,ותרי הואיל לא אמרי'.
ובזה מתור שי' הגאו שהובא בכלבו דבחמ
ידוע לא מהני ביטול ,וקשה מה ד"וכי משכחת לה
לבטליה" .נראה דוודאי  ... ...מתשביתו לא מוכח רק
מחמ שאינו ידוע ,אבל לא מחמ ידוע ,אבל מטע
הפקר מהני אפי' בחמ ידוע ,אכ הא לדיד אמרי'
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הואיל ואי בעי מתשל עלה ,והירושלמי הקשה
יפקירנה ויקדשנה ,ומתר אי אד מפקיר דבר שאינו
שלו ,וקשה דהא אמרי' בכתובות דנ"ח דנהי דאי
אד מקדיש שדה לכשימכר ,מ"מ יוכל להקדיש דבר
שברשותו לכשיבוא לרשותו ,וה"נ הא יוכל השתא
להפקיר א מתשל עלה ,דלא שיי תי' הירושלמי אי
אד מקדיש ,דבאמת לא יהיה הקדש לכשיתשל עלה,
וצרי לומר דהירושלמי סובר בטעמא דר"א משו
טובת הנאה ממו ... ,דהוה ממו אינו יכול להפקיר,
דכי היכא דלא הוה ממו להקנותו אע"ג דבעלמא
טובת הנאה ממו ,וכמ"ש הש" בח"מ סי' שנ"ח,
ה"ה אינו יכול להפקיר ,וכמ"ש הרשב"א בשבועות
פ"ד בסוגיא דהרשאה עיי"ש.
אלא דבלא"ה כיו דחמ אינו ברשותו של אד,
א"כ לכשתבוא לרשותו אינו יכול להפקיר עכשיו
לכשיתשל ,דהא לאח"ז איסור כשיתחמ לא מהני
ביטול ,וא"כ בוודאי להמסקנא דבתר זמ איסורו לא
מהני ביטול שפיר אמרי' בטעמא דר"א משו הואיל,
וא"כ לא מהני הפקר ,דהא אמרי' הואיל דקיי"ל
כר"א ,ואי דיפקירנה לר"א והואיל לא שיי אע"ג
דהוה חמ ידוע משו דהוה תרי הואיל ,ז"א דהא לא
מהני הפקר ,משו דאח"כ לא יהיה ברשותו וא"ש,
משא"כ לס"ד דהוה מהני הפקר אפי' לאח"ז איסורו,
תקשה לר"א יפקירנה ,וע"כ בטעמא דר"א משו
דטובת הנאה ,וא"כ ר"י בוודאי לא סבר הואיל,
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ומר"א לא מוכח דסבר הואיל ,ושפיר לבטלה לכי
משכחת.
אלא דאכתי קשה הא רב סובר גבי ביצה שנולדה
בשבת דאסורה ביו"ט ,וע"כ אי צורכי שבת נעשי
ביו"ט ,ועירובי תבשילי מהני משו הואיל ,וא"כ
מוכח בלא"ה דלא מהני ביטול לחמ ידוע .וצרי
לומר דאיכא חילוקא בי ביצה לדבר שישנו בעול,
וכמ"ש בריש ביצה.
ומעתה ניחא שי' הרמב" שכ' המג"א בסי'
תקכ"ז דסובר כשי' התוס' בריש ביצה ,ומנ"ל זה,
והשתא ניחא ,דהרמב" מחלק בי חמ ידוע לאינו
ידוע ,וקשה מ"וכי משכחת לה לבטלה" ,אלא ע"כ
כדכתיבנא וכשי' התוס' הנ"ל ,וא"ש.
ודע ,מש"ל לחלק בי קוד פסח ,הוא ,דהא
התוס' כתבו כיו שנתחמ שו אד לא יפדנו ,א"כ
אמאי אמרי' הואיל ואי בעי מתשיל עלה ,הא אסור
בהנאה .וצרי לומר דהא אי מתשיל עלה אחר הפסח
שרי' בהנאה מ התורה ,וא"כ הרי איגלאי מילתא
למפרע שהוה חמ שלו דהא חכ עוקר הנדר למפרע,
אבל פדיה לא הוה אלא בשעת מעשה ,מכיו
שנתחמ לא יפדנו ,אבל לר"י דחמ אחר הפסח אסור
מ התורה ,בוודאי לא מתשיל עלי' ,וא"כ לרב דסובר
חמ אחר הפסח אסור בהנאה מדאורייתא ,לא שיי
מתשיל ,ושפיר קשה וכי משכחת לה לבטלה.
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הגה"צ ר' שלמה איגר זצ"ל הי"ד האדמו"ר מלובלי  -נולד בשנת תרל"א לאביו הגה"צ
אברה איגר זצ"ל בנו של הה"ק ר' ליבלי איגר זצ"ל .היה גאו צדיו ועניו ,חסידא
קדישא .גביר לאחיו .רבי נהרו אליו להתבש מתורתו וצדקתו .בתרע"ח אדמו"ר
בלובלי ומשנת תרצ"ה כיה כראש ישיבת חכמי לובלי  .נספה בשואה ה' תמוז ת"ש.

ãåòå ,á"ò çñ íéçñôá äøòä
ב"ה אור ה' בראשית תרצ"ו.
כבוד רב האי גאו שר התורה שליט"א] .הוא
הגאו מראגאטשאוו זצ"ל[

תקוה טובה להש"י אשר תקופה החדשה באה
אלינו צרורה בכנפי' רב טוב לבית ישראל .עתה באתי
על ד"ת ,באתי בשלשה עניני ,תורה הוא וללמוד אני
צרי.
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א( בפסחי ס"ח הכל מודי בעצרת וכו' ,יו
שניתנה בו תורה .ובתוס' ר"ה ט' ע"ב ד"ה כאילו
התענה וכו' ,ובהכי ניחא הא דלא קאמר הת דהכל
מודי בערבי יוה"כ וכו' ,עיי"ש .לפי דברי תוס' אלו,
הכל מודי היינו לא ר"א לבד ,רק כ"ע מודי בלית
מא דפליג .א"כ ג בעצרת לאו כ"ע מודי ,דהא ר"י
דסובר בשבעה בו ,וודאי פליג דלא בעינ לכ ,דהא
לא הוי עצרת יו שניתנה בו תורה.
åúìéãâ êøã ïéðòá
ב( בסוכה מ"ה ע"ב כל המצות כול וכו' דר
גדילת .וברש"י ש ,כגו קרשי המשכ וכו' לולב
והדס וערבה - .ונפלא מדוע לא חשב ג אתרוג - .א
הרשות נתונה ,אולי הי' מקו לומר דרש"י ס"ל באמת
דבאתרוג בי כ ובי כ הוי דר גדילתו ,כי באמת
האתרוג בתחילתו גדל השושנתא למעלה ,ואח"כ
כשמתגדל ונעשה כבד ונהפ הוא ,השושנתא למטה,
ואדרבה רוב ימי גדילתו השושנתא למעלה ,לזה בי
כ וכו' דר גדילתו מקרי .ויעוי מג אברה סי'

תרנ"א בש מהרי" גיאות .וביותר יפלא דברי הטור
תרנ"א ,ויטול האגודה בידו הימנית ויהי' ראשיה
למעלה ועיקר למטה ,והאתרוג בידו השמאלית,
מדוע לא כלל ג האתרוג ,והכי הל"ל ויטול האגודה
וכו' והאתרוג בידו השמאלית ויהי' ראשיה למעלה
וכו' .ובדברי הטור בלתי אפשרי לדחוק א כנ"ל,
אחרי שמפורש ש אח"כ לעני הברכה שיהפו
האתרוג.
åúééùòì øáåò ïéðòá
ג( בנדרי י' ע"א .ולימרו קרב לד' ,דלמא אמר
לד' קרב וכו' וקא מפיק ש"ש לבטלה .בפשטות נראה
שמא ימות ,א"כ אי תקנו ברכה עובר לעשייתו .וא
א יהי' הפירוש שמא ימל ,ג"כ בלתי מוב .א אולי
אפשר הי' לחלק בי הנושאי ,שאני הקדש דאית בי'
הפסד ממו וכדומה.
מחכה אני לתשובת כ"ת הדר"ג שליט"א.
אשאר בזה ידידו בלתי מכירו אוהבו אהבה רבה.

˘¯‚È‡ ‰ÓÏ
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Ï"ˆÊ ÒÚÈ„Ú‰ „"·‡ ÔÈÈËÈ‡‚ ÌÁÓ 'ÈÏ‡ ¯"‚‰
הג"ר אלי' מנח גויטי אב"ד העדיעס ז"ל נולד בשנת בתקצ"ז לאביו הג"ר צבי
הירש ז"ל מח"ס ידי משה ,שהי' בנו של הגאו ר' ברו בענדיט ז"ל בעל "כס נבחר"
ז"ל .בשנת תרי"ט כאשר הי' רק ב כ"ב שנה נתקבל למלאות מקו אבותיו
בהעדיעס .הי' גאו גדול וג מלומד בנימוסי  .נפטר בכ"ד אלול תרס"ב .תשובותיו
וחילופי מכתביו נדפסו בס' "הכס נבחר ובני דורו".

בע"ה ד' ז" תשרי תרכ"ז לפ"ק העדיעס יע"א
השוכ שמי ,ית השלו והחיי ,יברכו
בכפליי ,לכבוד אהובי ידיד נפשי הרב הגאו
המופלא החרי ובקי בחדרי תורה החרו ושנו ,זית
רענ ,בעל פיפיות ,עמוד הברזל פ"ה כר"מ מו"ה
משה פריינד נ"י ויזרח עד יציי ציו על המצח.
מרוב הטרדות לא אוכל לבא בקצרה .והנני
מבקש מכהדר"ג שימחול לינ"פ לשלוח לו ספר תש'
בית אפרי חיו"ד ,וג א לו תש' הריב"ש או ...
הרא"ש ,או תשוב' מהורי"ק ימחול לשלח לי כי אני

צרי לה מאוד מאוד לעיי בתוכ ג"כ אודות
השאל' אשר אינה הש"י לידי בשבוע זו ,ועני השוחט
שיצא טריפה מתח"י ,וג וודאי אל ימנע מלשלוח לי
ספר צרור החיי על הרמב" אשר אמר מכבר לשלחו
אלי .ותו חדשי אי רק להודיע לאדוני נ"י מה
שבוודאי הי' לי להודיעו מכבר א לא שנמנעתי
מחבולות העסקי אשר אפפוני שהתו' מו"ה משה
אהר נ"י הוא בפרהסיא בשלו' אתי וג הי' אצל
הדרוש בש"ש העבר כי ג למדתי הסוגיא אשר הוא
חפ בה והו' טומאה דחוי' בציבור.
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‚ÈÊ
ואגב ארא' לכר"מ מה שנתקשתי בגמ' פסחי
ע"ח ע"ב שחטו בטהר' ואח"כ נטמאו הבעלי' יזרק
הד בטהר' וכו' הב"ע בציבור דאפי' בטומ' נמי
עבדי .ואמאי יזרק הד בטהר' דיי דטומ' דחוי'
בצבור ,וע"ז הי' אפשר לומר דצריכי להדר אטהר'
א אי דחוי' ]הג"ה) :לא בכת"י כותב המכתב אלא
נתוס כנראה אח"כ( היינו היכא דלא עבדינ כלו
בטומאה דהא הבשר אינו נאכל בטומאה אבל לקמ
ד ע"ט ע"א דעבדינ קצת דברי בטומאה ,נעשה
הכול בטומאה משו דאי ב"ד חלוק .ע"כ[.
אבל הי' קשה למה אמרינ ע"ט ע"א ש ת"ר
הרי שהי' ישראל טמאי וכו' יעשו בטומא' שאי ב"ד
חלוק ,אמאי לא מהדרינ אטהר' הא כל מה דמצי
לעביד בטהרה יעבד .והרמב" פ"ז ה"י מק"פ באמת
לא כ' יזרק הד בטהר' ואמאי לא כ' כגמר'] .הג"ה:

תתנז
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הרמב" לשטתי' לא הי' צרי לכתוב זה י"ד )?( עיי'
פ"ד מבית המקדש סו די י"ד היתה כל המשמרה
ט"מ מחזיקי על משמרה אחרת ובסו די טו ביאר
הטע יעיי' מרכבת המשנה חלק ג' פרק זה די ל"ד,
וא"כ ממילא נדע שיש רק הד בטהרה ,אבל בש"ס
א אחד אבל לא נזכר שמחזירו ג על משרה אחרת
לכ הוצר הש"ס כא בפסחי ד ע"ח ע"ב להשמיע
לו זה שפירוש יזרוק הד בטהרה.
והכרחתי לסיי מחמת קיצור הפנאי ונא יכתבהו
הש"י ויחתמהו לאלתר לחיי טובי ארוכי ומותקי
כאות נפשו הטהור' ונפש עבדו המוכ לשרתו תמיד
באהבה רבה ודו"ש כל הימי הוא
â"äåîààìá ïééèéàâ íçðî 'éìà '÷ä
ä"äììöæ ö"øäåî
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הג"ר ארי' ליבוש הלוי הורווי זצ"ל נולד בשנת תר"ז לאביו הג"ר יצחק הלוי
הורווי אבד"ק זוראוונא וסטאניסלאב .כיה ברבנות בק"ק זלאזי ,ואח"כ בק"ק
סטריא ,וסו ימי מילא מקו אביו כאבד"ק סטאניסלאב .נדפס ממנו שו"ת הרי
בשמי חמשה חלקי .נפטר כ"א לחודש סיו שנת תרס"ט לפ"ק.

ùøãîä úéá ïéðáì äðéôä ïáà úçðäì ùåøã
ב"ה.
דרוש שאמרתי בשעת הנחת אב פינה לבני
ביהמ"ד של הרה"ג ר' צבי ווייסהויז נ"י פה"ק
סטניסלאב ביו ד' בתשעה לחודש אדר שני תרס"ה
לפ"ק.
אמרו רז"ל במדרש רבה פ' דברי ,ה' אלקיכ
הרבה אתכ והנכ היו ככוכבי השמי לרוב ,זש"ה
ואני ברוב חסד אבוא בית אשתחוה אל היכל קדש
ביראת .ועוד איתא במדרש )הובא בספר כתב סופר
עה"ת( ה' אלקי אבותיכ יוס עליכ ככ אל
פעמי ויבר אתכ כאשר דיבר לכ ,היכ דיבר ,והי'
זרע כעפר האר .והוא תמוה.

לבאר דברי חכמי וחידות ,נקדי מאמר רז"ל
)פסחי פ"ז .ב"ב ח (.אני חומה ,זו כנסת ישראל,
ושדי כמגדלות אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות .עוד
אמרו רז"ל )שבת ל"ב ,(.תניא ר' ישמעאל ב אלעזר
אומר בעו שני דברי עמי הארצות מתי ,על שקורי
לארו הקודש ארנא ,ועל שקורי לבית הכנסת בית
ע.
בביאור כל זה ,נבאר מקוד דברי רז"ל במגילה
י"ג :א על המל טוב יכתב לאבד ועשרת אלפי
ככר כס גו' ,אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי
שאמר והי' העול שעתיד המ לשקול שקלי על
ישראל לפיכ הקדי שקליה לשקליו ,והיינו דתנ

תתנח
טז
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באחד באדר משמיעי על השקלי .להבי מה
התייחסות יש להשקלי שנתנו ישראל למשכ ע
שקלי המ ,נראה עפ"י גמ' )שבת ל (.כשבנה שלמה
את ביהמ"ק ביקש להכניס ארו לבית קדשי הקדשי,
דבקו שערי זה בזה ,אמר שלמה עשרי וארבעה
רננות ולא נענה ,פתח ואמר שאו שערי ראשי
והנשאו פתחי עול ויבא מל הכבוד ,רהטו בתרי'
למיבלעי' ,אמרו מי הוא זה מל הכבוד ,אמר להו ה'
עזוז וגבור ,חזר ואמר שאו שערי ראשיכ ושאר
פתחי עול ויבא מל הכבוד מי הוא זה מל הכבוד
ד' צבאות הוא מל הכבוד סלה ,ולא נענה ,כיו
שאמר ה' אלקי אל תשב פני משיח זכרה לחסדי
דוד עבד ,מיד נענה .והוא פלא מהו דביקות השערי
זה בזה ,ושרהטו בתרי' למיבלעי' ,הכי רוח חיי נפח
בה ,והלא לא עביד קב"ה ניסא שידוד טבע למגנא
וללא כל תועלת.
והדברי מובני עפ"י דברי מד"ר פרשת
תרומה ,ר' ברכי' פתח ל ה' הגדולה והגבורה כו' ,את
מוצא כל מה שברא הקב"ה למעלה ברא למטה,
למעלה זבול וערפל למטה זבול וערפל כו' ,ולא עוד
אלא שחביבי של מטה משל מעלה ,וירד בשל מטה
שנא' ועשו לי מקדש מקדש ושכנתי בתוכ ,ואומר לי
הכס ולי הזהב נאו ה' .המדרש הזה אומר דרשני,
בלתי מוב תכלית הכוונה ואי הדברי מקושרי
ומסודרי.
ונראה על פי מה שפירשו הראשוני ז"ל הפסוק
)שה"ש ד'( אפריו עשה לו המל שלמה מעצי
הלבנו עמודיו עשה כס רפידתו זהב מרכבו ארגמ
תוכו רצו אהבה מבנות ירושלי) ,פירש"י אלו
ישראל יראי ושלמי להקב"ה( ,והוא דכל תכלית
בני המשכ הלא איננו מדור להש"י ,כדכתיב ,ה
שמי ושמי המשי לא יכלכלוהו א כי הבית הזה,
וכתיב ,איזה בית אשר תבנו לי ואיזה מקו מנוחתי,
אפס מפני שחפ הש"י להשרות שכינתו בישראל,
ואי השראת השכינה במקו שיש חילוק ופירוד
לבבות ,רק במקו שיש אהבה ואחדות ,וכמאמר
הזוה"ק אחד לא שריא אלא באחד ,לכ צוה הש"י על
המשכ למע יתאספו שמה כל ישראל שלש פעמי
בשנה להקריב קרבנות לה' ,ויע שכל מריבה ופירוד
לבבות יסתע לסיבת גאוה וגודל לבב או קנאה
ושנאה ,ושמה בבית ה' מקו הקרבנות ,הלא כתיב
זבחי אלקי רוח נשברה ,או אז יכנע לבב האד,
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ויזרה הלאה כל קנאה ותאוה וכבוד ,עי"ז יבאו לידי
אהבה ושלו וקירוב הלבבות ,וישרה הקב"ה שכינתו
עליה ,כדכתיב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ ,כי
מקו המקודש הזה הוא מרכז האתחדות ע ישראל,
ועל כ דרשו רז"ל שבת כ"ב ,מחו לפרוכת אשר על
העדות ,עדות הוא לישראל שהשכינה שורה בתוכ.
וז"ש אפריו עשה לו המל שלמה מעצי הלבנו
גו' ,הקב"ה אי צרי להעצי החשובי ,והכס
והזהב אשר העלה עדי עדיי להמשכ ,תוכו רצו
אהבה מבנות ירושלי ,ועל כ מצינו שאמרו רז"ל על
וירא משה את כל המלאכה והנה עשו אותה כאשר
צוה ה' כ עשו אותה ויבר אות משה ,מה ברכה
ברכ ,יה"ר שתשרה שכינה במעשה ידיכ ,ר"ל
שימלאו חובת להגיע אל תכלית הנדרש שרומז עליו
בני המשכ ,וזהו אות לישראל כי חביבי ה בעיני
הקב"ה יותר ממלאכי מרו ,שהרי לא השרה שכינתו
למעלה א שביניה יש שלו תמיד כדכתיב )איוב
כ"ה( עושה שלו במרומיו ,ובכ"ז הוריד שכינתו
למטה.
וזה שאמר המדרש הנ"ל שכל מה שברא הק"ה
למעלה ברא למטה כו' ,ועוד זאת שחביבי של מטה
משל מעלה ,שהרי הניח של מעלה וירד בשל מטה
שנאמר ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכ ,ואי הקב"ה
חפ בהכס והזהב עדי המשכ ,דכתיב לי הכס ולי
הזהב נאו ה' .והנה תכלית האהבה והאחדות אינו רק
שיהי' שלו ביניה באי מריבה וקטטה ,והאחדות
הגמורה הוא שיהי' משפט השיווי לכל ישראל ,כקט
כגדול כעשיר כדל יהי' מדה אחת לכול ולא ישתרר
אחד על חבירו יע כלל האומה הישראלית הוא קומה
שלמה כגו אחד ,וכמו גו האד שמורכב מאברי
ועורקי שוני חשובי ופחותי ,כמו הראש והלב
מקו משכ החכמה ,והידי והרגלי שה לתשמיש
פחות] ,כ הוא בע ישראל ,אשר כל איש אשר בש
יהודי יכונה ,צרי להתאחד ע זולתו כאיש אחד ,ואז
בטוחי המה כי אי כל אומה ולשו יכולי לעמוד
כנגד[.
ועל עני זה רומז מאמר רז"ל )ברכות ו' ,(.וראו
כל עמי האר כי ש ד' נקרא עלי ויראו ממ ,אלו
תפילי שבראש ,שלכאורה למה יפחדו האומות מפני
תפילי של ראש דוקא ולא מפני תפילי של יד.
ולהאמור יוב ,דהנה תפילי של יד ה בית אחד ,והד'
פרשיות כתובות בקל אחד ,וזה רומז רק על אחדות
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השלו בלי מחלוקת ,אבל תפילי של ראש ,שא
שהד' פרשיות כתובי כל א' בקל מיוחד ובבית בפני
עצמו וחלוקי זה מזה ,בכל זה ה למטה פתוחי,
ושער אחד ופתח אחד לכול ,וזה רומז על השיווי
לכל הכתות והמפלגות ,באי הבדל ביניה ,ובזה יפה
כח ונצחיות של ישראל ,וז"ש וראו כל עמי האר
וגו' ,אלו תפילי שבראש .ורעיו זה הי' מושרש בלב
דוד המל ע"ה ,וזה הי' סמל שלו ,שאמרו עליו
במגילה )י"א (.שכש שבקטנותו הקטי את עצמו ,כ
במלכותו הקטי את עצמו.
וז"ש רז"ל בירושלמי פרק קמא דב"מ ,על הקרא
)ד"ה א' כ"ב( שאמר דהע"ה ,והנה בעניי הכינותי
לבית ה' זה ככרי מאה אל וכס אל אלפי
ככרי ,ופרי הרי אי ל עשירות גדול מזו ,ומאי האי
דאמר בעניי הכינותי כו' ,ר' אבי אמר מהו בעניי,
שאי עשירות לפני מי שאמר והי' העול ,ור"ל שהל
ברעיו הזה שתכלית בני המקדש הוא שיהי' הכל
שוי ,עשיר ומל ,כרש והל ,ולכ אמר בעניי ,ר"ל
שאי לו חשיבות כלל מה שהוא מל ועשיר ,ומצינו
זה שבמקדש הי' כל אפי שוי ,שאמרו רז"ל סו
זבחי נאמר בעולת בהמה לריח ניחוח ונאמר בעולת
העו לריח ניחוח ,ללמד שאחד המרבה ואחד
הממעיט ובלבד שיכוי לבו.
ומעתה יוב הגמ' שבת הנ"ל ,שכשבנה שלמה
את ביהמ"ק ,עלה בדעתו ,שתכלית בני המקדש
שהוא על האחדות ,הרצו שיהי' שלו בי הכתות
והפלגות ,אבל לא שיהיו כל אפי שוי ,ויהי' הבדל
בי הגדולי להקטני ,וז"ש שדבקו שערי זה בזה,
ר"ל שלא תהי' מריבה בי הכתות ,שיש לכל אחד
שער בפני עצמו ,ולא נענה ,כיו שא יהי' כ ,לא
תוכל האומה החלושה הזאת המכונה שה ,להתקיי
בי ע' זאבי ,ולהכי קאמר שכשאמר שאו שערי
ראשיכ והנשאו פתחי עול גו' ,רהטו בתרי' לבלעי',
ר"ל שנרמז לו שבאופ זה יהיו ישראל נרדפי מ
האומות לבלע חיי ,וכיו שאמר ,ה' אלקי אל
תשב פני משיח זכרה לחסדי דוד אבי ,ר"ל שזה הי'
כל ישעו ואדיר כל חפצו שלא יהי' הבדל ופדות בי
מל להדיוט בי גדול לקט ,מיד נענה.
ונראה שזהו הי' עני מצות השקלי ,שישראל
נצטוו שיתנו כל אחד מחצית השקל ,לרמז שכל אד
מישראל בלעדי החברה כולה ,הוא רק מחצה ,ורומז
על האחדות הגמורה שיהי' הכל שוי ,קטני
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כגדולי ,וע"כ צותה תורה העשיר לא ירבה והדל לא
ימעיט ממחצית השקל.
והנה בספר עקידת יצחק במגלת אסתר ,כתב על
הקרא ישנו ע אחד מפוזר ומפורד ,שהמלשינות של
המ היתה ,שיוכלו להתקומ על היהודי להומ
ולאבד משו שאי אחדות ביניה ,שיש בה פירוד
הלבבות וחילוקי דיעות ,ולעומת זה אמרה אסתר כנוס
את כל היהודי ,ר"ל להראות לעיני המל והשרי
שלומ וכינוס ,שמקושרי זה לזה בחבל האחדות
הגמורה .ועפי"ז מוב מאמר ר"ל הנ"ל ,שהי' גלוי
וידוע לפני מי שאמר והי' העול שעתיד המ לשקול
שקלי על ישראל בעלילה זאת ,שאי-אחדות שורר
ביניה ,לכ הקדי שקליה לשקליו ,למע יקונ
ביניה השלו והאחדות הגמורה ,שעל זה רומז
מצות מחצית השקל כנ"ל.
והנה אמרו רז"ל ,ואהי לה למקדש מעט ,אלו
בתי כנסיות ובתי מדרשות ,שבזמ שביהמ"ק הי' קיי
היתה עבודה בקרבנות ,עכשיו שחרב בעונינו ,יש לנו
בבהכנ"ס ובהמ"ד עבודה שבלב זו תפלה ,ונשלמה
פרי שפתינו ,ואמרו רז"ל תפלות כנגד תמידי
תקנו ,ובהכנ"ס ובהמ"ד יש לה ג"כ תכלית זה של
הביהמ"ק ,שהיא נקודה מרכזית שמתאספי שמה בני
ישראל פעמי בכל יו לשפו שיח לפני ה',
והכנעת לפני הבורא יתבר ,כמו שאמרו רז"ל
המתפלל צרי שית עיניו למטה ולבו למעלה ,ר"ל
לחשוב גדלות הבורא ושפלות עצמו ,ועי"ז פורקי
מעליה עול חשבונות הרבי של הבלי העוה"ז,
ובאי לידי אחדות גמורה ,ועי"ז ה' עמה ,שהוא
השראת השכינה שלא יוכלו האומות לנגוע בה
לרעה.
וכ פירש הפרשת דרכי ז"ל דברי המדרש
בקהלת ,על הקרא עיר קטנה ואנשי בה מעט ובא
אלי' מל גדול וסבב אותה ,עיר קטנה זו בהכנ"ס,
ואנשי בה מעט אלו הצבור ,ובא אלי' מל גדול זה
הקב"ה ,שר"ל דהשראת השכינה בישראל ע"י
בהכנ"ס הוא ,שש ממעטי עצמ ,ע"פ דרשת רז"ל
על כי את המעט מכל העמי ,את ממעטי את
עצמכ ,עי"ז באי למדת האחדות הגמורה ,השתוות
הגדולי והקטני יחד ,שזו היא עזוז ותוקפ של
ישראל ,שעל כ הוא נקרא בית הכנסת ,מקו כינוס
והתאחדות הלבבות ,וזהו דרשת רז"ל על מה טובו
אהלי יעקב משכנותי ישראל ,אלו בתי כנסיות ובתי
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מדרשות ,ר"ל שמתאחדי שמה הדיוטי שנקראי
יעקב ,ע הגדולי בני עלי' שנקראו ישראל ,יחדיו
יתלכדו ולא יתפרדו ,וזהו שאמר ר' ישמעאל ב
אלעזר הנ"ל שעמי האר מתי מפני שקורי
לביהכנ"ס "בית ע" ,שמורידי עדי הכבוד מעל
הבית המקודש הזה ,כי בזה שקורי אותו בית ע,
מביעי בזה שאי זה כי א בית פתוח להמו ע
להתוועד ,ובאמת הוא מקו מקודש שבו ירוכסו
לבבות ישראל בלולאות האהבה והאחדות ,שעי"ז
נעשי ראוי להשראת השכינה כנ"ל.
וזהו שמצינו בנזיר כ"ג ,:דרש רבא ואיתימא ר'
יצחק מאי דכתיב לתאוה יבקש נפרד ובכל תושי'
יתגלע ,לתאוה יבקש נפרד ,זה לוט ,ובכל תושי'
יתגלע ,שנתגלה קלונו בבתי כנסיות ובבתי מדרשות,
ופרש"י ש ,בשתי תורות ,בבתי כנסיות בתורה
שבכתב ,דכתיב לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה',
ובתורה שבע"פ ,בבתי מדרשות ששוני בה עמוני
ומואבי אסורי ואיסור איסור עול .ונראה שעל כ
קורא לביהכנ"ס וביהמ"ד תורה שבכתב ובע"פ ,אחרי
שתכלית ביהכנ"ס וביהמ"ד הוא להביא שלו
ואחדות לישראל ,וזה הי' יסוד התורה ,שבמעמד
הנבחר במת תוה"ק כתיב ,ויח ש ישראל כנגד
ההר ,ודרשו רז"ל ללמד שהיו כול כאיש אחד בלב
אחד ,והוא שבזה בטוחי ישראל בנצחיות לאומיות
ודת.
והנה אמרו רז"ל ביומא ט :א חומה היא נבנה
עלי' טירת כס וא דלת הוא נצור עלי' לוח ארז ,א
עשית עצמכ כחומה ועלית כלכ בימי עזרא ,ר"ל
שהי' ביניה אחדות המגינה עליכ כחומר נגד
האומות ,עי"ז נמשלו ככס שאי רקב שולט בו ,כ
ה לא תשלוט בה יד אויביה לרעה ,עכשיו
שעלית כדלתות ,פרש"י שער שיש לו שתי דלתות,
ור"ל שיש ביניה שנאת חנ ,נמשלת כארז שרקב
שולט בו ,כ ה נרדפי על צואריה מאויביה.
כאומר ז"ל אני חומה ,זו כנסת ישראל ר"ל שיהי'
לה לישראל להג בעד מכל רע כחומה ,ושדי
כמגדלות ,אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות פי' כי ראו
חובת המוטלת עליה כהוראת בתי כנסיות ובתי
מדרשות להתאחד זה ע זה ולא תופר ברית השלו
ביניה.
והנה כתיב בפ' ל ,ויוצא אותו החוצה ויאמר
הבט נא השמימה וספור הכוכבי א תוכל לספור
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אות ,ויאמר לו כה יהי' זרע ,ואמרו רז"ל במדרש
אי הבטה אלא מלמעלה למטה ,מלמד שהגביהו
הקב"ה למעלה מחלל הרקיע ואחוי לי' לשוקקי
שמיא ,שלכאורה אי מוב למה הוצר הש"י להגבי'
את אברה למעלה מחלל הרקיע לצור דבר זה ,הלא
ג בהיותו עומד למטה הי' רואה שאי מספר
לכוכבי .ויוב עפ"י מה שאמרו רז"ל ביומא כ"ב,:
כתיב והי' מספר בני ישראל ,וכתיב אשר לא ימד ולא
יספר ,כא בעושי רצונו של מקו כא באי עושי
רצונו של מקו ,ועמדו המפורשי אי יתכ זה
שכשישראל חוטאי ה מעטי ויש לה מספר,
וכמעט רגע ששבי אל ה' יתרבו עד לאי מספר.
ונראה עפ"י דברי רז"ל בסנהדרי ל"ט ,.א"ל
כופר לרב גמליאל כתיב מונה מספר לכוכבי ,מאי
רבותי' ,אנא נמי מצינא למימני כוכבי אייתי ,חבושי
שדינהו בארבילא וקא מהדר להו ,אמר לי' מניהו,
א"ל אוקמינהו ,א"ל רקיע נמי הכי הדרא ,ר"ל א
שהכוכבי ברקיע יש לה מספר ,אבל לפי שהולכי
וסובבי וחוזרי חלילה ברקיע בתנועה תמידית ,אי
איש יוכל לספר אות בשעת תנועת וסבוב המרכזי,
וזהו נמי הכונה בדבריה ז"ל הנ"ל שבזמ שישראל
עושי רצונו של מקו שהולכי ממדריגה אי איש
יוכל לספור אות ,ר"ל להגביל מדרגת שלמות,
אחרי שמרגע לרגע הולכי למדרגה יותר גדולה .אבל
באי עושי רצונו של מקו ,לא אמר כשעוברי
רצונו של מקו ,אלא שאי עושי רצונו של מקו,
ר"ל שאינ הולכי למעלה רק עומדי ,אז יכולי
להגביל למדרגת שלמות דוגמת הכוכבי ,שא לא
הדרי וסובבי ברקיע יכולי למנות ,ורק כשההמה
מהלכי וחוזרי ברקיע אי אפשר למנות ,כמאמר
ר"ג הנ"ל.
וזהו שהוצר הש"י להגביה לאברה למעלה
מחלל הרקיע ,למע הראות לעיניו אי הכוכבי
מהלכי וחוזרי ברקיע ,שעי"ז אי לה מספר ,כה
יהי' זרעו צדיקי ושיהיו הולכי ממדרגה למדרגה,
ולא יוכל אד לתת גדר וגבול לשלמות כנ"ל .והנה
כשהאנשי ה גדולי המעלה דמיו הכוכבי שה
גופ מאירי ,וה ה מאירי פני תבל בחכמת
מלמדי את הע דעת ותבונה ,ממנהג הטבע
]שמתעורר בקרב[ רוח גאות ,כדמצינו לרז"ל בסוטה
)ה' ע"א( שהתירו לת"ח מעט גאוה ,שמיני
שבשמינית ,ודבר זה גור לידי מחלוקת ,ומתרחקי
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חבירו ,כדמצינו בתנאי הקדושי שנחלקו שמאי
והלל וכדומה ,אמנ לעומת זה ברכ הקב"ה בעפר,
דכתיב והי' זרע כעפר האר ,שכמו שרגבי עפר
יחדיו ידוקבו והי' לאחדי ,כ יהי' לבסו שלו
ואחדות ביניה.
ולכ ארז"ל )קידושי ל (:על כ יאמר בספר
מלחמות ה' ,שת"ח לוחמי זה ע זה בהלכה ,ואת
והב בסופה ,לבסו נעשה אהבה ושלו ביניה,
שע"ז רומז ג"כ ברכת ה' לאברה בהעקידה והרבה
ארבה את זרע ככוכבי השמי ,ובכ"ז לא יהי'
מחלוקת ומריבה ביניה להפריד בי הדבקי,
וכשיהי' אחדות ביניה ,לא יוכלו אויביה לעשות
עמה רע ,וז"ש וכחול אשר על שפת הי ,שכמו
שהקב"ה ישו חול גבול לי ואומר לי עד פה תבא,
שלא ישטו העול ,כ לא יוכלו האומות שנמשלו
למי רבי ולגלי הי ,כדכתיב ]ישעי' י"ז[ הוי המו
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עמי רבי כהמות ימי יהמיו ,שלא יוכלו לנצח
אות ,ויהי' ישראל ע-עול.
וזה שאמרו רז"ל במגילה ,כי נפול תפול לפניו,
אמרו לו אומה זו משולה לכוכבי ולעפר ,ר"ל שא
שנמשלו לכוכבי יש אחדות ביניה אחרי שנמשלו
ג"כ לעפר ,וזהו שהוכיח משרע"ה את ישראל ,והנכ
היו כוכבי השמי ,שאמת שגדולי במעלה את,
אבל עי"ז מריבה בינות ,וז"ש לה ,לא אוכל לבדי
שאת אתכ ,שהיו טרחני וסרבני ,ועל זה אמר
המדרש ,זש"ה ואני ברוב חסד אבוא בית אשתחוה
אל היכל קדש ביראת ,שהתקנה לזה היא ,שבבוא
לשפו שיח בביהכנ"ס יבואו לידי אהבה ואחדות,
וז"ש ה' אלקי אבותיכ יוס עליכ ככ אל פעמי
ויבר אתכ כאשר דבר לכ ,ואמר המדרש ,היכ
דבר ,והי' זרע כעפר האר ,שיהי' השלו ואחדות
שורר ביניה ,ויהי' זה ע"י ביהכנ"ס וביהמ"ד כנ"ל,
והב.
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הגאו רחיי יצחק קארב זל נולד בשנת תרל"ב .רב גאו מפורס .בתרס"ב מו"צ
בפאניוועז .בתרס"ח בפלונגיא  .בתרע"ד בזאגער .בתרפ"ב בארה"ב .עלה לירושלי.
נפטר ג' סיו תשי"ז .מחבר :נתיבות חיי.

ïéçãð ïðéà ç"òá ïéãá í"áîøä éøáãá øåàéá
פאניוועז כ"ו אלול תרס"א
כבוד ידידי הרב הגאו המפורס וכו' כש"ת
הר"ר דוב ראפעפארט נ"י

אחדשה"ט .לא ידעתי בשנה העברה כאשר
כת"ר היה בפה כי כעת יביא המקרה עני מה
שביכולת כת"ר לפעול הרבה לטובת לוא ידעתי זאת
השתדלתי אז לתוודע ע ידידי ולמצא ח בעיניו ויע
שלא עשיתי כ ע"כ אבקש את כת"ר שיסמו נא על
עדותו של הגאו מפה ואל יחשו נא את טובתו ממני
בהיות באמת לא-ל ידו כי אדע אנוכי היטב את גודל
האהבה הנשרש עמוק בליבות כל אנשי ריבינישיק אל

כת"ר ומאוד מאוד יהיו דבריו נשמעי ש כדברי
האב אל בניו.
והנה כעת נעשית העיר ריבינשיק פנויה  -כי רבה
נלקח בסקידל  -וע"כ אדמה שטוב מאוד היה לוא
עשה ידידי את הטוב והציע לפני העדה הנ"ל שיבחרו
אותי לרב בעיר כי זולת מה שכל אנשי עדת
ריבינישיק מעריצי את כת"ר וע"כ יקבלו את הצעתו
זולת זה יודע כת"ר היטב אל מי לפנות ש ומי המה
נכבדי העדה בש .ודברי הצעת כת"ר ימלא ג הגאו
מפה  -יותר טוב היה לוא נוכל לפעול שעדת
ריבינשיק יחקרו מעצמ אודותי אצל הגאו מפה -
וג אקוה ש˜ÒÈÂÂ„Ó ‰ÁÓ˘ ¯È‡Ó '¯ ÔÂ‡‚‰
יעזרני בהשתדלות זאת .והנה בקשתי שטוחה לפני
כת"ר שיעצני אי אשתדל אודות העיר הנ"ל כי א
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שאי לי שו תשוקה אל הרבנות דריבינשיק כי כפי
שמדומה לי היא מצער בכל זאת ההכרח לא יגונה
וכעת מוכרח אנוכי להשתדל אודות איזה רבנות יע
שכבר מרגיש אנוכי מחסור .ואסיר תודה אהיה לכת"ר
א ימלא את משאלתי.
ובזה מברכו בכתיבה וחתימה טובה ומאושרת
åáäåà éðîî
áøà÷ ÷çöé íééç
כדי למלאות את הגליו אציע לפני כת"ר קצת
מאחד מחידושי:
הנה רבו הסתירות בדברי הרמב" בדי אי
בעלי חיי נדחי וזה לשו הלח משנה בפ"ג
מהלכות שגגות הלכה ח' דיש לתמוה טובא על דברי
רבינו חדא דכא משמע דאע"פ שנראה ואח"כ נדחה
ואח"כ נראה אינו דחוי בבעלי חיי ובסו פ"י
מהלכות אלו כתב גבי עשיר שהפריש קא למוכרה
וליקח בדמיה כשבה או שעירה ולמה לא נדחית מפני
שדיחוי מעיקרו אינו דחוי ,משמע שא נראה ונדחה
הוי דחוי בבע"ח היפ ממ"ש כא .ג בפ"ג ופ"ד
מהלכות פסולי המוקדשי כתב שני הטעמי וכ
בפט"ו מהלכות מעשה"ק ה"א ,תו קשיא מריש מי
שהי' טמא כו' )כל דברי הלח"ש הנ"ל באריכות(.
וליישב כל אלו הסתירות בדברי הרמב"
וביחוד החידה סתומה שבדבריו בפט"ו ממעשי
הקרבנות נ"ל שדעת הרמב" הוא דהא דקי"ל דאי
בעלי חיי נדחי היינו דווקא א הקדיש את גו
הבעל חי להקריבו על המזבח אז יש בזה היתרו
שבע"ח אינו נדחה אבל א הקדיש את הבע"ח רק
קדושת דמי כיו שגו הבע"ח אינו קדוש רק דמיו
והדמי אינ בעלי חיי ומה לי דמי בעלי חיי מדמי
חפ אחר וע"כ אי שיי בקדושת דמי לאמר בעלי
חיי אינ נדחי.
ועוד יתירה שהרמב" בפירוש המשנה )פסחי
צ"ח ויעיי היטב בהתוספות יו טוב פסחי פ"ט מ"ז
ד"ה יפלו דמיו( מפרש דהא דאמרינ יש דיחוי בדמי
היינו שהדמי עצמ נדחי דא לאחר שימכור את
הדבר הנדחה אי הבעלי יכולי ליקח בהדמי
בהמה אחרת ולהקריבה רק שהדמי יפלו לתיבת
המזבח ואינ עוד של הבעלי )וכ מפורש בהר"ח

פסחי צ"ח ג הובא דבריו בתוספות זבחי י"ב(
ולפי זה כמו שאי הבעלי יכולי ליקח בהמה אחרת
להקריבה בעד הדמי הדחויי מכל שכ שאינ יכולי
להקריב את הבהמה מחמת קדושת דמי שעליה
שדחויי ועל דמי שיי שפיר דיחוי כיו שאינ בעלי
חיי.
ולפי הנחה זו מיושב שפיר דברי הרמב" בפ"י
מהלכות שגגות הלכה י"ג שכתב בזה"ל עשיר
שהפריש קא למוכרה וליקח בדמיה כשבה או שעירה
והעני יביא קא זו אע"פ שהיא קדושת דמי שהיא
נדחת ,ולמה לא נדחת ,מפני שהדיחוי מעיקרו אינו
דחוי עכ"ל .ועל זה תמהו בתרתי ,חדא מה שכתב
אע"פ שהיא קדושת דמי שהיא נדחת משמע
דבקדושת דמי שיי יותר דחוי והרי אדרבא בכמה
מקומות בגמרא קאמר שמע מינה יש דיחוי בדמי
משמע דבקדושת דמי אינו ברור כל כ דיש בה
דיחוי )בפט"ו ממעשי הקרבנות הביא הכס משנה
קושיא זו בש המאירי והניח בקושיא( ועוד הקשה
הלח"מ מה שמסיק הרמב" דדיחוי מעיקרו אינו
דיחוי תיפוק ליה א א נראה ונדחה אינו דיחוי
בבע"ח שאיירי כא.
אבל לפי הנחתי הנ"ל מדויק זה היטב דכוונת
הרמב" כ הוא דאע"פ שהיא קדושת דמי שאי
בזה היתרו של בעלי חיי אינ נדחי דקדושת דמי
נדחת א בבע"ח וא"כ הדי נות שידחה קא זו א
שהמה בע"ח ע"כ מסיק הטע דדיחוי מעיקרו אינו
דחוי דזה אינו דחוי א באינו בע"ח .וכ בפ"ד
מהלכות פסולי המוקדשי הלכה כ"ד כתב הרמב"
בזה"ל הפריש אשמו והיה בשעת הפרשה יפה סלע
ובשעת כפרה יפה שתי כשר שהדיחוי מעיקרו אינו
דיחוי כו' היה בשעת הפרשה יפה שתי כו' חזר
ונעשה יפה שתי יחזור לכשרותו שאי בע"ח נדחי.
וע"ז תמה הלח"מ מדוע צרי בהרישא להטע
דדיחוי מעיקרו כיו שלבסו מסיק דא נראה ונדחה
אינו דחוי בבע"ח ולפי הנ"ל ניחא דבהרישא שבשעת
הפרשה היה שוה סלע כיו שאש בעינ שיהיה יפה
שתי א"כ אינו חל מתחילה קדושתו להקרבה רק
למכור ולהשלי עוד סלע )יעיי בכריתות כ"ו כ"ז(
וכיו שאי קדושתו קדושת הגו א"כ הדי נות
שידחה ,ע"כ הוצר להטע דדיחוי מעיקרו אינו דחוי
בשו דבר אבל בהסיפא דבשעת הפרשה היה יפה
שתי א"כ חל מתחילה קדושת הגו ובזה מסיק
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שפיר דאי בע"ח נדחי )ג ישבתי היטב באריכות
בהנחה זו דברי הרמב" בפ"ג מפסוהמ"ק דבעת
שהמזבח פגו אינו חל הקדושה בשלימות(.

דאמר ש דבשו אופ אינו יכול להקריב עוד את
הבהמה א"כ מוכיח הגמרא דסובר דג גו הבע"ח
נדחה דאל"כ יקדישנה אח"כ קדושת הגו ויקריבנה.

והנה לכאורה יש סתירה מפורשת על דברי
הנחתי הנ"ל מהא דאמר )קדושי ,כריתות ,פסחי(
שמע מינה תלת שמע מינה בע"ח נדחי ושמע מינה
יש דיחוי בדמי כו' וכיו שהנחתי דבקדושת דמי
אי היתרו של בע"ח א"כ היכי מוכיח מזה שבע"ח
נדחי הרי כיו שהיא קדושת דמי אי כא בעלי
חיי .אבל ג סתירה זו אפשר ליישב באופ נכו
וכא אקצר ,דהנה א דלפי ההנחה הנ"ל דקדושת
דמי יש דיחוי היינו דווקא דקדושת הדמי שעל
הבהמה נדחה ושוב אינו יכול להקריב את הבהמה
מחמת קדושת דמי זו אבל גו הבהמה אינו נדחה
בשו אופ ולפיכ היה הדי נות דלאחר שיקדיש
את הבהמה אח"כ קדושת הגו יכול להקריבה וכיו

ובזה מיושב היטב דברי הרמב" בפט"ו ממעשי
הקרבנות הלכה ד' )יעיי"ש( דלהכי הוצר ש
להטע דדיחוי מעיקרו אינו דיחוי דא היה דיחוי
א"כ איננה עוד של הבעלי כדברי הרמב" בפירוש
המשנה הנ"ל .וא"כ אינ יכולי עוד להקדישה ע"כ
מסיק דאינ דיחוי מעיקרו דיחוי א שהיה רק קדושת
דמי ואי בזה היתרו של בע"ח וא הדי היה
דבע"ח נדחי א"כ לא היה מועיל עוד מה מה
שהקדישה אח"כ קדושת הגו וע"כ מסיק דבע"ח
אינ נדחי וא"כ הגו אינו נדחה עוד ע"כ יכולי
הבעלי להקדישה עוד קדושת הגו ולהקריבה.
ובהנחה הנ"ל ישבתי כל דברי הר"מ הסותרי בעני
זה ועוד הרבה קושיות חמורות.
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הג"ר יודא גרינוואלד זצ"ל אב"ד סאטמאר  -היה חתנו של הג"ר יוזפא סופר ז"ל בנו
של החת" סופר זצ"ל .הי' רב גאו וצדיק ומרבי תורה לאלפי .כיה כרב בכמה
קהילות ומשנת תרס"ב כאב"ד סאטמאר .נפטר בי"ט אדר תר"פ .חיבר ספרי :זכרו
יהודה ,שבט מיהודה ,עוללות יהודה.

úåìéáç úåìéáç úååöî ïéãáå ,'â äãåòñ ìù æ"îäá ñåë ìò äìãáä ïéðòá äáåùú
בעזה"י נגהי ליו ו' תרס"ט לפ"ק
שלו' וכט"ס לכבוד ידינ"פ אהו' התלמיד
החשוב והחביב ה"ה הרב החרי ובקי יראת ה' אוצרו
כקש"ת מו"ה  àãðàì øèìàנ"י ]הוא הגאו אב"ד
עדעלי[
מעש"י הגיעוני ,ואשרי לו שזוכה לישב באהלה
של תורה בבית מר חמיו הה"צ ]'éòùé éáø
 [øéèñòø÷îשליט"א ,כה יעזרהו הית"ב תמיד כי"ח
לאויוש"ט בכי"א.
וע"ד אשר תמה על מנהג העול שמשיירי כוס
של בהמ"ז בסעודה ג' לאבדלתא ואי חוששי למה

שאי עושי מצות חבילות חבילות ,והביא הא דשיירי
כנה"ג ,דביש הפסק בינתיי אי בו משו חבילות
חבילות ,והכא הא מפסיקי בינתיי בתפלת ערבית.
]והביא כ מס' ארעא דרבנ באור ,וכבר הובא די זה
דשיירי כה"ג במג"א סי' רע"א סקכ"ה בקיצור וע"ש
בלבושי שרד[ .ואני העני קיימתי כ מסברא דנפשאי.
ומע"כ נ"י כתב שבזה ניחא ג"כ מש"כ בסי'
שצ"ד )סעי' ב'( בהג"ה דפת של עירוב יש לבצוע
עליו בשחרית ,וכ' הטו"ז הטע הואיל ואתעבדי בה
מצוה חדא לתעביד בה מצוה אחרינא ]ויוצא כ לד"מ
מגמ' שבת קי"ז רב אמי ורב אסי כי מיקלע להו
ריפתא דעירובא שרו עילויה אמרו הואיל ואיתעביד
בי' כו'[ .וק' למע' הא הוי כעושה מצות ח"ח ,אע"כ
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כשיירי כה"ג הנ"ל דשאני ה משו דהוי הפסק
בינתיי ]ולקמ נדבר בזה בסד"ש[ .אמנ מע"כ שדי
בי' נרגא מתו' ערבי פסחי ק"ב ע"ב סו ד"ה שאי
אומרי כו' שכתבו וברכת אירוסי ונשואי נהגו לומר
על ב' כוסות וטעמא דרגילי' זה בל"ז כו' ,ועוד נהגו
לקרות כתובה בינתיי והוי הפסק ולכ צרי ב'
כוסות .הנה מבואר דהפסק לא מהני.
לענ"ד פשוט דהפסק ההוא לא הוי הפסק ממש
דהא מ"מ בזימנא חדא עושי הברכת אירוסי
ונישואי ,רק יע שרוצי לעשות היכר דברכת
אירוסי וברכת נישואי לא נתקנו תכופות ואדרבה היו
רגילי' זה בלא זה ,ע"כ עושי הפסק זה בקריאת
הכתובה לעשות בזה היכר הנ"ל .אבל הפסק כזה לא
מיחשב כהיסח הדעת וכהפסק ממש כההיא דפת של
עירוב וככוס של בהמ"ז והבדלה דמפסיק בינתיי
בתפלת ערבית .עמג"א סי' רצ"א סק"ו בש מהרי"ל
ז"ל דבנשארי' במקומ לא הוי הפסק ,ושפיר נוהגי'
להבדיל על הכוס של בהמ"ז .אמנ הפמ"ג בסי'
רע"א )א"א סקכ"ה( העיר דהמג"א העתיק דברי
שכה"ג רק לעני קידוש והבדלה על כוס א' ולא הביא
הדי של שכה"ג לעני כוס של בהמ"ז ג"כ ,משמע
מזה דלא שמיע לי' כלומר לא ס"ל.
ואני העני לולא דמסתפינא אומר לקיי דברי
שכה"ג ורק להוסי בו קצת .ומקוד נאמר דג לפי
שכה"ג הנ"ל לכאו' אי מקו למנהג הנ"ל ,דעד כא
לא אמר השכה"ג אלא דווקא ביי אחד וב' כוסות
וכמבואר ש בשכה"ג ובמחהש"ק סי' רע"א הנ"ל
]וג על היי מוסי ע"כ כדי לתק פגמו כמבואר בסי'
הנ"ל[ אבל כוס א' ממש כמנהג הנ"ל שמניחי' הכוס
של בהמ"ז לגמרי על הבדלה ,בזה ג בשכה"ג אינו
מתיר ,הג דזיל בתר טעמא דטע דאי עושי
]מצוות[ חבילות חבילות הוי רק משו דמחזי עליו
כמשוי כמו שפי' רשב" ז"ל והא תינח בפע א' אבל
א יש הפסק לא שיי כזה מ"מ כיו דלא מצינו
שמתיר כ בהדיא בשכה"ג והפמ"ג הנ"ל לא ס"ל ג
הא דשכה"ג בברהמ"ז וקידוש ,למה ל להכניס א"ע
לספקות .אבל כ"ז דווקא א הי' שותה מכוס של
בהמ"ז ומ"מ הי' מניח חלק ממנו להבדלה ,בזה הי'
שיי לדו בי' א שיי בו חשש של אי עושי מצות
ח"ח ,אבל הכא השתא אות שנוהגי' כנ"ל ה אי
שותי מכוס של בהמ"ז בסעודה ג' והיינו מטע שכ'

˙Â¯˙Ò
מג"א רצ"ט ס"ק ג' דמי שאינו נזהר בכל השנה לבר
על כוס כו' ג עתה אסור לשתות ממנו וכיו שהוא
לילה.
והנה הי' נלענ"ד שיש לומר דמה דאי עושי
מצו' ח"ח] ,ולשי' הרמב" בהל' שבת פכ"ט שאי
עושי' ב' מצו' על כוס א'[ יש לומר בו עוד טע חו
מטע דרש"י ורשב" הנ"ל הו"א דע"י שרוצה לקיי
בכוס זה ב' מצו' יוכל לגרע מחלק מצוה א' ,כגו
שלא ישתה בו כשיעור וכדו' ,בשביל שירצה לקיי
עוד מצוה שנית בכוס זה ,והא תינח כששותי ג עתה
מכוס זה בקיו מצוה ראשונה אבל הנ"ל שאי שותי
מכוס של בהמ"ז בסעודה ג' ,לא שיי חשש זה ולא
יגרע חלק המצוה הראשונה בשו אופ בזה אי חשש
שאי עושי ב' מצות על כוס א' ,ומכ"ש שיש ג
הפסק רב בינתיי.
ואפשר דהיינו טעמי' דמג"א סי' רע"א הנ"ל
שלא העתיק די דשכה"ג לעני בהמ"ז וקידוש ,משו
הא דרמב" ז"ל שכ' שאי עושי ב' מצות על כוס א',
ובנדו דיד אפשר ג הוא מודה דמותר .ומכ"ש שיש
לומר דשתיק לי' המג"א מדי דבהמ"ז וקידוש דווקא,
אבל לעני בהמ"ז והבדלה באי שותי מכוס של
בהמ"ז דבזה לא מיירי בשכה"ג יש לומר דמודה ג
המג"א דשרי ,כנלענ"ד.
]ומש"כ מע"כ להקשות על ס' ארעא דרבנ כו',
נלענ"ד דשפיר הק' הס' ארעא דרבנ על שכה"ג
דעכ"פ הבאת הכוסות בב"א הוי כעושי ח"ח ,ורק
תירוצו ש בא"ד עולה יפה משו דעכ"פ גופי
מחולקי שאני וק"ל ,ויעיי' פרה פ"ג מ"ז רח"א
שנאמ' והוציא אותה לבדה ,אבל במק"א שרי כזה[.
ואגב אעורר דקו' תוס' בסוטה משתי עולות
דרשאי להביא בב"א כו' ,תמוה לי דהת ע"כ יש
להביא משו דאח"כ יביאו עוד קרבנות ואינו נראה
משו ח"ח רק ניכר כדי למהר העבודה ,משא"כ בב'
סוטות וכדו'.
יאמי מע"כ כי טרידנא טובא ,ורק לקחתי מעט
פנאי לצאת י"ח הבריות ,ומכ"ש יקרא דמע"כ חביבא
עלי טובא.
והנני בזה א"נ הדש"ת באהבהåå"øâ àãåé '÷ä ,
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גאו הגאוני רבי יוס ראזי ז"ל )המכונה ג ר' יוזשע דאנענבערג( נולד בשנת
תרי"ח .כנראה משמותיו ותואריו הי' מוצאו מראגאטשאב ש החל להתפרס
בתור עלוי נפלא הבקי בכל חדרי תורה ובבלי וירושלמי שגורי על פיו כאחד
התנאי ובהתמדתו המופלאה אשר לא פסק פומי' מגירסא .לאחר מכ התגורר
כנראה בדאנאנבערג ואח"כ שימש כרב בעיר דווינסק .תורתו נתפרס בספריו
"צפנת פענח"

ùåãé÷ì íéîá åøùðù íé÷åîéö ïéé úåøùë ïéãá
יו ד' ג' מח"ש תרפ"ט דווינסק

סמני ע"ש בתוס' בזה דזה המציאות כ אבל אח"כ
פסול.

קבלתי מכתבו והנה יראה ברי" פרק ערבי
פסחי גבי צימוקי ומהר"ל ש ,והנה כ לגבי
נסכי לשיטת רש"י מנחות ד פ"ו ע"ב מבואר דא
הענבי נצמקו ע"י אור ה פסולי לנסכי היוצא
מה בלא מי וא ע"י חמה מותר וא דבה דזבחי
ד ס"ב וסוכה ד מ"ח קאי ש איי א נתבשל וכ
מי או א נתייש יעוי תוס' ב"ב ד י"ח וצ"ז ע"ב
ועיקר הגדר משו דמבואר בבכורות ד י"ז ע"א גבי
נסכי שלא נשתנו והנה מבואר במנחות ד כ"ח דע"י
חמה הדר לברייתו וע"י אור לא הדר לברייתו .וכ
הוה די גבי פרה כמבואר בתוספ' הובא ברמב" פ"ט
מה' פרה הי"ג ע"ש ומאד יש להארי בזה ואכמ"ל.

וה"נ גבי צימוקי דשורי אות וה עצמ
מתמלאי ושוב אח"כ צרי ליקח הצמוקי בעצמ
ולסוחט ואז כל היוצא מה יש עליו גדר יי עצמו
] :·"עי' רש"י פסחי ד ל"ג ע"ב ומנחות ד נ"ד
מ"ש בזה ולא דמו דש החלב נשאר בפ"ע[ וי"ל
דכשר ג לנסכי וכ"ש לקיד]ו[ש ורק א לא נצמקו
באור רק בחמה .וא דגבי זתי ג א נכבשו ע"י
מי פסולי ע' מנחות ד פ"ה ע"ב וד פ"ג ,זיתי
שאני .עכ"פ כ ביי דמה שנבלע בהצימוקי ממש
חל עליו ש יי ממש אז א א נשאר מהמי שלא
נבלעו א דאז פסול לנסכי אבל לקידש מצטר ואז
הוה הרבה יי ודי בזה.

והנה באמת כ דהא דמזוג פסול לנסכי
כמבואר בספרי ועיי ב"ב ד צ"ז ע"ב זה רק א היי
נמזג דאז נשתנה אבל א הענבי בעצמ נתמלאו
מי ואח"כ סחט ויצא מה היי ע המי נהפכו ג
ה ליי ולא נקרא נשתנה ואז ג לנסכי המי שבלע
הענבי הוה כמו יי .ועי' מ"ש התוס' חולי ד כ"ו
ע"א גבי תמד דג המרק נעשו יי א בנסכי פסול
דצרי יי מ ענבי ומאוד הארכתי בזה בחיבריי ח"ג
וח"ב גבי נזיר במזוג א לוקה על הצירו ג"כ או
צרי שיעור יי רביעית או כזית ובתוספ' מכות פ"ג
ואכ"מ וכ חזינ גבי פרה אדומה באפרה דקוד
שנעשה אפר מערבי עמה הרבה מי עצי ואיזוב
וכמבואר בפרה פ"ד ובתוספ' ש ובספרי פ' חקת
והכול נקרא אפר פרה אבל לאחר שנעשה אפר פסול
וכ מבואר במנחות ד צ"ב ע"ב גבי ד חלזו דמערב

והסוכר עצמו יש להארי בזה הרבה גבי מלח
דלגבי הכשר הוה כמי פירות א א נימח כמ"ש
הרמב" א מ"מ לגבי מקוה מעלה כמ"ד במקוואות
דהוה תולדות מ המי זבחי ד כ"ב ע"ש בזה ]?[
ואכמ"ל לכ יראה קה"פ לסחוט בטוב את הצימוקי
הנשרי ויצטר ע המי אשר לא נבלעו ואח"כ
לסנ וכשר לחה"פ בלא חשש אי"ה.
בגדר התוס' מכות י"ל נ"מ בב"ד או אד אחר
וכמ"ש הרמב" ז"ל בהל' סנהדרי פי"ד ה"ח ע"ש
בזה דב"ד רק דאח"ז מ"ד מול שאר אד ורבנ א
בשאר דברי  ...בלשו הרמב" ז"ל.
ואקצר  ïéæàø óñåéרב דפה
מה שלו הרב מציזעווא נ"י

לעילוי נשמת ולזכרון נצח
זוו"ר של אבי מורי ז"ל

מרת רחל בת ר' יצחק הכהן
ובנם :ישראל מנחם ע"ה הי"ד
ובנותיהם :נייטשא ,ורייזל ע"ה הי"ד

ע"ה הי"ד

נרצחו ע"י הרשעים הארורים ימ"ש ביחד עם רבבות מישראל
ביום ערב שבועות תש"ד לפ"ק
אבינו מלכנו נקום נקמת דם עבדיך השפוך

תהא נשמתם צרורה בצרור החיים


ולזכר נשמת
גיסי היקר והחשוב ,יחיד מומחה בחכמת הדקדוק,
בעמח"ס ספר כללי טעמי המקרא ושאר ספרים
ה"ה הרה"ח

מוה"ר יהודה ארי' ב"ר ברוך
גוטמאן

ע"ה

נפטר ז"ך לחודש כסליו תשס"ז לפ"ק ,ומנו״כ בשיכון סקווירא

תנצב"ה

לזכרון בהיכל ה׳
ש״ב הגה״צ

רבי נפתלי בהגה״צ רבי בנימין זאב
לאנדוי

ז״ל

דומ״ץ חוסט
שנלב״ע יב אלול תשע״ד

ת.נ.צ.ב.ה.


ולע״נ זוגתו

הרבנית הצדקנית נייטשא
בת דודי הגה״צ רבי יעקב

זצוק״ל הי״ד

דומ״ץ חוסט
נלב״ע ט׳ כסלו תשע״ה

ת.נ.צ.ב.ה.

ע״ה

לזכרון עולם
לעילוי נשמת מרביצי תורה ומוסר משרידי דור הישן
מורי ורבי

הגה״צ רבי ישראל ארי׳ ב"ר אברהם

זצ"ל

ספינער
ר״מ ישיבת בית שמואל
נלב"ע כ״ז אייר תשע"ד


מורי ורבי

הגה״צ רבי מרדכי צבי ב״ר יונה

זצ״ל

סאסנע
ר״מ ישיבת בית שמואל
מייסד ומנהל ועד להרמת קרן התורה
נלב״ע כ״ב מנחם אב תשע״ד


תהא נשמתם צרורה בצרור החיים

לזכרון בהיכל ה׳
לע"נ ידיד נפשי איש האשכולות הגה"צ המפואר
מוה"ר משה דייטש זצ"ל

אב"ד קטמון
בן הגה"צ ר' יהושע זצ"ל

אשר נתן לי תשובת זקיני – ששלח לזקינו דומ"ץ מאקאווא
בתשואות חן ,טוב עין הוא יבורך
נלב"ע ביום הפורים י"ד אדר ב' תשנ"ז



לזכר נשמת
הרה"ג מרביץ תורה לעדרים ומוציא יקר מזולל
מוה"ר אברהם חיים בן מוה"ר זאב גנצבי ז"ל
נלב"ע ג' תמוז תשנ"ג לפ"ק
ואשתו החשובה שושלת היוחסין מרת ראכל ע"ה
בת הרה"צ מוה"ר נפתלי חיים האלברשטאם זצ"ל מגארליץ
נפטרה בש"ט ג' מרחשון תשס"ט



לזכר נשמת
ש"ב הרה"ח עסק בצרכי ציבור באמונה ירא ושלם כש"ת
מוה"ר אברהם הכהן פריעדמאן ז"ל
בן דודי הרהגה"צ המפורסם
מוהר"ר יעקב הכהן פריעדמאן זצ"ל ,דומ"ץ דק"ק חוסט
נלב"ע שביעי של פסח תשנ"ד



לזכר נשמת
הב' המופלג בתורה ,וביראת ה' טהורה ,סבל יסורים נוראים וקיבלם באהבה
הב' שלמה אליעזר ז"ל
בן מחו' ש"ב הרב יעקב הכהן פריעדמאן שליט"א
הי' נקרא ע"ש זקינו הרהגה"צ מוה"ר שלמה אליעזר הלוי וועזעל זצ"ל אב"ד טערניווא
עלתה נשמתו השמים לדאבון לב משפחתו ומכיריו כ' מרחשון תשע"א לפ"ק
ומי שאמר לעולמו די יאמר לצרותינו די

ת.נ.צ.ב.ה.

לזכרון בהיכל ה׳
לעילוי נשמת
האברך היקר המופלג בתוי״ש
מוה״ר מרדכי ב״ר אברהם גרבר ז״ל
מיקירי תושבי אלעד ממקורבי רבינו בעל שבט הלוי זי״ע
שנקטף בדמי ימיו ונסתלק נשמתו בעידן אשכבתיה דרבינו
בתוך רבבות אלפי האבלים שהלכו אחר מיטתו,
במוצאי יו״ט ראשון של פסח

ונצרר נשמתו בצרור החיים עם נשמת
מרן בעל שבט הלוי זצ״ל
וב״ה תלמידי מרן בעל שבט הלוי זי״ע כבר התנדבו ספר תורה
לעילוי נשמתו לבית החסידים באלעד בהנהלת הג״ר זושא הורויץ
שליט״א ,ובוודאי היה זה גם לנייחא לנשמת רבינו הגה״ק זי״ע
תנצב״ה


לעילוי נשמת
החתן המופלג בתוי״ש
הב׳ יצחק ב״ר משה שליט״א סאמעט ז״ל
מבחירי ישיבת תולדות אהרן בירושלים ת״ו
שנקטף בדמי ימיו ונסתלק נשמתו בעידן אשכבתיה דרבינו
בתוך רבבות אלפי האבלים שהלכו אחר מיטתו,
במוצאי יו״ט ראשון של פסח

ונצרר נשמתו בצרור החיים עם נשמת
מרן בעל שבט הלוי זצ״ל
וב״ה תלמידי מרן בעל שבט הלוי זי״ע כבר התנדבו ספר תורה
לעילוי נשמתו לביהמ״ד תולדות אהרן ,ובוודאי היה זה גם לנייחא
לנשמת רבינו הגה״ק זי״ע
תנצב״ה

לזכרון בהיכל ה'
לע"נ הרבני החסיד המופלג שלשלת היוחסין

מוה"ר מרדכי ז"ל פעלבערמאן בן הגה"צ מוה"ר אהרן זצ"ל הי"ד
אבד"ק געוויץ בעמח"ס שארית אהרן  -נפטר בש"ט ביום אחרון של פסח תשס"ב
וזוגתו האשה החשובה והצנועה

מרת חי' גאלדא ע"ה בת מוה"ר שמחה שלמה ז"ל הי"ד
נפטרה בש"ט ביום ח' ניסן תשנ"ג

•

לע״נ האי חסיד והאי עניו ,רחים ומוקיר רבנן ,הנהיג את ביתו בדרכי התורה והיראה והחסידות
במסירת נפש ,זכה לראות בני שלשים ובני רבעים עוסקים בתורה ובמצוות

מוה"ר דוד מאיר בן מוה"ר אברהם יוסף סקלארש ז"ל
נפטר ביום י"ג ניסן תשמ"ז לפ"ק
וזוגתו האשה החשובה הצוה"ח

מרת חיה טויבא ע"ה בת מוה"ר אלעזר ז"ל
נפטרה ביום ב' דר"ח חשון תש"ע לפ"ק

ולע"נ האי גברא רבא ויקירא ,האי חסיד והאי עניו עובד ה' בתמימות ובאמונה פשוטה,
קיבל כל אדם בסבר פנים יפות ,שייף עייל ושייף נפיק ,מסר נפשו בעד גידול צאצאיו,
וזכה לראות בנים ובני בנים עוסקים בתורה ביראה לשם ולתהלה

מוה"ר יחיאל מיכל בן הגאון ר' ישראל סג"ל ענגלמאן ז"ל
נפטר ביום כ' מרחשון תש"ס לפ"ק

•

לע"נ האשה הצדקנית מרת חנה ע"ה בת מוה"ר מרדכי ז"ל סופר
נפטרה ביום הושענא רבא תשס"ט לפ"ק
לע"נ הרה"ח שייף עייל שייף נפיק ולא מחזיק טיבותא לנפשיה
מוה"ר יצחק יהודה בן מוה"ר חיים יוסף ווייס זצ"ל
נפטר ד' מנחם אב תשע"א לפ"ק

•

לע"נ הרבני החסיד ירא ושלם כש"ת

מוה"ר יוסף בן מוה"ר שמואל שמעלקא ז"ל קליין
נפטר ב' דשבועות תשס"ג לפ"ק

ולע"נ הרבני החסיד ירא ושלם כש"ת

מוה"ר מרדכי בן מוה"ר אברהם ז"ל ברייער
נפטר י"ט תמוז תשל"ח לפ"ק
ולע"נ האשה החשובה והצנועה

מרת פראדל מלכה בת מוה"ר יוסף ע"ה
נפטרה כ' ניסן תשע"ג לפ"ק

•

לעילוי נשמת הרה"ח ירא ושלם כש"ת
מוה"ר צבי בן מוה"ר אהרן שפוץ ז"ל
נלב"ע י"ז אלול תשס"ד לפ"ק

•

ם ופוע ל צד ק הרבני התורני הנעלה
א הול ך תמי 
א יקיר 
לע״נ האי גבר 
רז"ל בן הגאון מוה״ריונת ןז צ " ל
ב הכהן שטראססע 
כש" ת מוה" ר יעק 
ט לפ"ק
נלב" ע כ" ב איי ר תש נ " 
ה
ולע״נ הרבני החסי ד הנעל 
ר ע"ה
ר הכהן קריגע 
הב" ר יוס ף אלעז 
ה יהוד 
מוה" ר שלמ 
נלב" ע  כ 'תמוז תשמ"ו לפ"ק
ל ע"ה
ל מיכא 
הב" ר שמוא 
ת לא 
וזוגתו האשה החשובה מר 
ט תשע"א
נלב" ע ו 'שב 

ת.נ.צ.ב.ה.

לזכרון בהיכל ה'
הרבני הנגיד שקדן נפלא בתוה"ק ,ירא וחרד לדבר ה' ,כש"ת

מוה"ר מרדכי בן מוה"ר אליעזר שלמה בענעדיקט ז"ל
נלב"ע כ"ה תמוז תשל"ט
וזוגתו אשת חיל עטרת בעלה הצדקנית מרת שינדל בת הגה"צ מוה"ר יוסף ע"ה
נלב"ע ו' ניסן תשס"ט

הרה״ג מוה״ר צבי מאיר בן מוה״ר אלעזר יונה גינזבערג זצ״ל
ראב״ד אגודת הרבנים ,נלב״ע י״ב שבט תשע״ו

ולע"נ הרבנית הצדקנית מרת פריידא בת הגה"צ מוה"ר חיים

שלמה ע"ה

נלב"ע כ"א אב תשס"ב

•

לזכר נשמת הרבני הנגיד עוסק בצרכי ציבור באמונה ,ירא אלקים ,כש"ת

מוה"ר מנחם מענדל בן מוה"ר מרדכי ביקסענשפאננער ז"ל
נלב"ע י' אייר תשמ"א לפ"ק

וזוגתו אשת חיל עטרת בעלה מרת חוה רייצא בת מו"ה יששכר דוב

הלוי ע"ה

נלב"ע י"ב תמוז תשנ"ז
הרה"ח מתמיד בתוה"ק ודבוק לרבו הק' מסאטמאר זי"ע ,כש"ת

מוה"ר חיים יצחק בן מו"ה יוסף לאגער ז"ל
נפטר בש"ט י"ד סיון תשס"ו

•

הרבני הנגיד שוקד בתורה רודצו"ח בסבר פנים יפות שמו מפארים ,כש"ת

מוה"ר משה חיים בן מוה"ר יצחק גראס ז"ל
נלב"ע כ"ח תשרי תשנ"ד

וזוג' האשה החשובה טובת לב מרת גאלדא בת מוה"ר שרגא

פיבל ע"ה

נלב"ע ז' ניסן תשס"ב

•

לזכר נשמת הרבני החסיד ,ירא ושלם ,כש"ת

מו"ה יצחק אהרן בן מו"ה יואל זוסמאן שפיצער ע"ה
נלב"ע כ"ו אדר תשס"ז

•

לזכר נשמת הרבני הנגיד הנכבד

כש"ת מוה"ר פרץ בן מו"ה שמואל נטע ז"ל
מטאראנטא יע"א — יליד סאטמאר יע"א ,נלב"ע כ"ב טבת תשנ"ז לפ"ק

וזוגתו האשה החשובה מרת יענטא בת מוה"ר אשר ע"ה
נלב"ע י"א ניסן תשס"ד לפ"ק
ולע"נ הרה"ח עסק בצרכי ציבור באמונה

כש"ת מוה"ר משה שמואל בן מוה"ר יהודה פישער ז"ל
נפטר בש"ט שושן פורים תשס"ה

•

מחותני היקר והאהוב צדיק במעשיו ותמים בדרכיו ,איש האשכולות ,איש חי ורב פעלים עושה
ומעשה ,הציל נפשות רבות בשנות הזעם במס"נ ,ערך תפלותיו בהתלהבות בהשתפכות הנפש,
והנעים זמירות בתפלה בגשתו לפני התיבה ,ה"ה

מוה"ר משה יהושע שו"ב ז"ל צאנגער
בן הרה"צ מוה"ר דוד אלימלך זצ"ל ,אדמו"ר מקראקא
נפטר בשם טוב ובשיבה טובה ביום ז' כסלו תשס"ד לפ"ק
וזוגתו האשה החשובה הצוה"ח

מרת שרה ע"ה בת הרה"צ מוה"ר אברהם דוב זצ"ל הי"ד
נפטרה בש"ט ביום י"ב טבת תשס"ב לפ"ק

ת.נ.צ.ב.ה.

לע״נ ידידים משתתפי השיעור שנפטרו במשך השנים לב״ע
מוה״ר אפרים פישל ב״ר מאיר יצחק פערנבאך ע״ה
נלב״ע י״ז אדר תשע״א

•
מוה״ר אשר אנשיל ב״ר יהודה קליין ע״ה
נלב״ע כ״ב שבט תש״ס

•

מוה״ר ישראל שלמה ב״ר חיים אליעזר
ראזענצווייג ע״ה
נלב״ע א׳ סיון תשס״ב

•

מוה״ר מנחם מענדל ב״ר חיים זושא כהנא ע״ה
נלב״ע ד׳ חשון תשס״א

•

מוה״ר זאב ב״ר יהודה אלמאר ע״ה
נלב״ע כ״ה תשרי שנת תשס״ז

מוה״ר מנחם מענדל ב״ר ישראל דוד גאטליב ע״ה
נלב״ע י״ד תמוז שנת תשנ״ח

מוה״ר זושא ב״ר חיים מאיר גרינוואלד ע״ה
נלב״ע תשס״ח

מוה״ר מרדכי יוסף ב״ר שלמה הכהן קנאפף ע״ה
י׳ אייר תשס״ט

מוה״ר חיים ב״ר יחיאל הכהן פוקס ע״ה
נלב״ע י״ט מנ״א תשס״ב

מוה״ר משה שמואל ב״ר אהרן מרדכי ליבערמאן ע״ה
ג׳ סיון תשס״ו

•
•
•

מוה״ר יו״ט ליפמאן ב״ר שלמה פארקאש ע״ה
נלב״ע שנת תשע״ב

•

•
•
•

מוה״ר נתן צבי ב״ר דוד גרינבערג ע״ה
כ״א סיון תשע״ב

•

מוה״ר יחזקאל שרגא ב״ר אברהם מאיר
רעוויס ע״ה
נלב״ע כ״ד כסלו תשע״ב

מוה״ר שלמה מאניס ב״ר אברהם פינקוס ע״ה
ט״ז טבת תשס״ח

•

מוה״ר יוסף ב״ר ישראל דוד גאטליב ע״ה
נלב״ע י״ז אדר ב׳ שנת תשע״ד

מוה״ר יעקב ב״ר אלעזר דוד לעוו ע״ה

•
מוה״ר יצחק דוב ב״ר ניסן אליעזר
ראטענשטיין ע״ה
נלב״ע י״ט חשון תשע״א

•
איש תם וישר ,ובכל בוקר הלך לקנות מזונות
למשתתפי השיעור
מוה״ר יצחק זאב ב״ר משה דוד ע״ה פאגעל
נלב״ע ר״ח אדר תשס״א

•

•
מוה״ר שמואל אליעזר ב״ר אשר זעליג
קרייזמאן ע״ה
נלב״ע כ״א תמוז תשע״ה

•
מוה״ר בנציון ב״ר אלעזר זאב קליין ע״ה
נלב״ע ו׳ מנחם אב תשע״ה

•
מוה״ר רפאל נח יוסף ב״ר דוד דאניאל ע״ה
נלב״ע כ״ה כסלו תשע״ו

הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו
זכרם לא ימוש ממשפחתם וידידם
תנצב״ה

לזכרון בהיכל ה׳
לע״נ הקדוש

מוה״ר ישעיהו עקיבא קלמן ב״ר ראובן

קרישבסקי זצ״ל ה״יד

שנהרג בדרך לסדר לימוד התורה בירושלים עיה״ק
על ידי רוצח ישמעאלי.

k
לע״נ מוה״ר אפרים מנחם ב״ר דוד מאיר סקלארז

ז״ל

k
ולע״נ העסקן המופלג ידידי החביב

מוה״ר יצחק יהושע ב״ר אברהם משה

הולנדר ז״ל

k
ולע״נ מעלת כבוד הרב החסיד המופלא ומופלג עובד השי״ת
בשמחה ומאור פנים לכל אחד ,חונן דל ואביון בגופו וממונו נודע
לשו״ת

מוה״ר מתתיהו דוב ב״ר ישעיה יהושע פאליק הכהן
טייכמאן זללה״ה
נלב״ע בש״ט ביום י״ד תמוז תשע״ה

k
ולע״נ ידידי הרה״ח הנגיד עושה צדקה וחסד ומקים עולה של
תורה
מוה״ר יצחק ב״ר צבי ראזנבערג ז״ל
ראה״ק דקהל יט״ל דסאטמאר
נלב״ע באסון נורא ביום ט׳ אייר תשע״ו

ת.נ.צ.ב.ה.

לזכר עולם יהיה צדיק
נשמת מרנא ורבנא מנורה הטהורה מדברנא דאומתא הגאון האמיתי
צדיק יסוד עולם פוסק הדור והדרו

מרן רבי שמואל הלוי וואזנער זצוקללה״ה
גאב״ד זכרון מאיר וראש ישיבת חכמי לובלין
נשבה ארון הקודש ליל שימורים תשע״ה
זכיתי להסתופף בצלו עשרות בשנים וליהנות ממנו עצה ותושיה ,ולדלות
מבאר מים חיים ,וזכיתי לארחו בביתי כמ״פ והאציל מהודו ומאור הבהיר
הוי מי יתן תמורתו
זכותו הגדול יעמוד לנו ולכל ישראל ,ישר יליץ בעדנו עדי נזכה לקיום היעוד
ומלאה הארץ דעה את ה׳ כמים אל ים מכסים בב״א

ת.נ.צ.ב.ה.


לזכר עולם יהיה צדיק
נשמת הגאון הקדוש

מרן רבי יוחנן סופר זצללה״ה
בן הגה״צ רבי משה סופר זצ״ל הי״ד

אדמו״ר מערלוי
הרביץ תורה ויראה מתוך אהבת נפש לכל תלמיד יותר משבעים שנה
וזכיתי לארח אותו בביתי ,ולהנות מאור תורתו זי״ע

ת.נ.צ.ב.ה.

לזכרון בהיכל ה׳
הרבני החסיד כש״ת

מוה״ר יצחק ב״ר ישראל דוד
בערגער ז״ל
נלב״ע כ״ג אייר תשנ״א

וזו׳ מרת טויבא בת מוה״ר יוסף

אברהם ע״ה

נלב״ע כ״א אדר תשס״ד
תנצב״ה
הוריו של מחותני החביב

הרה״ח מוה״ר אשר זעליג בערגער

שליט״א


לע״נ הרה״ח החו״ב בח״ת שייף עייל ושייף נפיק,
גריס באורייתא תדירא ולא מחזיק טיבותא לנפשי׳

מוה״ר הרה״ח נחום אליהו
ב״ר יונתן בנימין אבראהם זצ״ל
תנצב״ה


לזכרון בהיכל ה׳
ידידי איש רך הלבב ויר״ש סבל יסורים שנים רבות וקבלם באהבה

מוה״ר נחום מאיר ב״ר בן ציון הכהן
נלב״ע כ״ז אייר תשע״ה
תנצב״ה

קאהן ע״ה

לזכרון בהיכל ה׳
לע״נ מורי ורבי

הגה״צ מוה״ר מרדכי ב״ר שלמה
פרידלענדער זצ״ל
רב קהל שומרי החומות ברמת שלמה ירושלים עיה״ק
ומו״ץ מטעם העדה החרדית

נלב״ע ח׳ טבת תשע״ז
יחיד מומחה בהלכות סת״ם ,והרבה עשה ופעל לעזור לנצרכים,
זכרו לא ימוש מתלמידיו ומכיריו
תנצב״ה


לע״נ ידידי איש תם וישר ורך הלבב
מוה״ר יעקב שמואל ב״ר אורי ז״ל פרענקל
נלב״ע ו׳ אדר תשע״ז



לע״נ מו״ה חיים דוד נייווירט ע״ה
נלב״ע כ״ד טבת תשע״ו


לע״נ האשה הצדקנית סבלה יסורים נוראים כ״ב שנה
וקיבלם באהבה הצוה״ח

מרת חיה עטא רייזא ב״ר משה

נחום ע״ה

אשת יבלח״ט ש״ב הצדיק רבי יהודה יוסף גרינפעלד שליט״א
נלב״ע י״ט שבט תשע״ז
תנצב״ה

לזכרון בהיכל ה׳
לע״נ ידידי היקר הגאון הגדול המפורסם

רבי שמואל יעקב ב״ר ישכר דב בורנשטיין

זצ״ל

ראש ישיבת קרית מלך בבני ברק
ובעל מחבר ספרי זאת ליעקב
נלב״ע ל״ג בעומר תשע״ז
הרביץ תורה כל ימיו לאלפי תלמידים הגונים ,והנני מכיר לו
טובה על החיזוק והעידוד שנתן לי בשנת תשל״ז כשביקר בביתי
והראיתי לו מה שכתבתי ח״ת בבחרותי ,ותמיד אמר לי שכדאי
להדפיסם .זכרו לא ימיש ממכיריו .ותנצב״ה

ת.נ.צ.ב.ה.


לזכר עולם יחקק בספר
את נשמת האברך החשוב מאוד נעלה ,משים לילות כימים להגות בתורתינו
הקדושה ,תורת חסד על לשונו ,עושה צדקה וחסד
מאיער ז״ל

מוה״ר דוד צבי
בן להבחל״ח הרה״ג ר׳ ארי׳ יהודה שליט״א
נשמתו עלתה למרום בדמי ימיו לדאבון לב משפחתו יודעיו ומכיריו
ביום כ״ה ניסן ,תשע״ז לפ״ק
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים
תנצב״ה

לזכרון בהיכל ה׳
הגאון האדיר כל רז לא אניס לי׳ בנגלה ובנסתר
כבוד קדושת שמו תפארתו

רבי אפרים פישל ב״ר שלמה הערשקאוויטש

זצללה״ה

אבד״ק האליין ודומ״ץ דק״ק קלויזנבורג
נלב״ע ב׳ סיון תשע״ז
תנצב״ה


לזכרון בהיכל ה׳
נשמת הגאון הקדוש

רבי שלמה בן רבי מרדכי

גאלדמאן זצוק״ל

אדמו״ר מזוויהל
יוניון סיטי ניו דזשערסי
חתנו הגדול של בעל שפע חיים זי״ע
שזכיתי לקירבה יתירא אצלו ,והיה גאון בתורה ובמידות,
וראיתי אצלו זהירות יתירה הפלא ופלא בדיני ממונות.
חבל על דאבדין תנצב״ה
נלבע יום עש״ק מטות מסעי כ״ז תמוז תשע״ז

תנצב״ה

לזכרון בהיכל ה׳
הבחור היקר שמעון הלל
בן מוה״ר חיים יצחק אייזיק
בלומינפעלד
נלב״ע בגיל שש עשרה
ערב שבת נחמו דהאי שתא
י״ב מנחם אב תשע״ז
תנצב״ה



לזכות רפואה שלימה
יחזקאל שרגא בן בילא
יודל בן שרה רבקה
אברהם דוד בן שרה בלומא
משה בן רייזל
משה צבי בן פיגא רבקה
אלכסנדר זושא בן עליזא
מרים ליבא בת דבורה

