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  ג" תשס•בית יצחק לה 
 

  רבינומפניני 

  תפילה בעד החולה
שאף כי תמיד מזכירים את שם האב כשקוראים , המנהג הפשוט הוא

מ כשמתפללים בעד החולה "מכ, לתורה וכן כותבים בכתובות ובגיטין

ופעם .]  שלו' ב סי"ה ח"אגרות הראי' מזה בס' ועי.  [מזכירים את שם האם

, בתפילתו) היה חולהש(ביקש אחד מהתלמידים מאת רבנו שיזכיר את אביו 

חיים יצחק בן (ואף מסר לו פתק עם שם אביו ושם אם אביו כתובים עליו 

על ) שהיה שלמה יוסף( אביו אביוביקש ממנו רבנו שיכתוב את שם , )טעמא

 אפילו –כי כך הוא רגיל להזכיר על שם האב , )טעמא(הפתק תחת שם אמו 

  .בתפילותיו שבעד החולה

שבן תורה אחד דיבר בטלפון עם אשתו , ב"וכזה אירע בשנת תשס

ביקש , ובשמעו ממצב חליו שתקף עליו, ל"ז, ר מיכל פיינשטיין"הג' של כב

את ', תחי, והשיבה לו הרבנית, לידע את שם אמו שיוכל להזכירו בתפילתו

כל זה .  (אביווביקש מהלה שיזכירו בתפילתו בשמו ובשם , שם אבי בעלה

  ).'שיחי, מ גנק"שמעתי מהר

  הנסיםעל 
ובימי מתתיהו בן , בפורים ובחנוכה אומרים בימי מרדכי ואסתר

ואילו בליל , שמזכירים שמות בני האדם שהשתתפו במעשה הישועה, יוחנן

והכי איתא , פסח בהגדה כמעט שלא מזכירים בכלל את שמו של משה רבנו

, על משכבי בלילות בקשתו את שאהבה נפשי) ג"ריש פ(פ "ש רבה עה"בשה

בקשתי את ,  זה לילה של מצרים-על משכבי בלילות , ולא מצאתיובקשתיו 

דביציאת מצרים ,  ששמו לא מופיע בהגדה-כלומר , זה משה, שאהבה נפשי

, אני הוא ולא השליח, ה בעצמו"י הקב"וגאולה נעשית רק ע, גאולההיתה 
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שפיר אפשר לדבר אודות כל ,  ולא גאולהישועותאבל בפורים ובחנוכה שהיו 

 .א שהשתתפו וסייעו באותה הישועה"נאותם ב

  ץ"חזרת הש
יש ', א ברכנו בברכה המשולשת בתורה וכו"בשעה שהחזן אומר או

סבור שאין ' ורבנו הי).  וישא, יאר, יברכך(נוהגים לענות אמן אחר כל פסוק 

כמו (להצבור ברכה ץ אינו מזכיר פסוקים אלו בתור "שהרי הש, זה נכון

.  תחינהאלא רק מזכירם בתורת , )כ"ים אלו בנבשעה שהכהנים קוראים פסוק

  .)'שיחי, ח אילסון"מהרר(

  בשינויי נוסחאות
שיחיד הרגיל ) ג"כ' ב סי"ח ח"מ או"באגר(ל "פ ז"דעת הגרמ

, שמתפלל כעת במנין שמתפללים בו בנוסח אשכנז, להתפלל בנוסח ספרד

ור צריך לומר כנוסח הצב, מאחר שצריכים לזה מנין, בשעה שעונה קדושה

נחקל ) 'ו' ג סי"ח, יחוה דעת' בס(יוסף ' והגאון חכם עובדי.  ולא כנוסח שלו

שאף דעת ', שיחי, ר נתן טורק"הר' ושמעתי מכב.  ש"עיי, עליו ודחה לסברתו

  .פ"דלא כדעת הגרמ' רבנו הי

  קדושת ובא לציון
ם שיאמרו הקדושה שבובא לציון כמו "רבנו הנהיג בישיבת רמב

 וקרא זה – שהחזן יקרא בקול –דהיינו , ץ"זרת הששאומרים הקדושה שבח

כ "ותיכף יאמר כמו, כל הארץ כבודו' ק וכו"והצבור יענו קק, אל זה ואמר

ואחר שיגמרו כל הקהל לומר התרגום .  כבודו' ק וכו" קק–ץ בקול רם "הש

, קול רעש גדול'  ותשאני רוח וכו–ץ ואומר בקול רם "חוזר הש) עד זיו יקריה(

ותיכף אומר החזן אחריהם בקול , ממקומו'  ברוך כבוד וכו–נים והצבור עו

ולאחר שיגמרו הכל לומר את .  ממקומו'  ברוך כבוד וכו–אותו הפסוק 

'  ד–והקהל עונים אחריו ,  מאתר בית שכינתיה–ץ בקול "קורא הש, התרגום

כן שמעתי .  (ו"ימלוך ל'  ד–ץ אומר כן אחריהם בקול "והש, ו"ימלוך ל

 ).'שיחי, גפןמ "מהרמ
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  פוליטיקה
, הרב סלד מאוד מן העיסוק הפוליטי ומן השיקולים הפוליטיים

וכשנשאל מדוע לא קוראים , זה שקר" פוליטיקה"הוא טען ש.  ונימוקיו עמו

אילו : הוא השיב, מדוע יש צורך בשם שונה מהמילה שקר, לעניין בשמו

ח רוקח "הרא(. . . הרי היה בה דבר אמת אחד , "שקר"קראו לפוליטיקה 

נפש ' והשוה לשון רבנו במכתבו שנדפס בס.  כ"ק' עמ, בספרו חכמים ותורתם

לא . . . הייתי . . . פוליטית . . . מבחינה . . . אם הייתי דן , ב"ס' עמ, הרב

  . . .)'ברצות ד, וגם לא אעשה, עשיתי את זה

  שבתליל 
ישיבת סיפר לי היאך שהוא זוכר שבבוסטון ב', שיחי, מ גפן"הרמ] א

עד לאחורי ) ק"סמוך לארה' שהי(נוהג רבנו ללכת מכסאו ' ם הי"רמב

  .'בשעה שהיו אומרים בואי בשלו, ואף היה פותח את הדלת, ס"ביהכנ

'  עליכם מלאכי וכו'ץ איתא הנוסח בפיוט שלו"בסידור היעב] ב

.  ה"ה הקב"שהוא ממ, ם דקאי אעליון"בלי מ, כי המלכיםאעליון מלך מל

- מ"ולומר במ, ואמר בזה רבנו שכן הוא הנכון.)   אוצר התפילותבסדור' ועי(

  .)'שיחי, ר חיים אילסון"מהר.  (אין לו מובן כלל',  וכוכי המלכיםאמלמלך מ

ולא שיאמר כל אחד , טפי עדיף שאחד יקדש בעד כל בני הבית] ג

א "וכן מבואר בבהגר, דברוב עם הדרת מלך, ואחד את הקידוש לעצמו בנפרד

א מתעטפים "דאם כמה בנ[שדייק מלשון המחבר , )ב"סק' ח' סי(ית ציצ' להל

 אחד רשאי לברך בעד –ואם רצו , כל אחד ואחד מברך לעצמו, בזמן אחד

,  וליתא–א "ז כתב הגר"וע, דיותר נכון הדבר שכל אחד יברך לעצמו] כולם

וכן אמר .  מתבאר שטפי עדיף שאחד יברך בעד כולם' דמהתוספתא ומהגמ

טפי , שאפילו אם יש ביד כל אחד מגילה כשרה, ין מקרא מגילהרבנו לענ

 דמצוה בו יותר –מטעם זה , קורא- עדיף שכולם יקשיבו לקריאת הבעל

וכנראה שבשנותיו המאוחרות .  'שיחי, ר יוסי אדלר"כן כתב הר.  (מבשלוחו

ודבר ידוע הוא .  ז"רכ' ר עמ"נפה' ס' עי, חזר בו רבנו מהנהגתו הקדומה
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וכל , א במקום אחד"כשיש עשרה בנ, ז"א והגרי"זו נחלקו החזושבנקודה 

א שפיר חשוב כמקרא מגילה "שלדעת החזו, אחד קורא את המגילה לעצמו

לא חשיב כקריאה בעשרה אלא באופן שהעשרה , ז"ולדעת הגרי, בעשרה

  .)ח בקריאתו של האחד"יוצאים י

 ,שמעתי שכשאכלו התלמידים בבוסטון אצל משפחת מייזלמן] ד

שאצל אביה , ל"ז, יק'מ סולוביצ"בתו של הגר', שיינדל תחי' אמרה להם הגב

.  אבל לא בליל שבת, נהגו לשים מלח על פרוסת המוציא רק בימות החול

שמליחת פרוסת המוציא זה זכר , והסבירו לי התלמידים בטעם מנהג זה(

אשר , ובליל שבת אין מקטירים אמורי חול שמערב שבת, למליחת הקרבנות

  .)ט קודם ברכו"ט נהגו שלא לומר והוא רחום בליל שויו"מה

', ג(בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה ] ה

מצוה (באור רבנו בכונת ספר החנוך ' ועי, מקרא זה מוקשה הוא מאוד).  ב"י

  .ד"אות יו, בקונטרס ספירת העומר, מפניני הרב' בס, )ו"ש

  לפני עור
כששימש ברבנות בנוא (' שיחי, נתן טורקר "פעם התבטא הר

חמורה שעומדת בפניו ברבנות כעת היא -שהשאלה הכי, בפני רבנו) י'דזשוירז

כי מרגיש הוא שיוכל , ב לסעוד אצלו על סעודת שבת"שאלת הזמנת בעה

אלא , להשפיע עליהם לטובה בזה שישתתפו עם משפחתו בסעודת שבת

כ "ואח, סיעה ברכב להגיע לביתושיודע הוא שכמה מהם יחללו את השבת בנ

איזו שאלה יש , י והגיב"והשיבו רבנו תומ.  עוד הפעם בחזרתם לביתם ברכב

  .ואין בזה על מה לדבר, דבר זה אסור הוא, בזה

  קדוש לבנה
בעקבי ' כ בשם רבנו בס"עיין מש, ר שתמלא פגימת הלבנה"יה

  .רכד' עמ, הצאן
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 ט"יו
אין זה רק , ולא בליל שבתי "מה שמדליקים נרות בערב שבת מבעו

, ט דמלאכה מותרת לצורך אוכל נפש"דאפילו ביו, מלאכת הבערה' מטעם אי

דידועים דברי הבית , ולא להמתין עד לילה, י"כ מן הנכון להדליק מבעו"ג

דיש בהדלקת הנרות גם משום כבוד וגם משום ) א"י' א סי"ח(הלוי בתשובתו 

דההבדל שבין ) ט"יו' ע סוף הל"בבאורו לשו(א "וידועים דברי הגר, עונג

ועונג קאי על , י"דכבוד קאי על כל ההכנות שעושים מבעו, כבוד לעונג היינו

ט צריכים לדקדק להדליק את " אף ביו–וממילא , ט גופא"מה שנהנים בשויו

נוראות הרב ' ה בס"כ.  [כדי לקיים גם את ענין הכיבוד, י"הנרות מבעו

לה פטרבורגער 'ר איצ"וכן החליט הג.  בנובשם ר, ו"ע' עמ, ב"ח) באנגלית(

 ).]'ו' א סי"ח(פרי יצחק ' בתשו

  שבועות
אמר רב אבדימי בר , ויתיצבו בתחתית ההר.) פח(שבת ' בגמ] א

אם , ה עליהם את ההר כגיגית ואמר להם"חמא בר חסא מלמד שכפה הקב

וכבר עמדו על .   שם תהא קבורתכם–ואם לאו , אתם מקבלים התורה מוטב

כעת הלא הגביה ההר עליהם ,  תהא קבורתכםשםט אמר "דמ, המפרשיםכך 

, והעיר בזה רבנו פעם דרך דרוש והסביר.   תהא קבורתכםפהל "והול, כאן

שיהרוג אותם , ה" מצד הקבאיוםכאן ' ולא הי, שחיים בלא תורה אינם חיים

אם לא , ובכל מקום שבעולם שילכו,  שבכל דור ודור– הצהרהאלא , עכשיו

) באיזשהו מקום שיהיו( ושם –לא יהא חייהם שווים כלום , י התורה"ו עפיחי

  .)וו"שמעתי מהרא.  (תהא קבורתכם

... אמר רבא בשעה שמכניסים אדם לדין אומרים לו .) לא(בשבת ] ב

שהרבה אנשים מודרניים , והעיר בזה רבנו בדרך דרוש.  קבעת עתים לתורה

ואינם בני משמעות , כ הרבה שנים"כתמיד טוענים שדיני התורה ניתנו מלפני 

ומן הצורך לעדכן את התורה כפי רוח הזמנים והעתים בהם אנו , בתקופתנו

 האם –ד של מעלה "ועל כך אמר רבא שביום הדין הגדול ישאלונו בב.  חיים
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או שהייתם מן ,  לקבוע את העתים כפי רוח התורה–נהגתם כדבעי 

 לקבוע את התורה כפי –ות להיפך שתמיד רוצים לעש, הריפורמים המתלוננים

  )שמעתי(?  רוח הזמן

  תשעה באב
ומסירים הפרוכת מלפני הארון על , ב"ט ס"תקנ' א בסי"כתב הרמ

 והבדילה הפרוכת –שענין הפרוכת הוא , וביאר בזה רבנו.  שם בצע אמרתו

ק ישנה "אשר שמה בקה, כלומר.  לכם בין הקודש ובין קודש הקדשים

ב "אכן בט.  ה לביננו"ינן מחיצה להבדיל בין הקבובע, להשראת השכינה

שוב אין שום צורך , השכינה מביננוסילוק שמתאבלים על חרבן המקדש ועל 

ר חיים "שמעתי מהר.  ( אין שמה שכינה–שהרי מצד השני , לפרוכת להבדיל

  .)'שיחי, אילסון

  קינות
.  קינות בבית הכנסת של הרב" אמירת"ה השתתפתי ב"בקיץ תשל

מכיוון ששם הקינות לא נאמרו אלא , במרכאות" אמירת" את המילה כתבתי

!  הרב אמר שיעור בקינות תשעה באב במשך שבע שעות רצופות.  נלמדו

  1.ממש קשה לתאר במילים יכולת זו

עם ישראל נבחן ביכולת : אחד הרעיונות שהוא הציג שם היה

עד ,  להקריבאין עם ישראל יכול להתקיים אם אין הוא מוכן.  ההקרבה שלו

אלא , חיים על מי מנוחות אינם אופייניים לעם ישראל.  כדי מסירות נפש

מיכה " (איש תחת גפנו ותחת תאנתו"ימים של , עד ביאת הגואל.  ההיפך מזה

  .אינם מסימני ההיכר של היהודי) ד,ד

באמצעות רעיון זה הסביר הרב את העובדה שהקינות מתייחסות 

שכן המזבח מסמל את , לאבדן יתר כלי המקדשבעיקר לאבדן המזבח ופחות 

שאין מזבח , עכשיו.  שהם כאמור מסימני ההיכר של העם היהודי, הקרבנות

                                                                                                                       
, ובית יצחק', ו' עמ, חוברת יז, במסורה',  שיחי,ר נטע גרינבלאט"והשוה מאמרו של הר  .3

 .'ס' עמ, תשנב
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.  הקרבן נעשה על ידי היהודי עצמו, ואין אפשרות להביא קרבנות חובה ונדבה

' ח רוקח בס"הרא.  (ה מצב בסיסי זה"כאשר ייבנה בית המקדש ישתנה בעז

  .)ב"כק' עמ, חכמים ותורתם

  תענית' הל
אפילו אין ... עוברות ומניקות ) א"נ ס"תק' בסי(א כתב "הרמ] א

כ מצטערות "אא... אלא שנהגו להחמיר , מצטערות אינן מחוייבות להתענות

, שפעם בקיץ ניגש אליו רבנו', שיחי, ר מנחם גנק"שמעתי מידידי הר.  הרבה

שהיא ) מנחם' של ר(שהכיר באשתו , ל"וא, ז בתמוז"כמה ימים לפני י, ל"ז

מונע את המעוברות ואת ' הי, ל"ח ז"הגר, א"ולמרות דברי הרמ, בהריון

מנחם ששמע ' והשיב לו הר.  המניקות מלהתנדב להתענות בשאר התעניות

שמספרים שפעם בתענית צבור היו מתכוננים להתפלל מנחה בביתו של 

 וולוולה 'וביקש ר, ובקשו לוודא מקודם שיש שמה עשרה מתענים, ז"הגרי

אותו הבן הסתכל .  מאחד מבניו שילך לחוץ ויזמין עוד מתענה אחד למנין

, כמה פעמים את מספר המתפללים) במוחו(ומנה , בקהל שהתאספו בבית

שביום , ז"וענה לו הגרי.   הלא יש כבר מנין שלם של מתענים–והגיד לאביו 

היות והוא , ל"הקודם בא אליו אחד מהנאספים לשאלו אם עליו להתענות א

, פטור הוא מן התענית, והשבתי לו שמאחר שחולה הוא, לא מרגיש טוב

זיין פאסטען איז נישט געווען קיין , ובאמת, התענה כל היום, ולמרות כן

אין בידו שום , שמי שמתענה מבלי לקבל עליו מקודם את התענית, פאסטען

, ] דמליא זיקאדמי למפוחא.) יב(ק דתענית "פ' וכלשון הגמ[, קיום של תענית

 לא קיבל על עצמו –ובן אדם הזה , כ היתה מוטלת עליו החובה להתענות"אא

',  מאחר שחולה הי–מחוייב מדינא בתענית ' ואף לא הי, שום נדר תענית

' והוסיף ר.  א לצרפו למנין המתענים הנצרך בכדי לקרות ויחל"וממילא א

איזו הנהגה טובה ד, א"ג באמת חומרת הרמ"י הדברים האלה צע"מנחם שעפ

, ל"וכששמע רבנו את הסיפור הנ.   אם אין בידיהן קיום של כלום–יש בזה 

  .פ ההלכה"שנכון הדבר הזה ע, מנחם שהוא סיפור טוב' ל לר"א
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אך עדיין מוזהר , הלכה ידועה היא שהאונן אסור לקיים מצוות] ב

סור והעולם רגילים לומר שבתענית יש גם אי, הוא שלא לעבור על איסורים

אשר בגלל כן הביא השערי , )להתענות(וגם קיום מצוה , )שלא לאכול(

בידו ' וכבר לא יהי, שמי ששכח ואכל ביום התענית) ט"תקמ' סי(תשובה 

, כ עדיין מוטל עליו להשלים אותו היום לאחר שנזכר"אעפ,  של תעניתקיוםה

קיום נוסף על מה שיש בו , אכילה בנפרדאיסור מפני שיש ביום התענית גם 

ט "ל מסתמא נצטרך לומר דה"ובקשר לדברי השערי תשובה הנ.  (של תענית

שאפילו ) ה"נ סק"תק' סי(ב "כ המשנ"כפי מש, שעדיין מוטל עליו להשלים

נ הבריא "וה.  חולה שמותר לו לאכול ביום התענית לא יתענג עצמו בבשר ויין

.  ט"מה –עדיין אסור לו לאכול , הזה ששכח ואכל וביטל קיום התענית

, ז"ט' סי, אהלי יששכר', שיחי, ד פראנד"מזה בספרו של הרי' ועי.)  [ג"מהרמ

', שיחי, מ גנק"הר' ושמעתי מכב.]  מ"תר' במה שדן בדברי הבכורי יעקב לסי

וממילא , בלבד) להתענות(מצוה קיום שרבנו הציע שאין ביום התענית אלא 

  . להאונן להתענות בואין

  כ" יוהוידוי בתפילת המנחה בערב
הראשונה , ומתפלל מנחה שתים, כ"מי ששכח להתפלל שחרית בעיו

ח "אמר בזה הגר, לשם תשלומין לשחרית שחיסר' והשני, לשם מנחה

' באור הענין בשיעורי רבנו למס' ועי, השניהשמסתבר שיתודה בתפילה 

  .ב"קכ' ש עוד בעמ"ועיי.  ז"קט' עמ, )ב"תשס(' פסחים ויומא וכו

  חנוך הבנים
וברכב היו , סיע אחד מהתלמידים את רבנו לשדה התעופהפעם ה

ושאל אחד .  עוד תלמידים שרצו להקשיב לשיחת חולין שלו בנסעו בדרך

וענה לו .  ז מחוייב האב ללמד לבנו היאך להסיע רכב" האם בזה-מהם לרבנו 

רק מופיע ' בגמ,  זה מנין לך-והתקיף עליו תלמיד אחר .   מסתמא שכן-רבנו 

זה , ענהו רבנו?  אבל דבר זה מהיכא תיתי, ולהשיטו בנהר, מנותללמדו או
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יעקב ' שמעתי מר. . . (כ מילולי "כ מצומצם וכ"שאתה כ, מפתיע לי

  ).גולדברג

  ס"שהחברה 
התקים החג השנתי של חברה ) ץ"שנת תרח(תרומה ' פ' ביום א] א

יק 'יוסף דוב הלוי סאלאווייצ' ההדרן נאמר מהגאון האדיר הרב ר.  ס"הש

' לכבוד החגיגה בא אביו הגאון הגדול הרב ר.  ד דבוסטון"האב, א"שליט

  .יורק- יצחק אלחנן בניו' ראש ישיבת ר, א"יק שליט'משה הלוי סאלאווייצ

יק 'ד סאלאווייצ"בזמן האחרון נעשה תעמולה מרובה מהגאון רי

כי היוניָאן רצה לעשות אשר מוכרי בשר .  על השבת ועל הכשרות, א"שליט

י עבודתם הגדולה היוניאן בעצמו חזר "וע.  יסגרו חנותם ביום הראשוןכשר 

אשר כל העיר בוסטון הכירו , וגם למצב הכשרות עשה עבודה מרובה.  מזה

  .גודל כחו ועבודתו הגדולה אשר עושה בעד העיר

  )'ה' עמ, א"חוברת י, א"שנה י, מירחון הפרדס(

, ה ביום השבתס הכללית חגגה את יום טוב השנתי של"חברה ש] ב

חברה זו .  כנהוג מאז ומקדם) ן"שנת תרנ(תרומה ' פ' וביום א, משפטים' פ

בעלי בתים חשובים ונכבדים וכל טובי , שעל דגלה חונים תלמידי חכמים

ונפרדת להרבה , ס שבבתי כנסיות ובתי מדרשות"מורכבת מחברת ש, העיר

גת את היהדות ס מייצ"חברת הש.  סניפים וחבורות העוסקים בתורה ומצות

זה חמשים שנה שחבורה זו של תלמידי , שמנה וסלתה של בוסטון, החרדית

ס "הודות למאמצי חברת ש.  חכמים עומדת על המשמר להגן על קהל ישראל

שומרי , לא הועם זהרו ולא פג טעמו, כסא הרבנות בבוסטון בעינו עומד

הרב ,  רבנןמאן מלכי, 2החומות לא הרשו להדיוטות לשבת על כסאו של מלך

באו לבוסטון על פי , ל"א קריגער ז"והרב ר, ז מרגליות"הרב ר, ז מרגליות"רמ

, עכשיו כשהרבנות בבוסטון מתנוססת לתפארה.  ס"הזמנת חברת ש

כשהיכל רבנו חיים הלוי נתחנך על , כשהכשרות מאורגנת על בסיס ויסוד נכון

                                                                                                                       
 ).ד"י' עמ(מפניני רבנו ' הקדמה לס' ע  .1
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מדת .  מרס יכולה לברך על המוג"חברת ש, ידי חמשה עשר בחורי חמד

  .האמת מחייבת אותנו לזקוף יצירות הללו על חשבונה של חבורה זו

א "יק שליט'משה הלוי סולוביצ' ה ר"הגאון האמתי שר התורה מו

ומה נהדר היה לראות מסיבה של , בא לבוסטון כדי להשתתף בחגיגה זו

על יד שלחנות ערוכים ישבו , חדורה וספוגה רוח קדושה, תלמידי חכמים

  .תלמידי חכמים ואנשי שם מכל קצות ופנות העיר, ם"בירבנים שו

במצות תבנית , יק פתח בסדר השבוע'משה סולוביצ' הגאון ר

והעיר כי לפום ריהטא יש לעיין בסדר הקמת המשכן להלן , המשכן וכל כליו

, שנשתנתה קצת הכנסת הארון מהכנסת שאר הכלים על ידי משה, פקודי' בפ

, כמו המנורה, רכה תחלה ההקמה במקומםבשעה שבנוגע לשאר הכלים נע

סדור לחם , כמו ההדלקה, כ נתקימה מצותם"ואח, מזבח הזהב בהיכל, השלחן

בארון נצטוה משה לשום את לוחות העדות קודם ההקמה , הפנים והקטרה

  .בקדשי קדשים ולהקימו במקומו עם הלוחות

דכל הכלים המה בחלות שמם , ומכתובים הללו הלכה חדשה נודעת

המנורה , )י משיחה"דהא נתקדשו ע( כלי המקדש אף קודם קיום מצותם של

וכמו כן השלחן , הוי חפצא של מנורה וכלי המקדש אף קודם הדלקת הנרות

ל "ולפיכך השמיט הרמז(, כ הארון אינו כלל מכלי המקדש"משא, וכיוצא בו

 דהא גם ארון של שברי לוחות שם 3,)בית הבחירה דיני עשיית הארון' בהל

ובלי לוחות , וכל חלות שמו ומצותו נאמרה רק להנחת הלוחות, רון עליוא

ולפי זה , דהא נקרא ארון הברית או ארון העדות, ליכא כלל לחלות שם ארון

דבלי לוחות לא שייך , ניחא אמאי בבית שני כשנגנז הארון לא עשו ארון שני

  .ארון כלל

לוחות דהכנסת ה, ולפיכך נשתנה הארון בהקמתו משארי הכלים

כי קודם הנחת הלוחות בארון לא חל שם ארון , בארון נתקימה קודם הקמתו

  .ובקיום הקמת המשכן נצטוה משה להקים ארון עם כל חלות דיניו, עליו

                                                                                                                       
 .'שיחי, ר אלחנן הכהן אדלר"הערת הר).  קפא' עמ(ד "אגרות הגרי' עי  .2
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הלכה זו משתכחת , יק'משה סולוביצ' והנה המשיך הגאון ר

כשאנו בונים מוסדות חנוך אנו שוכחים מטרת , לפעמים תכופות באמריקה

החיצוניות מרהיבה , מבית ומחוץ, עושים אנו הרבה ארונות של זהב.  המוסד

אבל אחרי הסתכלות בתוך , זר זהב מתנוצץ ומקסים לבבות.  עין ביפיה והודה

ארון , הלוחות נטולים ממנו!  אנו רואים כי ריק הוא מכל, תוכם של הארונות

.  בריתארון ה, אבל משולל שם ארון העדות, יפה וכל עצי שטים מצופים זהב

ארון נאה , היהדות החרדית בבוסטון החלו לבנות מרכז של תורה בבוסטון

, אבל עיקר העיקרים לזכור כי מטרת הארון הנה הלוחות, והדור במראהו

  .לוחות העדות

וצטט לשון , את השם ישיבה, א"משה שליט' אחר כך באר הגאון ר

ישיבה , "יבהראש יש"כי נשיא הסנהדרין נקרא , סנהדרין' א בהל"מ בפ"הר

ולפיכך , ישיבה מיצגת מקור התורה ועמוד ההוראה, מסמלת תורה שבעל פה

כל זמן שהיתה סנהדרין גדולה קימת הלא היא היתה עמוד ההוראה ומקור 

ועל כן נקראה , א"ממרים הל' א מהל"ם פ"כמבואר ברמב, תורה שבעל פה

 גלתה ,כל מקום שגלתה תורה שבעל פה, ואחר שבטלה סנהדרין.  ישיבה

ולא יזח אחד מעל , שני מושגים הללו מצומדים ולכודים יחד.  ישיבה עמה

מוסדות התורה באירופה .  עכשיו בתקופה נוראה] אנחנו חיים[והיום .  משנהו

, ופרשת ויהי בנסוע הארון התחילה להתגשם בחיים היום יומים, נתמוטטו

שבים בבית ארזים אנו יו.  ואסור לנו לשבת בחבוק ידים בשעת הרת עולם כזו

יהודי בוסטון חייבים לקיים מצות הכנסת אורחים ?  תחת היריעה' וארון ד

  .בתורתנו הקדושה המבקשת לה מקום מקלט

, מ"המרא דאתרא ור, א"יק שליט'יוסף דוב הלוי סולוביצ' הגאון ר

  .נאם לכבוד היום והלהיב את כל הנאספים בדבריו החוצבים להבות אש

נאם בשבחו .  י פרדס משיקגו היה אורח הערבא הלו"הרב הגאון רש

, קבוץ של גדולי תורה, אשר מתנוסס לתפארה, של היכל רבנו חיים הלוי

: העיר בוסטון גמרה המשכן עם כל כלי המקדש.  הוגים בתורה יומם ולילה

, וארון העדות, המנורה.  אשר כעת לתהלה ולתפארת, זהו הכשרות, השלחן
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ועמו הקבוץ של , המרא דאתרא, א"ק שליטי'ד סולוביצ"זהו הגאון רי

בתקוה אשר אנשי בוסטון .  זהו גמר כל המשכן, ו"תלמידים גדולי תורה הי

  ומבוסטון תצא תורה .  ויתספו ספסלי בי מדרשא, יתמכו בקבוץ זה

  . . .לישראל 

  רבנות
ח "ודו, א"ל השתתף בכנס אגודת הרבנים בשנת תש"רבנו ז] א

, )ג"י' עמ', חוברת ט, ד"שנה י(בירחון הפרדס מאותו הכנס הופיע בשעתו 

  :ל"וז

יק נשא נאום גדול וכביר על שאלת הרבנות 'ד סולוביצ"הרב רי

ואמר כי שמעתי בכל שעות הועידה מדברים על , האורטודקסית באמריקה

מצילים סל של , הננו עומדים בפרק של מצילים, על מוסדות התורה, הצלה

, אגודת הרבנים איננו להיות רק אוספת כסףתפקיד .  ומצילים תורה, קודש

  .היא צריכה להיות הכח הפוליטי של האורטודוקסיה

עכשיו אין הפרובלימה של מי יהיה בא כח היהדות אצל הממשלה 

הריפורם , השאלה היא עכשיו מי יהיו הפוסקים בעניני דת.  שזה כבר ידוע

כי רוצים , בסכנהואפילו כשרות , וחצי ריפורם הם שרוצים לקחת זאת בידים

  .לקחת זאת מידינו

ועתה השאלה כבר , יודעים אתם שהתעוררה שוב שאלת העגונות

  .או הרבנים הקונסרביטיבים, רבנינו, אצלם מי יפסוק בשאלות אלו

, ל בציור גדול ונפלא"יק מתאר מאמרי חז'ד סולוביצ"הרב רי

ים יתנהגו עד מתי אגודת הרבנ!  ומכריז בקול גדול, והלהיב לבות השומעים

בעניוות ומבלי להרים ראש בגובה וגאון למחות נגד אלו המהרסים 

בן ' זכרי' ענותנותו של ר) ד"ז ה"שבת פי(ומזכיר התוספתא , והמחריבים

  .אבקולס שרפה את ההיכל

ולבצר , ס מציע הצעות גדולות להחזקת תורה ויהדות"הרב ריד

  .בסיס הרבנות באמריקה
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  . והכשרות ושמירת שבתבנאומו מציע על שאלת הדרעפט

עורך הירחון הרבני (, ל"ז, א ביקר הרב פרדס"בסוכות שנת תש] ב

חוברת , ד"שנה י(ח מביקורו בהפרדס "והדפיס דו, בעיר בוסטון) המפורסם

  :ל"וז) ח"כ' עמ', ח

בית "נ "ט האחרון של חג הסוכות התפללתי עוד הפעם בביהכ"ביו

ני הזכרת נשמות הכריזו על לפ.  יק'בצוותא חדא עם הרב סולוביצ" אל

והקהל תרם תרומתו בעין .  יורק-יצחק אלחנן בניו' המגבית לטובת ישיבת ר

  .יק כערך שעה'ולפני תפלת מוסף דרש הרב סולוביצ, יפה

ביום שמחת תורה מתאספים בביתו של הרב נשיאי בתי כנסיות 

ות את ח ובני אוריין לבל"ת, אנשי שם, קרואי מועד, ב נכבדים"בע, החרדים

מראה .  השעות האחרונות של החג בסביבתו של הרב וליהנות מזיו תורתו

על יד שלחנות ערוכים ישבו טובי העיר ועסקו בדברי , נהדר השתרע לפני

ל "הרב רא, רבי משה נחום פריינק, דברו הרב חיים גולדין, פתחתי אני.  תורה

  .יק'ואחרון חביב הרב סולוביצ, אבלוב

יק שחרית ומנחה 'עם דרש הרב סולוביצבשבת בראשית עוד הפ

  .ס ובלו את היום כלו בדברי תורה לכבוד היום"בחגיגת חברה ש

כי ] צעד ושעל[בתור אורח שבא לשעה בבוסטון הרגשתי על כל 

והקהלה , תמורות חשובות חלו בה, שינויים מהפכניים חלו בקהלת בוסטון

נת תחת דגלו של היהדות החרדית מתארג, לובשת עכשיו צורה חדשה לגמרי

  .א"יק שליט'ד סולוביצ"הרב דמתא הגאון רי

, יק במשך הימים הנוראים'הדרשות שנאמרו על ידי הרב סולוביצ

לפי , דרשות נפלאות מפז ומפנינים יקרות, ובימי החגים המפיקים זיו וחכמה

וביחוד הדרשה שנאמרה בשבת תשובה לערך שעתיים וחצי .  רוח העת

כולם עומדים נכונים לבנות מבצר .   רוח חדשה בכל הקהלה דבוסטוןהפיכה

, דרשותיו השפיעו אהבת התורה בכל איש ואיש, התורה והיהדות בבוסטון

השפעת הראבייס הריפורמים לכולם ולמחצם שהכתה שרשים בבתי כנסיות 
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, יק הולכת ומתנונת'ובתי מדרשות בבוסטון טרם בואו של הרב סולוביצ

כח היהדות החרדית , יודעות כי כח גדול וחשוב הולך ונוצר, רותהסיעות האח

יהדות שלא תכרע ברך לפני , המכירה את ערכה ויודעת את תעודתה ותפקידה

ושתשמור , יהדות שלא תמכור בכורתה בנזיד עדשים, עמי הארץ וברי הלב

עיקר העיקרים היא שבעטיה של השפעת הרב .  בחרף נפש על קדשי ישראל

תינוקות .  הפאראקייל סקול מתפתח יפה יפה, פ"חס לתורה שבענשתנה הי

הישיבה , הבאים מבתים נשללים מכל קדושה מתחנכים ליהודים נאמנים

והיכל רבנו חיים הלוי פורצים להם גדר בדעת הקהל שלא היה רגיל במוסדות 

נוכחים , מסותרת-וגם אלה המביטים על זה במשטמה גלויה אי, כאלה

  .חדשים נתגלו פתאום בחיי היהדות החרדיתלהודות כי כחות 

, במשך עת בקורי בבוסטון בקרתי גם בתי המטבחיים של גסות

  ...וסדר השחיטה והכשרות מצא חן בעיני מאוד מאוד, עופות, דקות

בראש תנועת אגודת שוחטי עופות עומדים שוחטים מומחים יראים 

שמעת הרב ומשגיחים על הסרים למ... ומר , ....מר , ...מר , ...מר !  ושלמים

סדר סימני כשרות במקולין של עופות בעינו ובכל .  סדורו ותקונו של הכשרות

יכולה לשמש למופת .  ושחיטת עופות מתנהלת באופן מפליא, תקפו עומד

ובין , לשארי עירות וקהלות באמריקה בין בנוגע למשמעת השוררת באגודה

טים להרב דמתא שעל פיו יצאו ובין בנוגע ליחס השוח, בנוגע לסדור הכשרות

כמדומני ששאלת הכשרות בבוסטון שגרמה לפנים חכוכים .  ועל פיו יבואו

  .והתנקשות נפתרה עכשיו על הצד היותר טוב

  ישיבות
ל בעיר שיקאגא על כמה "ביקר רבנו ז, ט"שנת תרצ, בחודש אלול

',  וחוברת, ג"שנה י(ותיאור מביקורו זה נדפס בשעתו בירחון הפרדס , ימים

  ,ל"וז, )ה' עמ
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כמו בכל שנה ושנה עושים בחודש אלול אספה שנתית מועד 

', כן בשנה זו עשו אספה שנתית ביום ד.  ופותחים המגבית השנתית, הישיבות

  .אלול בערב' ח

כי הוזמן מראשי , אספה השנתית בשנה הזאת היתה מיוחדת במינה

יוסף ' ות הרב ראיש האשכול, האדם הגדול הגאון המפורסם, ועד הישיבות

לבוא ולשאת נאומו , ק דבוסטון"האבד, א"דוב הלוי סאלאוויטשיק שליט

  .לכבוד ועד הישיבות, לכבוד התורה

ב מחשובי "התאספו רבנים ובע) ט"תרצ, אלול' ח(בערב ' ביום ד

.  בשיקאגא, )די רוסישע שוהל" (אנשי כנסת ישראל"העיר בבית הכנסת 

פתח את , אפרים עפשטיין' הרב הגאון ר.  נ היה מלא מבלי מקום פנוי"ביהכ

ד "מ דביהמ"ר, חיים יצחק קארב' אחריו דבר הגאון ר.  האספה בנאום מלבב

  .אפרים עפשטיין האורח הגאון הנכבד' ואחרי כן הציג הרב ר, לתורה

.  עשה רושם אדיר, א"יג שליט'ד הלוי סאלאוויצ"נאומו של הגאון רי

נטע אהבת , וצורה יפה כאחת, דעי עשירמ, כל נאומו היה מלא תוכן תורני

אשר כל הגזירות בזמן האחרון "בנאומו הדגיש .  התורה בלב כל שומעיו

, וכל עתידתנו היא בזכות התורה, באשכנז הראו לדעת אשר כל קיומנו בגלות

יוחנן ' ושאיפתו של ר, ולעסוק בתורה, ע להקהיל קהלות ברבים"וזמנו של ר

כן הישיבות הם הקיום .  ל את יבנה וחכמיה תוכיחבן זכאי בזמן החורבן להצי

  " . . .המה בכחם להנהיג אנית ישראל בים הרועש, של עם ישראל

ואלו הימים , ימי מספר זכתה העיר שיקאגא להיות אכסניא של תורה

ונעים וחביב היה לנו אישיותו של כבוד האורח הגדול , היו ימי עונג ושמחה

, א"יק שליט'יוסף דוב הלוי סולוביצ' רהאיש המורם מעם הגאון האדיר 

  .'כרכא דכולא בי, איש האשכולות, האיש הדגול מרבבה.  ד בבוסטון"האב

שורת הדרשות והנאומים אשר האורח הגדול כבדנו במשך ימי 

מספר אלו היה לנו עונג וספוק נפשי בהכירם בו כח נפלא משפיע עם עמדה 

  .קבועה ומסוימה וברורה של גאון התורה ומדע
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, בצהרים' ולמחרתו ביום ה, בערב' בדרשתו הראשונה ביום ד

מ דבית "ורבנים ר, ד לתורה רבני העיר"התאספו באולם הגדול של בהמ

והאורח הגדול .  ב חשובים מטובי העיר"ובע, והתלמידים, המדרש לתורה

שהראה " ,שבועה לבטל את המצוה"הרצה לפניהם שיעור בהלכה בענין 

חיים הלוי ' ך דרכו של זקנו הגאון רבן של ישראל רלדעת כי הולך וממשי

, היודע להתעמק במי התלמוד, בהבנת והגיון חכמת התורה, ל"יק זצ'סולוביצ

צולל במים אדירים של ים התלמוד והפוסקים ומעלה ספוני טמוני פנינים 

  .והרחיב את לב שומעיו, ומרגליות המאירות ומשמחים בגאוניות נפלאה

אשר האיר נתיב .) עירובין יג( מאמר חשוב לפני השיעור הרצה

בלי לשנות מדרך , אשר צריכים להיות זהיר ונשמר, ד לתורה"לתלמידי בהמ

, ואם מחסר אות אחת או מייתר אות אחת.  התורה והיהדות כמלא נימא

אסור להטיל קנקנתום לתוך , כעת, ובפרט בזמן הגזירה, מחריב העולם כולו

אשר זה יביא שינוי קוץ , וליתן בו כח מודרני, ת"אינו רשאי להמתיק הס, הדיו

  .וזה יביא לחורבן העולם, ת"אחת מהכתוב בס

" קהלת יעקב"נ "הרצה דרוש גדול בביהכ, תצא' ביום שבת קודש פ

ה יוסף קאגאן "נ הרב הגאון מו"הרב דביהכ.  ממש מלא' נ הי"וכל ביהכ

וכל ,  רושם גדולודרשת האורח עשה, הציג האורח הגדול לפני העם, א"שליט

  .השומעים שתו בצמא את דבריו והתפעלו מעומק דעתו ורוח תבונתו

ר יצחק אייזיק "ב הרב הגאון מו"בליל שבת קודש היה אורחו של ש

  .ובאו רבנים ליהנות מזיו תורתו, א"הלוי סמאהל שליט

ה אפרים "למחרתו ביום שבת קדש היה אורחו של הרב הגאון מו

  .ב להשתעשע מזיו תורתו" רבנים ובעובאו.  א"עפשטיין שליט

רבני , אפרים עפשטיין' תבא התאספו בביתו של הרב ר' ק פ"במוצש

והרצה נאום בחכמה , ב החרדים"וטובי בע, חכמים ומשכילים וסופרים, העיר

  . . .ומדע 
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אצל אוהבו , בעיר סינסינטי] ס"הגריד[ביקר , ב אלול"י' ביום א

א סילבר בא "הרב ר.  א"זר סילבר שליטאליע' וידידו הגאון הגדול הרב ר

שעשועי , יום של תורה' ואותו היום הי, ב נכבדים"לקבל פניו להתחנה עם בע

ובמדברותם הרבה נאמר לתקנת ערי , א"דאורייתא להני גאוני הדור שליט

  .לתורה ויהדות, אמריקה

  הישיבה
הופיע מאמר אודות ) ט"כ' עמ, ז"תרצ, סיון(בירחון הפרדס 

, א המרכז העליון לתורה ולתעודה במדינה זו"ישיבת רי: ל"וז, הישיבה

רבנים , ח מובהקים"ת, להעמיד לומדי תורה, להפיץ ולהגדיל תורה ולהאדירה

התלמידים . . . הדור הבא ברוח התורה והמסורה ] את[לחנך , מנהיגי ישראל

ס "שומעים שיעורים חשובים בהבנה ודרך עמוקה לאמתה של תורה בש

ובראשם הרב , רבנים גאונים חריפים ובקיאים, ראשי הישיבהופוסקים מ

, ושארי ראשי ישיבות, א"יק שליט'ה משה הלוי סאלאווייצ"הגאון הגדול מו

א "ר רעוועל שליט"ה דובער ד"ובפרט הרב הגאון הגדול איש האשכולות מוה

וכפעם בפעם נוטע בלבות התלמידים , הוא רוח החיה בישיבה, ראש הישיבה

בכל .  ובזמן האחרון נתוספו עמודים להישיבה.  ס ופוסקים"לה בשהבנה גדו

ה יוסף דוב הלוי "שבועים בא לישיבה הרב הגאון הגדול כליל החכמה מו

אשר כולו , ונואם בחכמת ישראל, ד בבוסטון"האב, א"יק שליט'סאלאווייצ

וכפעם בפעם .  והתלמידים משביעים עונג מנאומיו החשובים.  מרהיב עין

אשר בעומק , מר לפני התלמידים שיעור גדול וחשוב בעניני קדשיםהוא או

  .ובדרך הבנה והסברה בעמקה הוא מפליא כל שומעיו, כשרונו הגאוני

  ין'ישיבת וואלאז
הבוחן לקבוע אם לקבל ' ח הי"ין והגר'היתה תקופה בישיבת וואלאז

 -רגיל לשאול ' מ הי"ב' ולאלו שאמרו שלמדו תחילת מס, איזה תלמיד חדש

אשר נחלקו בזה (ל למידע "מה הדין באומר איני יודע אם פרעתיך בלא הו

ורצה שידעו לומר , )י"ת ססק"ה בפ"ע' מ סי"ע חו"שו' עי, גדולי האחרונים

שדבר זה תלוי בשתי הגרסאות שבשיטת בן ננס בחנוני על פנקסו המופיעה 
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עות משנה שבו' ועי[, כיצד אלו ואלו באין לידי שבועת שוא:) ב(מ "בב

ן שעל "ש בר"עיי,  בשבועה- ג "וי, אלא הוא נוטל שלא בשבועה.)] מה(

  .)ל"ז, כמדומה לי שכן שמעתי מרבנו.  (ף"הרי

שלפעמים , שמעתי', שיחי) מבאלטימור(ר נחמן קליין "הר' ומכב

 דאם חרטומי מצרים חשבו מתחילה שכל -  כדי לבוחנם בסברא -שואל ' הי

 -  לאחר מכת כנים - עד שהודו ,  כישוףי"הכל עפ' מה שעשה משה רבנו הי

הלא היו יכולים לבחון את , וקשה, :)סז(סנהדרין ' גמ' עי, שאצבע אלקים היא

י נס אמיתי "י כישוף או עפ"ע'  לראות אם המטה אשר נהפך לנחש הי-הדבר 

שכל מילי דמכשפות ', ש בהמשך הגמ" ולבדוק את הנחש ההוא במים דעיי-

י "ח שיגידו התלמידים תירוץ עפ"ורצה הגר, ימוחיםי מים חיים ונ"נבדקים ע

והתשובה שהתכוון שיגידו .  י איזה מקור חיצוני"ולא עפ,  מיניה וביה-סברא 

אין זו הוכחה גמורה שלא השתמש , י המים"שאף שהנחש לא נימוח ע, היתה

י כח הכישוף נהפך "ורק ע, כי אולי מתחילה היה באמת נחש, משה בכישוף

ונחש זה , הלא זהו מצבו האמיתי, שנהפך בחזרה להיות לנחשובשעה , למטה

  .י המים"נימוח ע' לא יהי

  גיור לקטנים מאומצים
ל מטעם ישיבות "יו(בחוברת שערי ציון , ר עזריה ברזון"ל הר"ז

  :לב' עמ, ב"תשס) שערי מבשרת ציון

ם אם באימוץ של תינוק שגיירוהו אם צריכים "בנוגע לשיטת הרמב

או , ישראל שתקף גוי קטן): "כ:עבדים ח(ם "עיין רמב, דיללהודיעו לכשיג

לשם ,  הרי זה עבד–לשם עבד ,  הרי זה גר–והטבילו לשם גר , מצא תינוק גוי

): א:ח(מקור דין זה הוא בירושלמי יבמות ".   הרי זה בן חורין–בן חורין 

לשום בן [] את מוהלו לשום עבד, הטבילו לשום עבד, מצא תינוק מושלך"

כדרך , ם לא הזכיר שזכות היא לו"הרמב".  את מוהלו לשום בן חורין, יןחור

.  ד"שהזכיר בהלכות איסורי ביאה לגבי גר קטן שמטבילין אותו על דעת ב

  .לא מסתבר לומר שזכות היא לו להיות עבד ולא להיות חפשי, ועוד
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ם להלכה "שכוונת הרמב, ל"ח זצ"ל בשם זקנו הגר"ר זצ"ואמר מו

וזהו דין מסויים בגר הכבוש , כ"שהכובש את הגוי יכול לגיירו בע, קרי, חדשה

ולא מטעם זכין לאדם , תחת יד ישראל שמועילה דעת הישראל בעד הגר קטן

אין , בגר הכבוש תחת יד ישראל, כ"ר שבגירות בע"והוסיף מו.  שלא בפניו

שיכול האדון לקבל מצות עבור אלא , הפירוש שלא בעינן קבלת עול מצות

ולכן חשובה קבלת ,  וזאת משום שיש ביד האדון לכופו לקיים המצות,הגר

, ם וכתב גוי קטן"לכן דייק הרמב.  הישראל כקבלה היכולה לצאת לפועל

שיש לו דעת , אך בגדול.  מועילה קבלת האדון עבורו, שכיון שאינו בר דעת

ם היה "ועל פי פירוש זה ברמב.  לא מהניא דעת וקבלת האדון עבורו, עצמו

אין הגר יכול , כ בקטן הכבוש תחת יד ישראל"שבגירות בע, ח לומר"רגיל הגר

ל "ר זצ"והוסיף מו.  אין צורך להודיעו שהוא גר, ועוד.  למחות לכשיגדיל

ואומרים , שיש להקפיד שיהיו המאמצים את התינוק נוכחים בשעת טבילה

כו בפירוש שהם מקבלים על עצמם להדריך את התינוק בדרכי התורה ולחנ

  .וקבלתם מועילה עבור התינוק, שהמאמצים חשובים הכובשים אותו.  במצות

  הספד
ל כנס של "א סילבר ז"ערך הגר, ל"ר חיים עוזר ז"אחר פטירת הג

ח מאותו הכנס נדפס בהפרדס "ודו, )אהיו, סינסינטי(אגודת הרבנים בעירו 

  :ל"וז) יט' עמ, חוברת ו, שנה יד(

  בערב' יום א

הגאון , הנזר והעטרה, לקח מאתנו ארון האלקיםלבכי ולמספד על ה

  .ה"חיים עוזר זצל' ג מרן הרב ר"האמתי רשכבה

פסוק , קמב- קפיטלך טז, והתחילו באמירת תהלים, הדליקו נר נשמה

  .רב במילוואקי, גודינסקי' י הרב ידידי"ונאמר ע, בפסוק

, ומתאר האבידה הגדולה, אליעזר סילבר' כ התחיל הרב ר"אח

, נאבד ממנו איש שהיה לו כל סגולות שבעולם, ן לה תמורהאבידה שאי

.  אל תספידו בעיירות"צוואת רבינו הקדוש , כתובות קג' והזכיר מאמר הגמ
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רבינו הקדוש רצה אשר .  כרכים זהו הערים הגדולות, עיירות זהו קטנות

אשר , הספד של כרכים, לכן צוה להספידו בכרכים, ההספד יגיע להתעוררות

  . . .כי לפי תואר ההספד כן יוגדל התעוררות הקהל , כל גדלותויקיף את 

, בתור תלמידו אומר מילי דהספידא, צ נטולביץ"כ החזן רחב"אח

  . . .אשר מעורר בכי ודמעות 

כ כל הקהל "ואח, שמואל קאנטראף עושה הזכרה' כ החזן ר"אח

יוסף דוב הלוי ' כ מדבר הרב ר"אח" . . . אשמנו"אומרים הוידוי של 

  .נאומו עושה רושם גדול על כל הנאספים. . . יק מבוסטון 'סאלאביצ

דברי הגות והערכה ' ר חיים עוזר נדפס בס"והספד רבנו על הג

).  'מאותה השנה חוברת ז(והוא לקוח מהפרדס ).  קצד'  עמ–קפז ' מעמ(

נמצאים הדברים , לאחר גמר הדברים אודות הציץ, ושמה בירחון הפרדס

  :דלהלן

, ע"יק לתאר את דמותו של הגרח'משיך הרב סולוביצאחר כן ה

כח -בא, שהוד קדומים חופף עליו, של דור העבר, כאחד משירי כנסת הגדולה

  .שהחזירו את העטרה ליושנה, תקופת גאוני וגדולי ישראל

משמת שמעון הצדיק נמנעו : ביומא' יק ציטט את הגמ'הרב סולוביצ

ברכו הכהנים את , ן הצדיק היה חיכל זמן ששמעו.  אחיו הכהנים מלברך בשם

פ שלא תמיד רצה העם לשמוע את שם "אע, בלי כינוי, העם בשם המפורש

שמעון ".  ברוך שם כבוד מלכותו: "לא תמיד נפל על פניו ואמרו, המפורש

הוא ברך את , לבו הארי לא נרתע מפני הפרוצים שרבו, הצדיק לא חת מפני כל

פופולרי ' לא הי, ברוך הוא, ורשאף בשעה ששם המפ, העם בשם המפורש

שמעון .  ואף בשעה שגל של חולין וזוהמא צף על גבי העולם היהודי, ביותר

, לא קראו בכינוים, לא העלים אותו, הצדיק לא כבש את שם המפורש מעולם

לרוח הזמן או לרוח האידיאות השולטות בעולם , לא נסה לסגלו לרוח העם

גם בשעה ששם המפורש לא סבב .   לדור דורזה שמי לעולם וזה זכרי.  היהודי

לא פסק הוא מלברך את העם כמו שהוא , מחיאות כפים וקול המון חוגג
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לא אחת ושתים נתקל במשטמה , כמובן.  כמו שהוא מסור מסיני, נכתב

להכריז , ושנאה פומבית בעטיה של עקשנותו לברך את העם בשם המפורש

, כל כינוי וכינוי לרוחו, כינויםהעם רצה ב.  על היהדות הטהורה והאמתית

ברם שמעון הצדיק לא ויתר אפילו .  אבל לא בשם המפורש, רצונו ושאיפתו

  .אלא ברך בו בפומבי מעל הדוכן, לא הסתיר את השם, על קוצו של יוד

, רבו הכהנים מוגי הלב, וכשמת האחרון מאנשי כנסת הגדולה

והללו , ו על ידי הרחובשהושפע, ולא רצו לעמוד כנגד הזרם, שיראו את העם

ולהשתמש בכינוים המוצאים , ולהסתיר את השם, התחילו לכבוש את נבואתם

  .חן בעיני ההמון

כי היהדות החרדית , יק העיר את אזן השומעים'הרב סולוביצ

 –ולא תמנע מלברך את העם בשם המפורש , באמריקה לא תירא ולא תחת

אנו .  קשוטים ופאורים, ותבלי פשר, המקובלת מדור דור, תמימה' בתורת ד

למרות בוז , למרות לעג השאננים, כמו שהוא נכתב, נקרא באזני העם את השם

  .ומשטמת עמי הארץ

  ספקא דאורייתא לחומרא
אם בהרת קודמת , קא מיפלגי במתיבתא דרקיע.) פו(מ "ב' בגמ

ה " הקב–ספק .   טהור–ואם שער לבן קודם לבהרת .   טמא–לשער לבן 

התנאים במשניות ' והיא מח.  וכולהו מתיבתא דרקיע אמרי טמא, אומר טהור

.  יהושע טהור' ולר, דלחכמים טמא, יהושע וחכמים' ד בין ר"נגעים פ

ותמה עליו .  כרבים'  הל–דיחיד ורבים , יהושע' ם פסק כחכמים דר"והרמב

דלא , ויישב.  ה"דהיאך אפשר לפסוק נגד הקב, צרעת' ב מהל"מ ספ"הכס

והסביר , ד הדרש" ושמעתי שפעם הציע רבנו באור באגדה זו ע. בשמים היא

שאם בני אדם ינהגו כשורה וידקדקו על עצמם כדבעי : בכונת הדברים

ה דבר זה כאילו נהגו כאן "יחשוב עליהם הקב, להחמיר בספקא דאורייתא

, והם באמת החמירו על עצמם, ויאמר שבאמת היה טהור, לפנים משורת הדין

  .גם לחומרא כזכות גדולהותחשב להם ניהו
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  פריה ורביה
מי שחקשה נפשו בתורה ) ג"אישות ה' ו מהל"פט(ם כתב "הרמב

.  'תמיד ושוגה בה כבן עזאי ודבק בה כל ימיו ולא נשא אשה אין בידו עוון וכו

וכל המלמד את , מפני שבן עזאי לימד והרביץ תורה לאחרים, וביאר בזה רבנו

פ מקצת קיום "ויש בידו עכ, כאילו ילדובן חברו תורה מעלה עליו הכתוב 

  .ר"המצוה דפו

  היתר מאה רבנים
שרבנו אמר פעם לפני ' ר מרדכי שרגא שנפלד שיחי"שמעתי מהר

  .ר"התלמידים שדרכו היתה למנוע את עצמו מלהצטרף להיתר ק

  בראשית' פ
ש "ועיי).  לא:א(את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ' וירא א] א

והנה , מאיר מצאו כתוב והנה טוב מאד' תו של רבתור) ה:ט(במדרש רבה 

מ הכי "שבין התנאים היו חייו של ר, וביאר בזה רבנו.  ש"עיי, טוב מות

ואחות אשתו נלקחה , ואשתו ברוריה אבדה עצמה לדעת, שמתו בניו(, טרגיים

ת "וחותנו רחב, ורבו אלישע בן אבויה יצא לתרבות רעה, לרומי לבית זונות

' שהי(יוחנן ' טראגיים חייו של ר- ובין האמוראים הכי, )םנהרג על קדוש הש

מ להעיר כאן על "ובא ר, )רגיל לנחם אחרים באמרו דין גרמא דעשיראה ביר

 שתי רשויות – חלילה –דנראה כאילו , הנדון של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו

מחמת , שמי שמנהיג את העולם הטבעי לא זהו מי שנתן את חוקי התורה, הן

י בני "שבין הנהגת העולם לבין שמירת המצוות ע) המדומים(רות הסתי

מ שמוות היא "ולזה העיר ר, ]רכד' עמ, בעקבי הצאן' כ בס"ועמש[, האדם

ורק כשמסתכלים על כל הבריאה כולה ועל , הטרגדיה הכי חמורה בחיי האדם

אז אף , )דייקא,  אשר עשהכלאת ' וירא א(כל ההיסטוריה כולה בכללותה 

קונטרס תורה ' ועי.  (נחשבים כטוב מאוד) כמו המוות( הטרגיים הדברים

' לס, אחי רבנו, ל"ז, ר אהרן"ובהקדמת הר, יב' עמ', חוברת ח) האנגלי(ומדע 

  ). וראית את אחורי ופני לא יראו–בביאור הפסוק , עוד ישראל יוסף בני חי
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 י שניהם ושם"הולד נוצר ע, י"ופרש).  ד"כ', ב(והיו לבשר אחד ] ב

מאחר שגם האב וגם האם אוהבים ללא סייג וללא , כלומר.  נעשה בשרם אחד

זה גופא גורם להגביר את הקירבה ואת האחדות , פקפוק את ילדם המשותף

שאמרה , ובדומה לכך אנו מוצאים בעת הולדתו של ראובן.  'שביניהם וכו

 נ אפשר לאדם להתקרב ולהתאחד עם"וה.  'כי עתה יאהבני אישי וכו, לאה

בניה של "ז שישראל נעשים "עי, "אחדות האוהב והאהוב"י "ה ע"הקב

כ אוהב את התורה "ה ג"והקב, ומתיחסים אליה כיחס הבן אל אמו, "תורה

, האדם ועולמו' שבס" ,קדושה וענווה"דרשת רבנו ' עי.  ('מפני שבתו היא וכו

  .)ד"רי' עמ

  ויצא' פ
פ " בראשית עה'כ לפ"מש' עי).  ב"ל, ט"כ(כי עתה יאהבני אישי 

  .והיו לבשר אחד

  שמות' פ
וירא , ויהי בימים ההם ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלתם] א

ויך את , ויפן כה וכה וירא כי אין איש, איש מצרי מכה איש עברי מאחיו

במצרים היו יהודים מתבוללים כמו בכל ).  יא,ב(המצרי ויטמנהו בחול 

, תרבות מצרית, צל המצריים ליברלייםשחשבו שיש א, בגלויות שונות, ארצות

שסברו , וגם היו כאלה בין היהודים המתבוללים.  שהם קודם כל אנשים

שהליכתם וכל , פרוגרסיביים, כל אנשים-שהיהודים צריכים להיות קודם

כאן ראה משה שאיש , ברם.  מעשיהם ושאיפתם רק להתבולל בין העם המצרי

בכל זאת , אישיות נעלה: כלומר, "איש"אם כי הנהו , גם הליברלי הזה, מצרי

, את המתבולל והמתכחש בעמו, עברי" איש" את –? ואת מי, מכה אף הוא

 כשהמצריים –" איש עברי מאחיו"אבל .  ונשאר רק איש, שאינו שומר דתו

אינם מבדילים בין יהודי שומר ,  אז גם אם הוא מאחיו המצרים–הגויים מכים 

ויפן כה וכה " ... מאחיו"והוא כמו ,  ומתכחשובין הוא מתבולל, דתו ותורתו

.   אז אין הרגש האנושי בקרבו– כשנוגע הדבר ליהודים –" כי אין איש"וירא 
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הנהו גוי ככל .  אלא סתם מצרי,  כאן לא נאמר איש–" ויך את המצרי"ולכן 

  .)בשם רבנו, ח"ק' עמ, מ גורדון"לר, ילקוט משה' מס....  (הגויים

', ג( ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה בהוציאך את העם] ב

מצוה (באור רבנו בכונת ספר החנוך ' ועי, מקרא זה מוקשה הוא מאוד).  ב"י

  .ד"אות יו, בקונטרס ספירת העומר, מפניני הרב' בס, )ו"ש

  תרומה' פ
שעורי ' עי, ן"ם והרמב"בתכלית מצות בנין המשכן נחלקו הרמב

 .יק' עמ, )ב"תשס(פסחים ' רבנו למס

  פנחס' פ
): ב"ע, יז(שנינו במסכת תענית ).  ב,כח('  תשמרו להקריב לי וכו

מריש , ר אלין יומיא דלא להתענאה בהון ומקצתהון דלא למיספד בהון"ת"

זוהי מובאה ".  ירחא דניסן ועד תמניא ביה איתוקם תמידא דלא למיספד בהון

שבהם נצחו , ממגילת תענית בעניין שמונת הימים הראשונים של חודש ניסן

ונקבעו כימים שאין , הפרושים את הצדוקים בוויכוח בעניין קרבן התמיד

שכן , בוויכוח טענו הצדוקים שקרבן התמיד הוא קרבן יחיד.  מספידים בהם

 בבקר ואת הכבש השני תעשהאת הכבש אחד ) "ד, במדבר כח(כתוב בתורה 

מים השיבו וחכ.  נמצא שהתורה מדברת בלשון יחיד, "תעשה בין הערבים

 להקריב לי תשמרואת קרבני לחמי לאשי ) "ב, שם(כתוב באותו עניין : להם

, כלומר שיהיו קרבנות התמיד באים מתרומת הלשכה, בלשון רבים, "במועדו

מה כאן הוויכוח הגדול בין : שאל הרב בשיעור.  דהיינו מכספי ציבור

שאין מספידין שיש צורך להזכירו במגילת תענית כיום , הפרושים והצדוקים

שיש כאן , והסביר הרב בטוב טעם. . .  הרי זה בסך הכול ויכוח בדקדוק , בו 

משום שהם רצו לבטא , הצדוקים טענו שהקרבן הוא קרבן יחיד: ויכוח עקרוני

היינו את כל יחיד ויחיד , בכך את השקפתם שהתורה אינה מחייבת את כולם

אבל .  ג מצוות"חר תריאלא רק את היחידים המסוגלים למלא א, מישראל
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והתורה , הפרושים חלקו עליהם ואמרו שכל ישראל עמדו במעמד הר סיני

  .וכולם חייבים לקיים תורה ומצוות, ניתנה לכל אחד ואחד

השיב ?  מה עניין קרבן תמיד אצל מעמד הר סיני, נשאלת השאלה

עלת תמיד ) "ו, כח(הוא אשר הפסוק אומר בספר במדבר : על כך הרב

י מציע שני "זהו פסוק קשה ורש."  ' בהר סיני לריח ניחח אשה לההעשויה

, ולפי ההסבר שניתן לעיל למחלוקת שבין הצדוקים לפרושים.  'פירושים וכו

התורה מציינת שקרבן התמיד אמור להזכיר ליהודי מדי יום : הדבר ברור עתה

, כשם שבמעמד הר סיני.  ביומו את מעמד הר סיני ואת המתחייב ממנו

ויחן שם ישראל "כל יחיד מישראל עמד שם ונוצר מצב של , בלת התורהבק

משום שהוא נקנה , כך קרבן התמיד הוא של כל יחיד מישראל, "נגד ההר

בניגוד , זהו אפוא קרבן ציבור.  שכל אחד ואחד שותף בה, מתרומת הלשכה

אלא שאלה , "דקדוק"נמצא שהוויכוח לא היה רק עניין של .  לדעת הצדוקים

ח "הרא.  (יסית הקשורה למחויבות של כל יחיד מישראל לקיים את התורהבס

י מה ששמע מרבנו בשעורי "עפ, א"קכ' עמ, בספרו חכמים ותורתם, רוקח

  .)א"שנת תשל, מוריה

  האזינו' פ
ה "חזר הקב, :)ט(חגיגה ' גמ' עי).  טו, לב(' וישמן ישורון ויבעט וכו

יאה עניותא ...  אלא עניות ולא מצא, על כל מדות טובות ליתן לישראל

שכלל ישראל יכולים לסבול נסיון .  ליהודאי כי ברזא סומקא לסוסיא חיורא

דרשת ' דרשת רבנו בזה בס' ועי.  אך אין יכולים לסבול נסיון העושר, העוני

 .ז"קי-ו"קט' עמ, )'שיחי, אהרן לוסטיגר' מאת ר, באנגלית(הרב 


