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פרשת ויגש, תשע"ח
את  אנחנו  רואים  ויגש,  פרשת  השבוע,  בפרשת 
שלמות הענין של ירידת יוסף למצרים. יוסף נעשה 
יעקב  לפניו.  משתחוים  האחים  וכל  במצרים,  מלך 
מתהפך  והכל  למצרים,  יורד  הוא  אף  ע"ה,  אבינו 
לטובה – יוסף נזרק לבור, נמכר לישמעאלים, נעשה 
עבד לשר הטבחים, אשת פוטיפר הוציאה עליו דיבה, 
– ולבסוף...  ישב בבית האסורים שתים עשרה שנה 
מבור  מאד!  גדול  עולמי  מהפך  ממש  מלך!  נעשה 
הגדול  לכבוד  גדולה  מהשפלה  גבוה,  לגג  עמוק 
ושלטון  גדולה,  להבטחה  גדולה  ִמַּסָּכָנה  ביותר, 
בהשגחה  והכל  משמים,  שהכל  וכמובן  מושלם. 
גדולה מלמעלה. והשאלה הנשאלת היא איזה מצוה 
מיוחדת עשה יוסף הצדיק יותר מֶאָחיו, שזכה על ידה 

לכזה כח, עוצמה וכבוד, נגד השכל והטבע?
יותר  הצדיק  יוסף  הגדול שעשה  שהדבר  ובאמת 
מֶאָחיו הוא, שהיה בעל אמונה גדול בה' יתברך, ומבין 
ולא  פחד  לא  ולעולם  פרטית.  בהשגחה  מאד  גדול 
חשש על גופו ועל שמו הטוב, אלא אך ורק על כבוד 
שמים. ובכחו הגדול באמונה בהשגחה פרטית, הפך 
שבעל  משום  זאת  וכל  לחיובית.  שלילית  בעיה  כל 
את  לטוב,  הרע  את  להפוך  מאד  גדול  כחו  אמונה, 
ואת  השם  לקידוש  השם  חילול  את  לתועלת,  הנזק 
וכן  וכל מה שקורה לאדם בעולם,  העבירה למצוה. 
מה  כל  וכן  היום,  היום  בחיי  ושומע  כל מה שרואה 
 – הכל  את  להפוך  לו  יש  אישי,  באופן  לו  שעושים 
במחשבה, בדבור ובמעשה – להרגשה שהכל אך ורק 

מה' יתברך, לטובה ולברכה1. 
בעל אמונה גדול, מסתדר תמיד בכל מקום, בכל 
יוסף  היה  וכך  ואחד.  אחד  כל  עם  מצב  ובכל  זמן 
הישמעאלים,  עם  ֶאָחיו,  עם  להסתדר  ידע  הצדיק, 
ועם  מלך מצרים  פרעה  עם  בקדושה,  הנסיונות  עם 
כל התושבים, עד שנאמר עליו )בראשית מא, מג(: "ַוִּיְקְראּו 

ְלָפָניו ַאְבֵרְך, ְוָנתֹון ֹאתֹו ַעל ָּכל ֶאֶרץ ִמְצָרִים". 
להיות  יוסף  זכה  כיצד  השאלה,  מתורצת  ובזה 
מלך על ארץ מצרים, המעצמה הגדולה? זאת משום 
שיוסף היה בעל אמונה גדול, ובכל ענין ובכל מצב 
משמים  שהכל  ומרגיש  יתברך,  ה'  את  ממליך  היה 

בהשגחה פרטית2. 
הצדיק  יוסף  היה  שנה  ושתים  עשרים  ובאמת 
את  ראה  לא  שנה  ושתים  עשרים  מצרים,  בארץ 
משפחתו, ועשרים ושתים שנה היה אביו בצער גדול, 

בעל  יוסף  היה  שנה  ושתים  עשרים  זאת,  כל  ועם 
לו,  שהיה  הגדול  הנסיון  אף  על  וזאת  גדול.  אמונה 
ולהרגיש  טהורה,  ובמחשבה  מלא  בפה  תמיד  לומר 
משמים  והכל  הצדיקים,  הם  שֶאָחיו  ורגע  רגע  בכל 
שכמה  ובודאי  מאד,  גדול  שמים  כבוד  וזהו  בלבד. 
וכמה מלאכים – מלאכים של אמונה – נבראו כל יום 
ויום מהעוצמה האדירה של האמונה של יוסף הצדיק, 

בהשגחה פרטית שהכל משמים3.
וכמה מסכן הוא מי שסובל צרות, בעיות וקשיים, 
הכל  ומפרש  למיניהם,  גורמים  מיני  כל  ידי  על 
הוא  כן  ידי  ועל  האמונה.  פי  על  ולא  השכל  פי  על 
ממשיך לסבול, "אוכל את עצמו" כל רגע, ותמיד יש 
שנאה  קנאה,  עצבים,  רוגז  אחרים,  על  קפידות  לו 
ונקמה. וזה גורם לו להיות מלא בעבירות, וזו הסיבה 
אמונה  בעל  ומאידך,  לו.  מכפרים  אינם  שהיסורים 
ומרגיש  למצוות,  רגע  כל  וזוכה  מעבירות,  נקי  הוא 
ומרויח  עוונות,  לכפרת  וזוכה  הזה.  בעולם  גם  טוב 

מצוות כל רגע ורגע - מצוות של אמונה.
שהכל  שמאמין  במחשבה,  בעיקר  היא  והאמונה 
למעשה בהשגחה פרטית משמים. וכך גם חשב יוסף 
וכידוע מרבינו הקדוש  ושתים שנה.  הצדיק עשרים 
על  באים  שכאשר  אומר  שהיה  זיע"א,  איש  החזון 
יעבור",  שזה  "רק  שיאמר:  טוב  לא  יסורים,  האדם 
את  וילעס  יאכל  שאדם  רוצים  שבשמים  משום 
היסורים. וצריך הוא לומר: "הכל משמים, ומה שקרה 
ממני,  מרוצים  לא  שבשמים  משום  לי!  מגיע  לי, 
בבחינת  ה',  בעבודת  יותר  להתקדם  ממני  ודורשים 

בלע מרור לא יצא )פסחים קטו:(4. 
רק  לא  היא  הבית",  "ברכת  של  שהסגולה  ויתכן 
תעודה עם ברכת הבית התלויה על הקיר, אלא צריך 
שבמציאות תהיה בבית אמונה גדולה, קדושה נפלאה 
ואהבה ואחוה, שלום ורעות. ואז "ברכת הבית" תוכל 

לסייע לכל משפחה הנמצאים שם. 
מהן  שנלמד  בכך  הללו,  הפרשיות  את  ונסכם 
שעה.  ושעה  יום  יום   - אצלנו  גם  טובות  הנהגות 
לדוגמא: קושי מסוים בכיבוד הורים או בכיבוד חמיו 
וחמותו, הוא כמובן עוון חמור מאד. ומאידך להיפך, 
והיינו,  מאד!  גדולה  מצוה  הוא  ההורים  את  לכבד 
ואילו  בעבירה,  נכשלים  להורים,  מסרבים  כאשר 
כאשר הופכים את הכל ומכוונים למצוה, הרי זו זכות 
סנגוריא  העושה  מלאך  מכך  ונברא  בשמים,  גדולה 
להפוך  ניתן  בית,  בשלום  בבעיות  וכן  למשפחה. 

מתנהגים  שכך  ובית  אחד.  ברגע  למצוה  הכל  את 
בו, השכינה שורה שם, וזה מצוין5. וכל זה הוא מכח 

האמונה שהכל בהשגחה פרטית משמים. 
לחבירו,  אדם  בין  מתח  יש  כאשר  נוספת,  דוגמא 
נהיה  והריב  מאד,  קשות  להיות  עלולות  והתוצאות 
אולם  ליצלן.  רחמנא  ותחרות,  קנאה, שנאה  מריבה, 
למצוה,  המחלוקת  כל  את  להפוך  מתאמצים  כאשר 
בהשגחה  שהכל  ולומר  באמונה,  ולהתחזק  ולוותר 
שמים,  לשם  גדולה  מצוה  זו  הרי  משמים,  פרטית 
להרבות  יש  וכך  בשמים.  גדול  רעש  מכך  ונעשה 
וזוכים  הדינים,  מתבטלים  ובזה  ועוד,  עוד  מצוות 
 - האמונה  כח  הזה.  בעולם  כאן  גדולים  לחסדים 

שהכל משמים6. 
מכ"ב(,  )פ"ה  כך את המשנה באבות  גם לפרש  ויתכן 
הפוך בה והפוך בה דכולה בה, שהכוונה היא כפשוטו, 
כן  ידי  ועל  והלכה,  תמיד לשנן תורה, משנה, גמרא 
תמצא בה חידושים ותירוצים נפלאים. ויתכן להוסיף, 
שכוונת המשנה היא שכל מה שעובר עלינו – בעיות, 
קשיים, לחץ, תביעות, טענות ורצונות מסוימים, ויש 
שאפשר,  כמה  ותהפוך  תהפוך  אז  למחלוקת,  חשש 
כדי להשרות אוירה רגועה ונוחה לכולם, ובזה תרויח 
הרבה עד זקנה ושיבה. וההבטחה של המשנה היא, 
וכמו  ומאושרים.  טובים  חיים  תמיד  האדם  שירויח 
שמצינו בפרשיות השבוע אצל יוסף הצדיק, שהרויח 
להיות גם מלך במצרים, וגם לקדש שם שמים. ועד 

היום כולנו אומרים "בן פורת יוסף".
ראש  מרן  הדור,  מגדולי  אחד  נלב"ע  השבוע 
זיע"א.  שטיינמן  לייב  יהודה  אהרן  הרב  הישיבה 
וסיפרו עליו שהיה אוהב בזיונות, ומעולם לא הקפיד 
על אנשים. ואף פרישותו מתענוגות העולם הזה היתה 
נפלאה, שמימיו לא אכל עוגות, ולא שתה משקאות 
קלים ומתוקים, אלא רק מים. לא ישב על כסא מרופד 
בזמן לימודו, אלא רק על כסא מעץ, וגם נהג פחות 
להשען. וזכה על ידי כך לחיות למעלה ממאה שנה. 
כפי  רק "אקמול")!(  ימיו לא לקח תרופות, אלא  וכל 
חייו  שנות  מאה  כל  את  הפך  התורה  ומכח  הצורך. 
לענוה, צניעות, פשטות, אהבת ישראל ונתינת כבוד 
פורסמה  ובמיתתו  בעולם.  ואדם  אדם  לכל  גדול 
העולם. ממש  בכל  גדול  רעש  ונעשה  שלו,  הצוואה 
ויש  הבלים,  הבל  הוא  הזה  שהעולם  תמיד  להרגיש 
להשקיע תמיד אך ורק במצוות בשביל העולם הבא. 

והלואי שנזכה לכך.

1. וכדלהלן:
- יוסף הצדיק נזרק לבור מלא בנחשים ועקרבים כשהוא 

ערום בלי בגדים, ועם כל זאת הוא מאמין באמונה שלימה שהכל 
משמים. ולכן הוא אינו כועס, אינו שונא ואינו מקפיד כלל, אלא 

אדרבא הוא הופך את העבירה של ֶאָחיו למצוה ולדבקות בה' 
יתברך - אין עוד מלבדו, בבחינת "ה' ָאַמר לֹו ַקֵּלל ֶאת ָּדִוד" )שמואל 

ב' טז, י(.

- יוסף הצדיק נמכר לישמעאלים, ובאותו רגע הוא חושב 
לעצמו כיצד ניתן לקדש שם שמים גם במצב כזה. ואכן הוא עשה 

כן כשהיה במצרים, וכמו שפירש רש"י - שם שמים שגור בפיו.
- יוסף הצדיק נמכר לעבד בבית פוטיפר, ובאותו זמן הוא 

חושב לעצמו, שכעת הוא לא עבד בבית פוטיפר, אלא הוא עבד 
לה' יתברך. וכמו שפירש האבן עזרא )נשא ו, ז( וז"ל: דע, כי כל בני 

אדם עבדי תאות העולם )גם פוטיפר הוא עבד מסוג זה(, והמלך האמתי, שיש 
לו נזר ועטרת מלכות בראשו, כל מי שהוא חפשי מן התאות, ע"ש. 
ויוסף הצדיק הפך את ההשפלה לגדולה, ואת עבירת המכירה של 

ֶאָחיו למצוה של אמונה ומחשבה טהורה.
- יוסף הצדיק היה עבד לשר הטבחים, ועם זאת היה מכוין 

כל רגע לקיים מצות "קדושים תהיו" - לא רואה, לא חושב ולא 
כלום. וכאשר אשת פוטיפר ניסתה להכשיל אותו בעבירה, עשה 

יוסף עצמו כאילו שאינו מבין את דבריה כלל ועיקר )זוה"ק פ' פנחס 
דף ריד.(, ובזה הפך את חשש העבירה למצוה גדולה – והיא מידת 

היסוד של יוסף הצדיק. ומפורש כן בגמרא )קידושין לט:(, מי שבא 
לידו דבר עבירה ולא עשאה, מקבל שכר כעושה מצוה, ע"ש. 

ומפורש במהרש"א )שבת לג.(, שכל "עבירה" המוזכרת בש"ס, הכוונה 
היא לזנות, רחמנא ליצלן. ויוסף הצדיק קיבל תואר של "מהפכן", 

היודע להפוך דברים לתועלת – שנאת אחים לאהבת אחים, 
נסיונות קשים להשגחה פרטית, גילוי עריות למצות "קדושים 

תהיו" והשפלה ועבדות לבן חורין ועבד ה'.

2. ואת זאת רואים במה שאמר יוסף לֶאָחיו כאשר הכירוהו 
שהוא יוסף אחיהם: “ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאֹלִהים ִלְפֵניֶכם” )שם מה, ה(. 

וכן בפסוק )שם, ח(: “ְוַעָּתה ֹלא ַאֶּתם ְׁשַלְחֶּתם ֹאִתי ֵהָּנה ִּכי ָהֱאֹלִהים”. 
וכן בפסוק )שם, כד(: “ַאל ִּתְרְּגזּו ַּבָּדֶרְך”, ופירש רש”י, לא להרגיז זה 
את זה על העבר, אלא לפתוח דף חדש של אהבה ואחוה, ע”ש. 

וכן בפסוק )שם, יב(: “ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם”, ופירש רש”י, אתם 
ובנימין שוים בעיני לאהבה ואחוה, ע”ש. וכל זה הוא נגד השכל 

ונגד הטבע – לזכות להיות מלך נגד השכל, נגד הטבע ונגד החוק. 
בבחינת “ְוָהֱאֹלִהים ִנָּסה ֶאת ַאְבָרָהם”, כלומר, לרומם את אברהם 

למעלה למעלה )עי’ אבן עזרא(.

3. ויש לי ראיה לכך מדברי המהרש”א הקדוש )מכות י:(, שאמר 
שהמלאכים נבראים מאותו רצון ומחשבה של האדם, אם זה 

מצוה – לטובה, ואם זה עבירה – לרעה. וכן בספר פלא יועץ )ערך 
הליכה(, על שכר פסיעות שזוכה האדם ההולך לבית הכנסת )עי’ סוטה 

כב.(, מוסיף הפלא יועץ ואומר שמכל פסיעה ופסיעה נברא מלאך 

אחד, ע”ש.

4. וזה הפסוק של הנביא חבקוק )ב, ד(: “ְוַצִּדיק ֶּבֱאמּוָנתֹו ִיְחֶיה”, 
כלומר, על ידי חיזוק האמונה בהשגחה פרטית בשלימות - כמו 

יוסף הצדיק - יחיה ויצליח!

5. וגם כאשר חמותה של הכלה היא אשה קשה, וגרה עמה 
בבית אחד, ניתן להפוך את הכל לאמונה ולמצוה, והכל יתהפך 

לטובה ולמזל טוב.

6. ומפורש בגמרא )סוכה יד.(, שצדיקים יכולים להפוך בשמים את 
האכזריות לרחמנות, ע”ש.

1
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שלום וברכה מורי ורבותי!

בחיי  להפעיל  עלינו  אותו  הכח  בדבר  המשותפות,  לשיחותינו  בהמשך 
הוא  ברוך  הקדוש  לנו  מעניק  אותם  הניסיונות  עם  וההשלמה  יום,  היום 
בטובו. היום ננסה יחד להבין מתי עלינו להילחם במישהו או במשהו הגורם 
בגזירת  הוא  המדובר  כי  ולהבין  המצב  עם  להשלים  עלינו  ומתי  רעה,  לנו 
ככפרת  הוא  ברוך  הקדוש  לנו  מועיד  אותו  מתהליך  חלק  זהו  וכי  שמים, 

עוונות או לחילופין למען מטרה נעלית אחרת.

אם ננסה יחד להיכנס לראשו של יהודה ולהבין מה גרם לו להילחם ביוסף, 
עד כדי סיכון חייו וחיי אחיו, אנו עלולים להתבלבל לחלוטין.

בתחילת פרשתנו, כאשר יהודה מטיח את דבריו ביוסף, מתאר זאת הפסוק 
במילים: "ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה" )בראשית מד, יח(. במדרש רבה )בראשית פרשה צג סי' ו( נחלקו 
התנאים האם ניגש הוא למלחמה או לפיוס, אבל כולם מודים שהוא ניגש 
בצורה חזקה, קשה וכואבת. איים ללא ליאות, נתן חתיכות ברזל לתוך פיו 
והוציאן כאבק, ושאג עד כדי כך שקולו היה נשמע מקצוות הארץ והילך, 
עד שהזעיק את חושים בן דן להגיע מארץ כנען למצרים ולהצטרף לצרחות 
המאיימות הללו. כאן מאריך המדרש ומפרט עד כמה תכנן יהודה יחד עם 
אחיו להחריב את מצרים, הם כבר חילקו אותה לרבעים, והחליטו מיהו זה 

שיחריב כל רובע.

כל  את  ליוסף  היתה  הפעם  שדוקא  הוא,  הזה  הסיפור  בכל  שמוזר  מה 
ההצדקה לקחת את בנימין ולהשאיר את יהודה ואת אחיו לשוב לבדם אל 
אביהם. כי הלא מראש, כאשר הגיע שליחו של יוסף לאחים, הם אמרו לו: 
נהיה לך לעבדים".  וכולנו  "תוכל להרוג את מי שתמצא את הגביע אצלו, 
רק  ומבקש  לנפשם,  אותם  ושולח  עליהם  מרחם  לבו"  ב"טוב  יוסף  והנה 

להשאיר את בנימין "הגנב" לעבד.

אם כך על מה היתה זכות ליהודה לכעוס ולהילחם כל כך?

מעבר לכך, בפרשתנו הקודמת, כאשר בלי שום סיבה מוצדקת לקח יוסף 
את האחים ואסר אותם למשך שלושה ימים: "ַוֶּיֱאֹסף ֹאָתם ֶאל ִמְׁשָמר ְׁשלֶׁשת 
ָיִמים" )שם מב, יז(, לא עשו האחים מאומה. ולהיפך, ישבו בבית האסורים כמו 

ילדים טובים, עד שביום השלישי קרא להם יוסף ושחרר אותם.

שלח  כאשר  כלפיהם.  יוסף  של  התנהגותו  לאור  גם  מתעצמת  השאלה 
וכלשון  שמעון  את  השאיר  הוא  הראשון,  ביקורם  לאחר  האחים  את  יוסף 
כד(. המדרש  מב,  )שם  ְלֵעיֵניֶהם"  ֹאתֹו  ַוֶּיֱאֹסר  ִׁשְמעֹון  ֶאת  ֵמִאָּתם  "ַוִּיַּקח  הפסוק: 
לוי  אחיו  עם  יחד  שיהיה  מכך  יוסף  שחשש  אומר  ו(  סי'  צא  פרשה  )רבה  במקום 
ויטכסו עצה שתגרום להורגו. מה שאומר שידע יוסף לחשוש מפני כחם של 
אחיו ומפני איזשהו מעשה לא מבוקר שעלול לשים קץ ל'תהליך השלום' 
הארוך והמייגע אותו הוא מנסה ליצור. מה, אם כן, גרם גם לו להכניס את 
יצאו  עשרת האריות הללו אל תוך בור בית האסורים מבלי לחשוש שהם 

משם וישימו קץ לשלטונו, לחייו ולמצרים כולה?

החולפת.  בפרשה  במפורש  בפנינו  ניצבת  ורבותי,  מורי  לכך,  התשובה 
כאשר התנהג יוסף בקשיחות אל אחיו הוא שמע אותם אומרים זה לזה: "ֲאָבל 
ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל ָאִחינּו ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו ְוֹלא ָׁשָמְענּו 
)שם מב, כב(. בהמשך מציין הפסוק: "ְוֵהם ֹלא  ַהָּצָרה ַהֹּזאת"  ֵאֵלינּו  ֵּכן ָּבָאה  ַעל 

ָיְדעּו ִּכי ֹׁשֵמַע יֹוֵסף ִּכי ַהֵּמִליץ ֵּביֹנָתם" )שם שם, כג(.

בגלל  להם  מגיע  החמור  שהעונש  ומבינים  משוחחים  אותם  שומע  הוא 

התנהגותם הלא ראויה בעבר לאחיהם הקטון יוסף, משום כך גם ידע יוסף 
שהם משלימים עם הקושי של העונש ולא ילחמו בו. זו גם הסיבה שבאמת 
באותם ימים לא פצה יהודה את פיו, לא שלף את זרועו ואף לא ניסה לשלוף 

את חרבו מתערה.

יהודה  רואה  כאשר  יוסף,  של  בדבריו  הצדק  למרות  כאן,  זאת,  לעומת 
שהיחיד שמנסה להעניש יוסף הוא בעצם את בנימין, הוא מבין שלא ניתן 
להטיל זאת על מעשיהם מהעבר. וזאת משום שבנימין בהיותו קטן באותה 
העת לא היה שותף למכירת יוסף, מה שאומר אם כן, שניצב כאן ביניהם 
"סתם" מושל מצרי שמנסה להתעלל בהם שלא כדין, ואם כן כאן כבר הזמן 

והמקום לשלוף את החרב מתערה.

יהודה  אחז  שעה  שבאותה  ז(  סי'  צג  פרשה  רבה  )בראשית  המדרש  אומר  ואמנם, 
זה  "ודאי  יהודה:  אמר  לו.  נשלפת  שאינה  וראה  מתערה,  לשולפה  בחרבו 
בעצם מלחמה  היתה  ביוסף  יהודה  כלומר, מלחמתו של  הוא".  ירא שמים 
שכפופה ליראת שמים ולרצון הקדוש ברוך הוא – הן מצד ההכנות למלחמה 

והן מצד מהלכי המלחמה עצמם.

של  כשליחו  זאת  עושה  בפנינו  הנמצא  והמזיק  שיתכן  שככל  משום 
הקדוש ברוך הוא, אל לנו להילחם בו, אלא שומה עלינו לקבל את הדברים 
הדברים,  פני  הם  כך  לא  כאשר  זאת,  לעומת  העולם.  מבורא  ישיר  כעונש 
והמלחמה נראית חסרת פשר וללא כל קשר למעשי העבר, אז ניתן להילחם, 

ובעזרת ה' גם לנצח.

ומה נאמר לגבי כל אחד ואחד מאתנו בחייו הפרטיים? אנחנו לא באמת 
כולנו  לנו...  מגיעה  לא  שהיא  מסוימת  מלחמה  על  לומר  שיכולים  כאלה 
בעוונותינו "זכאים" למלחמה כזו או אחרת במהלך חיינו. הדרך אותה ננקוט 
להסיר  יתברך  מה'  ובקשה  הגזירה,  בפני  והתרפסות  כניעה  השלמה,  היא 

מעלינו גם את העול הזה. בבחינת: "ולא על ידי חולאים וייסורים רעים".

גם כאשר ציווה אותו מלך רשע על עשרת הרוגי מלכות להיהרג בביזיון 
רב כל כך, שולחים את ישמעאל כהן גדול לבדוק האם נגזרה הגזירה מאת 
הקדוש ברוך הוא ואז ישלימו איתה, או לחילופין אין זה רצון הבורא וילחמו 
בה. ואמנם כאשר השיב להם שזהו רצון הבורא, הלכו להיעקד על קדושת 

ה', מבלי להניד עפעף.

במקרה אחד מוטל עלינו להילחם למרות הכל, וזהו כאשר המדובר הוא 
בכבוד שמים. ובדיוק כאשר עשו המכבים בימים ההם בזמן הזה, כאשר ראו 
וניצחו  נגד כל דבר שבקדושה, שלפו את חרבותיהם  נלחמים  את היוונים 
בניגוד לכל היגיון ודרך הטבע. כי כאשר המלחמה היא לכבודו של ה' יתברך, 
אל לנו להישאר שאננים ולקבל את הדין "באהבה", אלא להיפך – להילחם!

ִנְׁשַמת ָאָדם" )משלי כ, כז( ו"ֵנר  וכדברי חז"ל הקדושים על הפסוקים: "ֵנר ה' 
ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור" )משלי ו, כג(. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, נרי בידכם ונרכם 
בידי. בזמן שתשמרו על הנר שלי אני שומר על הנר שלכם )מדרש רבה על דברים 

פרשה ד, סי' ד(.

יזכנו ה' יתברך להשלים עם המלחמות המחנכות אותן מועיד לנו הקדוש 
ברוך הוא, להינצל מהן ב'מינימום' הפסדים ופציעות. ולזכות להתחיל מדי 
הוא  ברוך  לנו הקדוש  יבחר  אותה  דרך  דרך של הצלחה,  דרך חדשה,  יום 

לטוב לנו כל הימים, אמן.

וברוכים תהיו!

מתי נלחמים ומתי משלימים עם הגזירה?
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4. מה ואיך מקבלים החלטה נכונה?

5. מה עושים עד שזה קורה?

קצרצרים על הדרך לחתונה
6. פתיחה

7. איך מקבלים החלטה?
8. מתי מתחתנים?

9. איך מתאימים חתן?
10. איך מתאימים כלה?

11. איך מוצאים חן?
12. איך מגלים את האמת?

13. מה חובה לעשות בפגישות?
14. מה אסור לעשות בפגישות?
15. ממה יש להיזהר בפגישות?

16. מאיזה צד מסתכלים?
17. קדחת חתנים?

18. סיום.

5 שיחות מאלפות
MP3 דיסק שמע

בעזרת ה' יתברך

info@haravrabi.co.il 
 www

.haravrabi.co.il  
  052-7680007 

 
  03-5011125   

  03-5011150   
  רח' החי'ם 4 תל-גיבורים, חולון ת.ד. 6215 חולון  

נכון
איך

להתחתן

 שיחות הכנה
והדרכה לשידוכים

מפי הרב

אליהו רבי 
שליט"א ראש הכולל

1. מה מפריע להתחתן?

2. מה חובה לפני הפגישות?

3. מה עושים במהלך הפגישות?

4. מה ואיך מקבלים החלטה נכונה?

5. מה עושים עד שזה קורה?

קצרצרים על הדרך לחתונה
6. פתיחה

7. איך מקבלים החלטה?

8. מתי מתחתנים?

9. איך מתאימים חתן?

10. איך מתאימים כלה?

11. איך מוצאים חן?

12. איך מגלים את האמת?

13. מה חובה לעשות בפגישות?

14. מה אסור לעשות בפגישות?

15. ממה יש להיזהר בפגישות?

16. מאיזה צד מסתכלים?

17. קדחת חתנים?
18. סיום.

5 שיחות מאלפות

MP3 דיסק שמע

 סדרת שיחות הכנה לחתונה
 "קצרצרים בדרך לחתונה"

 מהרב אליהו רבי שליט"א

 ניתן להשיג בטלפון 03-5011150 
שלוחה 7

הדיסק לאוריצא

2

להתענג על ה'
הרב אליהו רבי ראש הכולל

 לא נכון לומר 'צריך להתרחק מאינטרנט כמו מאש' 
אלא, 'צריך להתרחק מאש כמו מאינטרנט'...

מרן שר התורה הגאון  ר' חיים קניייבסקי שליט"א:



 אנחנו מקבלים
על עצמינו בלי נדר

לרפואת מורנו
הרב חיים בן שרה שליט"א 
בתוך שאר חולי עמו ישראל

לענות

 בקול גדול  בכל כוחו ממש
  ובכל כח כוונתו

לברך ברכת

אשר יצר
 בכונה גדולה בעיניים עצומות 
 מתוך הכתב  ובלי להתעסק 

בדבר כל שהוא

להתחזק במצוות

אהבת ישראל
 גם למי שלא בראש שלנו
  גם למי שלא מכבד אותנו

 ל-כ-ו-ל-ם

אמן

ניתן לשלוח שאלות בדרכים הבאות:

3

תפלה במניין פועלים, כדי להספיק להדליק 
נרות חנוכה בצאת הכוכבים

שאלה: מה עדיף יותר, להתפלל בבוקר תפלה בנץ החמה, 
להתפלל  או  בלילה,  מאוחר  תהיה  החנוכה  נרות  והדלקת 
בצאת  תהיה  חנוכה  נרות  והדלקת  פועלים,  במנין  תפלה 

הכוכבים ממש?
תשובה: כאשר אדם יכול להתפלל בנץ החמה, ולהסתדר 
אחר כך בעבודה, אין לו דין פועל ודינו ככל אדם שאסור לו 

להתפלל תפלת העמידה לפני הנץ החמה.
קצר  והיום  בעבודה,  לאיחור  גורם  זה  שדבר  אמת,  והן 
מאוחר  הביתה  מגיעים  מכך  וכתוצאה  מרובה,  והמלאכה 
בלילה, והדלקת נרות חנוכה היא רק בשעה שבע או שמונה 
בערב, מכל מקום אין זה נורא כלל, משום שזה נקרא אונס, 
ועל כגון דא אמרו חז"ל הקדושים שזמן הדלקת נרות החנוכה 

הוא כל הלילה.
לעתים צריך אדם בזמנים מסוימים לוותר על תפלה בנץ 
החמה ולהתפלל מאוחר יותר, וכגון שהוא חייב לעזור לאשתו 
בבוקר לשלוח את הילדים לתלמוד תורה, וכן כאשר דחוף לו 
וכן על  מאד לערוך קניות כפי הצורך בבוקר לפני התפלה, 
מצוה  היא  הרמב"ם  לדעת  שהתפלה  לדעת,  ויש  הדרך.  זה 
מן התורה, וגם העזרה בבית למשפחה היא מן התורה, אולם 
מצוה  והידור  בלבד,  חסידות  זו  החמה  בנץ  דוקא  להתפלל 
גדול. ולכן יש לשקול בשקל הקודש בעבודת ה' תמיד. וידוע, 
שגדולי ישראל זיע"א לא תמיד הקפידו להתפלל בנץ החמה, 

וכן בנדון דידן.      

הוצאת רשיון נהיגה 
שהמשפחה  בטענה  נהיגה,  ללמוד  הרוצה  אשה  שאלה: 
קניות  לצורך  היא  ברכב  והנסיעה  רכים,  והילדים  גדולה 
וסידורים למיניהם, וכן לצורך הסעת הילדים לתלמוד תורה 
הלומד  אברך  והוא  נהיגה,  רשיון  אין  ולבעל  בזה,  וכיוצא 
בכולל ומשתדל לעמוד בזמני הכולל, ולכן אין לו פנאי לכך, 

יורנו הרב שליט"א מה ההנהגה הנכונה בזה?
תשובה: שאלה קשה, והתשובה יותר קשה! הנה אף לאיש 
אין מצוה ללמוד נהיגה. הסטייפלר זיע"א היה אומר: "מכונית, 
זה אקדח טעון!". ומאחר שרכב הוא חפץ מסוכן מאוד, כמו 
חרב פפיות, רחמנא ליצלן! אם כן מי שעובד ומוכרח לנסוע 
ברכב לעבודה, ואין לו תחבורה מסודרת, יוציא רשיון אך ורק 
בהיתר של חכם, כדי שיבדוק אם הוא ראוי לכך באמת, כדי 

שלא תצא תקלה, חס ושלום. 
אולם לאשה יש בעיה נוספת להוציא רשיון נהיגה, והיא 
החוסר צניעות שבדבר. ורבינו שבט הלוי )ח"ד סי' א אות ב(, מזהיר 
האשה  לפריצות  גורם  לנשים,  הנהיגה  לימוד  שעצם  ואומר 
ומכשילה  נכשלת  היא  כך  ידי  ועל  וברחובות,  בשווקים 
לי,  אומר  "ולבי  ואומר:  הלוי  השבט  וממשיך  האחרים.  את 
האסונות  של  הסיבות  אחד  הוא  לנשים,  ברכב  שהנהיגה 
גדול  צורך  יש  ואם  ע"ש.  הדרכים",  תאונות  של  הגדולים 
לנסוע למקום כלשהו, יש לקחת מונית. ואם יש לאשה צורך 

גדול לישא משא מיוחד, תקח לצורך כך עגלת קניות. 
וכן בחורים צעירים, צריכים להזהר בזה מאד, וכל הדרכים 
בחזקת סכנה )ירושלמי פ"ד דברכות ה"ד והובא ביבי"א ח"א סי' יג ס"ק ח( - סכנה 
חומרית וסכנה רוחנית. ולמזהיר ולנזהר שלומים תן כמי נהר.

הוצאת הציציות מחוץ לבגדים
שאלה: אני חייל בצבא, וחשקה נפשי להוציא את הציציות 
מחוץ לבגדים, כדי לשמור על עצמי מכל מיני יצר הרע, האם 

אני יכול לעשות כן?
תשובה: רבינו החפץ חיים זיע"א, משבח מאד את החובה 
אולם  כו(.  ס"ק  ח  סי'  )משנ"ב  לבגדים  מחוץ  הציציות  את  להוציא 
כן.  נהגו  גדולי עולם שבכל הדורות, לא  רבותינו הספרדים, 
ואדרבא, הם ממליצים שעל פי הקבלה יש להזהר מאד שלא 
להוציא הציציות מחוץ לבגדים. ועוד, שלא להוציא לעז על 

הקדמונים )עי' אורל"צ ח"ב דף כז ויחו"ד ח"ב סי' א(. 
אחינו  של  בישיבה  הלומד  ישיבה  שבחור  כמובן 

האשכנזים, וחבריו מוציאים את הציציות מחוץ לבגדים, יכול 
אף הוא לנהוג כמותם, כפי הצורך )יבי"א ח"ט דף רלב(. וכלל גדול 
בידינו תמיד, שכל דרך בעבודת ה', כגון נושא הכשרות, נושא 
הצניעות, הגדרת מיהו הצדיק האמיתי וכדומה, נקבע אך ורק 

על ידי גדולי ישראל וחכמי התורה שליט"א בלבד.
תורה,  בן  ישיבה,  בחור  הנ"ל  החייל  היה  אם  ולמעשה, 
ישראל  חיילי  כל  על  שומר  היה  הוא  המדרש,  בבית  אברך 
שלנו, וכעת צריך לשמור עליו. ולכן הוראת השעה היא, שיש 

להתיר לו לעשות כן )עי' אורל"צ שם(. ויעשה שאלת חכם.

קטן הקורא בתורה
והוא שמח  וקולו ערב מאד,  קטן שהגיע לחינוך,  שאלה: 
הכנסת,  בבית  קודש  בשבת  הפרשה  כל  את  בתורה  לקרוא 

האם אפשר להניח לו לקרוא?
יכול  אינו  אך  שבעה,  למנין  עולה  קטן  כידוע,  תשובה: 
להיות חזן בתפלה, משום שלהיות חזן בתפלה צריך שיהיה 
בגיל בר מצוה, ולא התירו לו אלא להיות חזן ולקרוא בתורה 
בעליית התורה של עצמו. וזאת משום שהעיקר הוא לשמוע 
את קריאת התורה, וכשעולה הקטן לתורה התירו לו להיות 
ולקרוא  חזן  להיות  לקטן  לתת  אולם  בתורה,  ולקרוא  חזן 
או אפילו לקרוא עלייה אחת  כולה,  בתורה את כל הפרשה 
וכמובן  כה(.  סי'  ח"ה  יחו"ד  )ועי'  אסור  לתורה,  העולה  מסוים  לאיש 
שבשעת הדחק, כשאין מי שיקרא בתורה את כל הפרשה, גם 
קטן יכול לקרוא בתורה כדי להשמיע לעם )עי' משנ"ב סי' רפב ס"ק יג(.

וכן חתן בר מצוה, אם חסר לו אפילו יום אחד מזמן לידתו, 
אסור לו לקרוא את כל הפרשה, ויעלה לתורה עלייה אחת, 
זה כדאי לתת לחתן בר מצוה  ואין  ויקרא את אותה עלייה. 
לקרוא כל הפרשה, משום שיתכן שקולו חלש, והצבור אינם 
שומעים היטב את הקריאה, וכן יש להזהר מעין הרע. ועדיף 
וישקיע  שיותר,  כמה  משנה  ופרקי  גמרא  דפי  שילמד  יותר 
בלימוד הש"ס וההלכות, ויסתפק בקריאת עלייה אחת בלבד, 

וזה מצוין.

בדיקת כשרות המאכלים באזכרות וכדומה 
כשעורכים אנשים שאינם שומרים מצוות אזכרה  שאלה: 
בבית הכנסת, ומביאים מיני מאכל עץ ואדמה, כדי לברך את 
תרומות  הפרישו  שלא  חשש  ויש  הנפטר,  נשמת  לעילוי  ה' 

ומעשרות, מה הדין?
מותר  השוק,  מן  הנקנים  בפירות  מדובר  כאשר  תשובה: 
לאכול מהם מבלי להפריש תרומות ומעשרות, משום שעל פי 
רוב הפרישו מהם תרומות ומעשרות על ידי הרבנות )יבי"א ח"ט 
דף שכח(. וכמובן שראוי למנות על ידי הגבאים אדם ירא שמים 

שיפריש תמיד תרומות ומעשרות, וזה מצוין.
וכן כשמביאים מיני מאפה לברכת מזונות, צריך האחראי 
וזה  ההלכה,  פי  על  היא  בעדינות שהכשרות  לבדוק  כך  על 
מצוין. והעיקר לקרבם לתורה ולתפלות בכבוד גדול, וזה הכי 

מצוין!

הבדלה בבית הכנסת
האם יש חובה על הגבאים לעשות הבדלה בבית  שאלה: 

הכנסת בכל מוצאי שבת קודש?
שיוכלו  לצבור  לדאוג  היקרים  הגבאים  תפקיד  תשובה: 
לקיים מצוות כמה שיותר, ויתחזקו ביראת שמים. ולדוגמא: 
קידוש בליל שבת קודש, ואף על פי שחובה לקדש במקום 
שסועדים בו, ואין קידוש אלא במקום סעודה )פסחים קא.(, בכל 
זאת צבור מסוים הנמצא בבית הכנסת, שבאים להתפלל בליל 
לקדש  מצוה  בביתם,  היין  על  מקדשים  ואינם  קודש,  שבת 

עבורם בבית הכנסת )חזו"ע שבת ח"ב דף א(.
הרבים  את  לזכות  הגבאים  על  מצוה  יש  בהבדלה,  וכן 
עושים  אינם  שהם  שיתכן  משום   הבדלה,  להם  ולעשות 
הבדלה בביתם, ומצוה להבדיל בבית הכנסת ולהוציא אותם 

ידי חובה. וסימנך יבנ"ה – יין, בשמים, נר, הבדלה. 
שלא  לכוין  צריך  בביתו,  להבדיל  שעתיד  שמי  וכמובן 
לצאת ידי חובה, ועונה אמן, וכן ברוך הוא וברוך שמו בלחש. 

ואינו מריח את הבשמים, ואינו מושיט ידו לכיוון הנר, בברכת 
בני  עם  בביתו  הכל  את  עושה  אלא  האש",  מאורי  "בורא 
המשפחה. והנזהר להבדיל בביתו, ומכוין גם לזוגתו והילדים 
החייבים בהבדלה כמו בקידוש, הרי שיש בזה סגולה גדולה 
לזכות לבנים זכרים הראויים להוראה )עי' שבועות יח:(. וכן זוכה גם 

להיות מנוחלי העולם הבא )פסחים קיג.(.
בסיכום: נוהגים להבדיל על הכוס בבית הכנסת )עי' או"ח סי' 

תרפא ס"ב וחזו"ע שבת ח"ב דף תז(.

קנייה בחנות הפתוחה ביום שבת קודש
ואין  קודש,  בשבת  הפתוחה  מאכל  למיני  חנות  שאלה: 
עליה השגחה כלל, האם אפשר לקנות שם מיני מאכל באריזה 

סגורה בהשגחת הבד"ץ?
וארוז בהשגחת  כמובן שאוכל כזה שהוא חתום  תשובה: 
להכנס  שלא  הנכונה  ההנהגה  אולם  לאכלו,  מותר  הבד"ץ, 
לחנות זאת כלל ועיקר, משום שחנות זו היא חנות של תועבה 
וחילול השם, ויש למחות על כך, וכאשר נזהר שלא להכנס 
ה'  כבוד  ועל  השבת,  כבוד  על  מחאה  כעין  זה  הרי  לשם, 
לא  אחרים  שגם  לכך  גורם  זו,  לחנות  נכנס  וכשלא  יתברך. 

יכנסו לשם, ואשריו ואשרי חלקו.
וכן אירוע שיש בו חילול השם, כגון יהודי הנושא גויה, וכן 
באירוע  להשתתף  אסור  ליצלן,  רחמנא  גרושה,  הנושא  כהן 
בעוד שמצוה לומר  "מזל טוב",  כזה. ועוד, כיצד יאמר להם 
להם "מזל רע". וכן להיפך, כאשר גוי מחסידי אומות לעולם 
גויים,  כמובן  הזוג  ובני  לבנו,  חתונה  עושה  ישראל  ואוהב 
והסעודה  בסעודה,  להשתתף  היהודים  שכניו  את  ומזמין 
כשרה למהדרין, הרי שאם יש חשש איבה, מותר להשתתף 

בשמחתו, וזה כעין הכרת הטוב לאותו הגוי )ועי' יבי"א ח"י דף רכא(.

אמירת "כתר" עם הצבור לפני "עושה שלום"
אדם שהתפלל מוסף בשבת קודש, ובעת שסיים  שאלה: 
את תפלתו והגיע לפני "עושה שלום", התחיל החזן קדושת 
"כתר  קדושת  את  הצבור  עם  שם  לומר  יכול  האם  "כתר", 
יתנו לך" עד הסוף ממש, ִמלה בִמלה, ואחר כך לפסוע ולומר 

"עושה שלום וכו'"?
תשובה: יכול בהחלט, וזה מצוין. 

ולמעשה, מי שסיים "יהיו לרצון" האחרון והגיע ל"עושה 
יח(,  קיז ס"ק  סי'  )עי' משנ"ב  דינו כמי שסיים את כל התפלה  שלום", 
ויכול לענות אף "ברוך הוא וברוך שמו", שהרי זה שבח לה' 
קדושת  לכל  הדין  הוא  ומימלא  ד(,  ס"ק  קכב  סי'  משנ"ב  )עי'  יתברך 

"כתר" והפסוקים, שראוי לומר בפיו.
ועוד ראיה לכך, מההלכה המפורסמת שמותר לומר לפני 
ו"שיר  בנגינות"  "למנצח  התהלים:  פרקי  את  שלום"  "עושה 
)עי' בא"ח ס"פ בשלח(. ומכאן גם לקדושת "כתר",  למעלות", כידוע 

שיש לומר את הכל עם הצבור.
אלא  אחורנית,  פסיעות  שלוש  יפסע  שלא  להוסיף,  ויש 
לאחר שיסיים החזן את ברכת "אתה קדוש וכו'", ויענה אחריו 

אמן, כשם שעושים שאר הצבור )ועי' משנ"ב ס"ס קכה ואיש מצליח שם(.

תפלת העמידה לפני הנץ החמה
שאלה: אני פועל, ועובד קשה מהשכמת הבוקר עד שעות 
במנין  להתפלל  האם  לעשות,  יותר  לי  עדיף  מה  הלילה, 
ולצאת  החמה  בנץ  לתפלה  או  התפלה,  סוף  עד  פועלים 

לעבודה מיד לאחר עניית הקדושה?
תשובה: כידוע, להתפלל לפני הנץ החמה תפלת העמידה, 
לפני  הרמב"ם, שהמתפלל  רבינו  ודעת  מאד.  חמור  דבר  זה 
הנץ החמה, לא יצא ידי חובה אף בדיעבד. וכמובן שיש היתר 
מיוחד לפועלים המתחילים את עבודתם בהשכמה, להתפלל 

לפני הנץ החמה )ועי' ילקו"י סי' פט סי"ג(.
למעשה, פועל שיכול להתפלל שחרית בהנץ החמה ואחר 
כך לרוץ לעבודה, אין לו דין פועל, ואסור לו להתפלל לפני 
הנץ החמה, אלא יתפלל בנץ החמה, וימשיך את שאר התפלה 
בדרך או בהפסקה במקום עבודתו. וה' לא ימנע טוב להולכים 

בתמים )ועי' יחו"ד ח"ב סי' ח(

שאל את הרב
שו"ת ממורנו הרב שליט"א
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חיזוק והתעוררות שנאמר מפי מורנו הרב שליט"א
על מרן רבינו הגאון ר' אהרון יהודה לייב שטיינמן זיע"א

היום הפסדנו אדם גדול, שנפטר לחיי העולם הבא, ברוך דיין האמת. אדם שחי 
מעל מאה שנה, וכל חייו עשה כבוד גדול לה'. אני זוכר, כשהרב שך זיע"א היה 
חי, לא שמענו את המלים "הרב שטיינמן", כאילו אין כזה דבר, רק הרב שך! איזו 

ענוה, איזו פשטות. 
הרבה,  תלמידים  העמיד  ספרים,  הרבה  חיבר  ישיבה,  ראש  היה  זיע"א  הרב 
ובכל זאת לא שמענו ממנו, אלא רק הרב שך! מתי קולו של הרב שטיינמן נשמע, 
רק לאחר שהרב שך נפטר לחיי העולם הבא. לצערנו ובעוונותינו כמה זה חסר 

היום. 
לו דעה  גדולי ישראל, או שיש  לו שאלות על  לפעמים בא אצלי אדם שיש 
"איני  עונה:  הוא  ישראל,  גדולי  כך  על  אותו מה אמרו  וכשאני שואל  מסוימת, 
כאן בשאלה  לא מדובר  דעה, הלא  לך  יש  איך  כן  לו: אם  אומר  אני  אז  יודע", 
בהלכה וכדומה, מדובר כאן בהנהגה של הדור, איך אתה מעיז להביע דעה, איפה 
גדולי הדור...?! והרב שטיינמן זיע"א היה מגדולי הדור, והיה מלא בתורה, ובכל 

זאת לא שמענו שהביע דעה כל זמן שהרב שך היה חי.
ולצדה  ישן על מטה ישנה מאד,  וראינו שהוא  פעם אחת היינו אצלו בבית, 
בית  יפול...  שלא  הארון  את  מחזיק  שהקיר  והיינו  הקיר,  על  ארון   - קיר  ארון 
פשוט ושקט. ושאלנו אותו שאלה על תלמיד אחד שלמד אצלנו בישיבת "יראי 
שמי", האם להוציאו מהישיבה, מחמת סיבות מסוימות, והוא ענה: "לא להוציא!", 
המשכנו לשאול: "אבל הרב הוא מפריע", והוא שוב ענה: "לא להוציא!", ושוב 
שאלנו: "אבל הרב הוא מפריע לשאר התלמידים, ואז הוא פסק נחרצות: "שיצא 
שמים  שם  לקדש  תורה,  להרבות  חזקה  מאד  הנהגה  היתה  זיע"א  לרב  לבד!" 

ולזכות הרבים. 
לעתים היה שואל את המשב"קים שלו: "יש פרנסה היום?", וכוונתו היתה האם 
עשו היום זיכוי הרבים, שהוא הפרנסה הרוחנית של האדם. ויום שלא היה לו 
זיכוי הרבים, היה מצטער על כך מאד. היה ממש כמו חכם ספרדי - לזכות את 
הרבים. זיכוי הרבים אצלו היה דבר גדול. לפני חמש שנים בערך היה לו מטוס 
ראינו  במכסיקו,  פעם  וכשהיינו  העולם.  ברחבי  הרבים  את  מזכה  והיה  פרטי, 

מודעות על בואו של הרב שטיינמן לשם. 
כמה היה בוכה ומצטער על כך מאד שמשבחים אותו ועושים לו כבוד. הוא 
היה אומר שכבוד זה יצר הרע, זה סכנה, זה לא טוב! פעם הנכד שלו הביא לו 
קובץ שהוציאו לכבודו, ובו תמונות שרואים איך שהרב זיע"א דורש ברבים על 
התמדה בתורה, זיכוי הרבים וקידוש השם, וכולם מקשיבים לו בקשב רב, ואמר 
מכל  אותי  יזרקו  הבא,  לעולם  איתי  אותו  אקח  "אם  זה:  קובץ  על  זיע"א  הרב 
המדרגות!" המלה "כבוד" היתה מגעילה אותו! היום לצערנו חסרה ההבנה שהכל 

הבל הבלים, כמה אנחנו צריכים להתפלל להגיע להשגות ולמחשבות כאלה. 
"רבינו הגדול", הוא היה אומר שבעולם  זיע"א לא הסכים שיגידו עליו  הרב 
הבא יודעים את האמת. ופעם אחת שאלה אותו אשתו איך היה ה"שיעור כללי" 
היום בישיבה, ענה לה הרב זיע"א: "תגידי תודה שלא זרקו אותי מהמדרגות...", 
כך היה עונה לרוב ענוותנותו. ומרוב ענוה ופשטות, מעולם לא ישב בביתו בראש 

השולחן, אלא רק באמצע.
לפני כשנה הביא לי אחד האברכים היקרים ספר על הרב שטיינמן – "ר' אהרון 
לייב". ושם מסופר שפעם אחת ראה את אחד מנרות השבת שהוא מהבהב ואינו 
דולק יפה, ואמר על כך שגם זה משמים! וכן על כל מיני הפסדים, בעיות וקשיים, 
על הכל היה אומר שהכל משמים! תמיד רואים עליו כובד ראש, אינו מוציא לעז 

על אף אחד. 
על  טוב  רושם  לעשות  האמור  דבר  איזה  על  לחתום  לו  נתנו  אחת  פעם 
זיע"א ביקש למחוק את  והרב  "ידידי",  והיה כתוב שם על מאן דהו  התורמים, 
המלה הזאת, משום שלפי האמת הוא מעולם לא ראה אותו, ואם יחתום על כך 
זה יהיה כעין שקר. ואף על פי שדבר זה יכול היה לסייע בקבלת תרומות גדולות 

מאד, מכל מקום אין זה השפיע עליו כלל לחתום על דבר שנראה כשקר. 
היה משב"ק אחד ששמע שכך עשה הרב זיע"א, וכתב עליו השמצות נוראות, 
וכששמע כן הרב שטיינמן זיע"א אמר לנכדו: "בזיונות, זה מתנה!", כל כך היה 
ובזיונות,  השמצות  מיני  כל  ביתו  דלת  על  חקק  מישהו  ופעם  בבזיונות.  שמח 
וכשבא נכדו למחוק את הדברים, אמר לו הרב זיע"א: "מדוע אתה מוחק, תשאיר 

את זה, זה זכות לקבל בזיונות".
אצל אחינו האשכנזים, נוהג החזן להמתין בקריאת שמע לראש הישיבה שיגיע 
ל"ה' אלקיכם, אמת", פעם אחת קרה שהרב זיע"א סיים עד "ה' אלקיכם, אמת", 
ואילו החזן עדיין לא סיים, ושאלו אחר כך את הרב זיע"א האם היה מותר לחזן 
לומר באמצע קריאת שמע "ה' אלקיכם, אמת", כדי שכבודו של הרב לא יפגע 
בזה שמחכה לחזן, וענה הרב זיע"א שיתכן שהוא חייב לומר כן באמצע קריאת 
הכבוד,  מפני  ומשיב  היראה  מפני  שואל  יג.(:  )ברכות  במשנה  מפני שכתוב  שמע, 
ממילא גם כאן, מותר להפסיק באמצע כדי שכבודו של הרב לא יפגע – זה סכנה!

בז  היה  כך  כל  אוכל...",  "עוד פעם  אומר:  היה  אוכל  לפניו  וכשהיו מביאים 
לאכילה ותענוגות. כל השנה הוא לא היה אוכל לחם, אלא רק בשבת קודש, כדי 
לומר "רצה והחליצנו". פעם אחת הביאו לפניו "יוגורט", וכשראה את ה"יוגורט" 
ולא  גופי למאכל חדש",  הוא צעק: "מאכל חדש...?! אני לא רוצה להרגיל את 

אכל! היה אוכל רק דייסות. פרישות מופלאה!

להלן כמה שבבים מצוואתו של מרן הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זיע"א:
- לא להספיד אותי, לא לעשות לכבודי עצרות התעוררות וכדומה - לא בפני 

ולא שלא בפני.
- לא לפרסם כל מיני מודעות בעיתונים וכדומה, די בתמונה שלי.

או  ברמקול  כך  על  להודיע  ולא  ההלוייה,  מועד  על  מודעות  להדפיס  לא   -
ברדיו, די שיהיו בהלוייה עשרה אנשים.

- להשתדל שבין המיתה לקבורה, לא לשהות זמן רב.
- מקומי בבית החיים בין אנשים פשוטים.

זולה ופשוטה, ולא להוציא הוצאות מרובות על מקום  - לעשות מצבה הכי 
בבית הקברות שעולה ביוקר.

- אם באים אלי לבית הקברות, יש לבוא בשבעה, ביום השלושים וביארצייט, 
ואין לבזבז זמן ולבוא בזמנים אחרים.

]כמנהג  העמוד  לפני  ולעמוד  מנין  לחפש  זמן  יבזבזו  שלא  ציוה  לבניו   -
האשכנזים )עי' רמ"א יו"ד ס"ס שעו([, משום ביטול תורה.

- כל מי שרוצה בטובתי, שילמד לעילוי נשמתי פרק אחד של משניות בכל 
יום עד לי"ב חודש. ולבנות אמר שיקראו עשרה פרקי תהלים בכל יום, ואפילו 

בשבתות וימים טובים.
כדי שלא אתבזה  "ירא שמים",  או  "צדיק"  אותי בשם  לכנות  - אבקש שלא 

בעולם האמת.
- אבקש מחילה מכל מי שפגעתי בו.

- כל יוצאי חלצי, לא ילכו אחרי מיטתי בעת ההלויה, כמנהג ירושלים.
- היות והרבה טועים בי, הריני מייעץ שלא לקרוא לתינוקות הנולדים על שמי, 

אולם איני אוסר לעשות כן.
ולסיום נקבל על עצמנו השנה בלי נדר, להדבק בהנהגותיו של הרב זיע"א, 
ולהתנהג בענוה, בביטול הכבוד ובהתמדה. וחלק מההתמדה הוא שלא להסתכל 
וידוע  הלימוד.  באמצע  כלל  לדבר  אין  וכן  יוצא,  ומי  נכנס  מי  הלימוד  באמצע 
עוסקי  ביד  "וזדים   – היָונים  את  החשמונאים  נצחו  בתורה  ההתמדה  שבזכות 

תורתך". 
ולכל עם  לנו  יעמוד  זיע"א  יהי רצון שזכותו של רבינו הגדול הרב שייטנמן 
ואחוה,  אהבה  בעולם,  כבוד שמים  לגאולה שלימה,  לתשובה שלימה,  ישראל, 

שלום ורעות, ונזכה לראות תמיד נסים ונפלאות, וכן יהי רצון ונאמר אמן.

דברי ההספד שאמר מורינו הרב שליט"א בפני קהל האברכים הי"ו

ְמרּוִרים ד ּתַ י ָלְך ִמְסּפַ ֵאֶבל ָיִחיד ֲעׂשִ

אבל יחיד עשי לך
 קשה סילוקם של צדיקים

כשריפת בית אלוקינו
יחד עם כל בית ישראל

אנו מבכים את פטירתו של מורנו ורבנו
נשיא אלוקים בתוכנו, כגדלותו כך ענוותנותו

אוהב ישראל קדוש וטהור

מי ייתן לנו תמורתו
אנו מביעים את תנחומינו לבניו ולבני משפחתו שיחיו

ויה"ר שנזכה במהרה בימינו לביאת משיח צדקנו 
בחסד וברחמים, אמן

מרן רבינו הגאון רבי

 אהרון יהודה
לייב שטיינמן

זצוללה"ה


