
אבל כבד בעולם היהודי עם היוודע הבשורה המרה על 
פטירתו בערב נר ראשון של חנוכה של בהסתלקות מרן ראש 

 אהרן יהודה ליב שטיינמן  הישיבה, מופת הדור הגאון הגדול רבי 
נשיא מועצת גדולי התורה שהשיב     זצוק"ל בעל "אילת השחר"  
, זכה כלל עם 401את נשמתו ליוצרה בגיל  

שנות אור מאירים   401ישראל לחזות בדורנו  
ומזהירים, אך לדאבון לב, לא היינו זכאים לעוד 
שנות אור וכבה הנר המערבי, ונלקו המאורות 

 בערב הדלקת הנרות.

זכה דורנו לדמות מאירה במיוחד, מביתו 
בבני ברק נשא את   5הצנוע שברח' חזון איש  

את משא הדור על כתפיו, ותמיד דאג להעלות  
 הנרות אל מול פני המנורה וכו', ויעש כן אהרן

אהרן ג( ופרש"י להגיד שבחו של  -)במדבר, ח, ב 
של שינה, מה שהיה בדור קודם הוא מה שיהיה 
בדור החדש שקם בשנותיו האחרונות, דור 
המדיה והמחשב, לימד אותנו רבנו זצ"ל שלא 
משנים כלל ממה שאחזו אבותינו, היה ידוע 
כמקים עולה של תורה והעמיד דורות דורות של 
תלמידי חכמים, דיינים, רבנים, ראשי ישיבות, 

הקים מוסדות תורה וחינוך בעולם כולו כתפקיד יהודה בן יעקב, 
 ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנהבפרשתנו: 

להורות לפניו, לתקן לו )בראשית מו, כח( ורש"י על אתר כותב:  
. ובוודאי דורנו זכה לאדם גדול בית תלמוד שמשם תצא הוראה 

שכמותו, וידועים דברי הגמרא )סנהדרין קיג( אומרת כי צדיק 
הצדיק רעה בא לעולם, שנאמר )ישעיה נז(    -נפטר מן העולם  

אבד ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני 
. מגמרא זו משמע כי ההסתלקות של צדיק הרעה נאסף הצדיק 

 עלולה לרמוז על אסון שמתקרב חלילה.

מצד שני, למדנו בפטירתו של אהרן )מועד קטן כח.( שסילוקו 
של צדיק מכפר על עוון הדור. אמר רבי אסי: למה נסמכה מיתת 
מרים לפרת פרה אדומה? לומר לך, מה פרה אדומה מכפרת, 

האם   -אף מיתתן של צדיקים מכפרת". ולכאורה יש כאן סתירה  
 הפטירה מכפרת או מלמדת על דבר רע שעלול להגיע?

התשובה לשאלה זו תלויה ביחס שלנו למה שקרה. אם 
, אז חלילה רעה באה אחרי הצדיק אבד ואין איש שם על לב 

פטירת הצדיק. אבל אם שמים לבנו אל המקרה הנורא שקרה 

ואומרים שאנחנו צריכים להמשיך את דרכו המופלאה של 
 פטירתו של הצדיק מכפרת. -הצדיק שהסתלק 

אף אנו הקטנים, לאחר הסתלקות המנורה הטהורה הצדיק 
צ"ל תפקידנו להרים את השברים אהרן יהודה ליב ז רבנו  

וללקוט מעט מעט מפועליו ולהמשיך להפריח 
את החסר, ולא לעצור את עולם התורה, החלש 
יאמר גיבור אני, ולא עת לחשות ולחשוב הצדיק 
אבד ואין איש, חלילה, דווקא מעפר קומי, 
להמשיך במפעליו הכבירים וכדברי הכהן הגדול 
ביום הכיפורים בהקרבת קרבן מוסף ולא יעדו 

 . יהודהעבד שולטן מדבית 

במהלך מסע הלוויה הקריא המשגיח הגה"צ 
חזקיהו מישקובסקי שליט"א את צוואתו  
הגראי"ל שטינמן זצ"ל, ומן הראוי להעלות על 
נס את צוואת הגראי"ל זצ"ל שיש בה המון 
בעבורנו, וצוואה זו כספר מוסר לנו וגם לדורות 
הבאים, לראות כיצד דרישותיו הצנועות שלא 
לספידו ולא לעשות עצרות התעוררות וכו', לא 
להדפיס מודעות אבל ולא להודיע ברמקול, 
ומסתפק בהלוויה של עשרה אנשים, לא מאות אלפים..... 
במצבה שלו שלא לכתוב שום תוארים, רק פ"נ ר' אהרן יהודה 
לייב ב"ר נח צבי שטינמן. ושהמצבה תהי' הכי זולה ופשוטה, לא 
לבזבז כסף עבור קניית מקום בבית הקברות שעולה ביוקר, אבל 
אם רוצים לתת צדקה שיתנו' בלי קניית מקום. וכן ביקש לא 
להזכירו בשם צדיק או ירא שמים, כדי שלא יתבזה על ידי זה 

 בעולם האמת.

באמת תמצית של התמצית של הצוואה מעוררת השתהות לנו 
כיצד גדול בישראל מחפש את הפחות שבפחות מהעם וכל זה 
לא מחשש גאווה וכו', אלא כך הבין בדרכו הצנועה במשך 

 שנותיו בעולם הזה.  

באחד המקומות נכתב סיפור על הצוואה שמאחורי הצוואה, 
ולמען קוראנו צטטנו מהכתבה, ונזכה שזכותו רבנו זי"ע תגן 

 בעדנו באלף המגן, אכי"ר. 

 זכותו רבנו תגן עלינו ועל כל בית ישראל, אכי"ר.

 וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה', אוי לספינה שאבד קברניטה

תודתנו נתונה למאות הקוראים שניאותו לשלוח לנו סיפורים, אך מכיוון 
שהגיליון עדיין )!( לא ספר, אספנו סיפורים מרכזיים מהחומר, אך כמובן 

 ד הרבני נתניה, המערכת.“ישר כח לכל מי ששלח ויגע. וכן לחברי ביה



לפני שנה בדיוק בחנוכה התשע"ז אושפז הגראי"ל זצ"ל בבית 
הרפואה מעייני הישועה, הרב זצ"ל היה במצב קשה, נכדו המבוגר 

לסייע להכניס את ספרי הרב   5נכנס לבית סבו ברחוב חזון איש  
"אילת השחר" שזה עתה הגיעו מבית הדפוס והיה צורך גדול 
להכניסם לבית סבו מדאגה שילקחו ספרים או שיפגעו מהגשמים 
וכו', הנכד חשב לעצמו, שהחפץ הכי  עתיק ויקר בבית הוא הסטנדר 
של הסבא, ומדובר על סטנדר שיש לו חשיבות ערכית והיה לו חשש 

 שמישהו יחמוד את הסטנדר. 
על דעת עצמו עשה מעשה הנכד, הוריד את הספרים שהיו על 
הסטנדר והניחן בספרייה, לקח את הסטנדר והטמין אותו בפינת כלי 

 הפסח, כאן אף אחד לא יגע עד שהגראי"ל הסבא יגיע מבית החולים.
אך בין לבין, נודע לנכד אחר כי הסטנדר נגנב.... אך אבוי.. בתוך 
הסטנדר שכנה לה הצוואה של רבנו הגדול זצ"ל, לסטנדר אין לו 
חשיבות גדולה אך הצוואה של הסבא יותר חשובה לו, הנכד היה 

מזועזע, כאוב מאד, וצר לו כי לא שמר על הבית 
 כראוי, וחשש מתגובת הסבא זצ"ל והסובבים הודו.

חלף יום, והגראי"ל התחזק וכבר התפלל מנחה 
בציבור, וכידוע שהרב זצ"ל לא היה מתלונן על 
כאבים שיש לו, לא בבית ולא בבית החולים, רק 
במקרים חריגים, ואם כואב לו והוא אומר, הרי זה 

 באמת כואב. 
ואז לפתע התענין הגראי"ל האם סגרו את הבית 
כראוי, כי עדיין יש לו מעט כספי צדקה שחייב 

 בשמירתם וכו', הוא הבחין כי הנכד מחוויר וכאוב. 
מה קרה? שאל הרב זצ"ל, ובשאלתו חדר  בעיניו 

 של נכדו וביקש תשובה..
ואז הנכד העז לומר משפט קצר: חוששים 

 שמישהו גנב את הצוואה?
 –הרב זצ"ל אמר משפט קצר באידיש: זה כואב לי  

 אבל אני מוחל לו! מוחל לו!
העומדים בחדר לא יכלו לשאת את הרגע המקומם 

 הזה, ודמעות זלגו מעיניהם. 
עוד הם מקנחים עין מדמעה, והנכד ההוא הגיע 

ולחש, כי החביא את הסטנדר מתחת הווילון של הכלים של פסח.. 
אני מקווה שהסטנדר לא נשבר כאשר דחפתי אותו שמה, זה סטנדר 

 עתיק ויכולים לגנוב אותו.
 וזו רבותי זו הצוואה!

זו הצוואה של רבן כל ישראל: כל כך כואב וכל כך מוחל... תולה 
ארץ על בלימה, כל המעביר על מידותיו, הנעלבין ואינם עולבין, 

 הצוואה של רבנו הגדול זי"ע. 
 

יש לי חבר טוב לב, די תוסס... בנו של רבינו, הגאון ר' שרגא 
שליט"א היה השדכן של בתו. לפני החתונה נכנס להתברך. רבי אהרן 
לייב בירכו בחום ולאחר מכן אמר לו: "כדאי שההורים של שני 
הצדדים לא יבקרו את הזוג הצעיר עד שנה לאחר החתונה". והטעים 

כאן   -עצתו: 'הרי זה כמו בנין שבונים אותו, יש עליו שלט "סכנה  
בונים. הכניסה אסורה!" שאל את רבינו: 'ומה עם הזוג הצעיר?' אמר 
רבי אהרן לייב: "הם יכולים לבקר אצל ההורים ללא הגבלה!" ("נר 

 לשולחן שבת" מהר"ר א"ג(.
 

במהלך ביקורו של מרן הרב שטיינמן בחו"ל ניגש אליו יהודי בן 
שמונים ושלש לבקש ברכה. שאלו רבינו: "ברכה למה?" השיבו 
היהודי: "לשלום בית"... אמר רבי אהרן לייב: "יהודי בן שמונים ושלש 

 צריך כבר לדעת לוותר..." )"נר לשולחן שבת"(.
 
 

אברך אחד בא לפני רבי אהרן לייב בשאלה: אני מתפלל שחרית 
בישיבת פוניבז', ומבקשים ממני לבוא לבית האבל, למנין. השיבו 
רבינו: 'תפילה בישיבה זה ענין גבוה מאד, חשוב ונשגב, אבל צריך 
לדעת שתפילה עם כל מה שגבוה זה דרבנן, וחסד זה מן התורה!' )"נר 

 לשולחן שבת" מהרה"ג א"ל(

היה פעם לפני שנים שהרבנית שטינמן ע"ה ביקרה בבית הרבנית 
קניבסקי ע"ה אשת רבינו הגרח"ק שליט"א. והוא ביקש לשואלה למה 
ספרו של רבינו על מסכת סנהדרין נקרא 'חסד ומשפט' ולא אילת 
השחר כשאר ספריו? השיבה: שיש ב' טעמים, אחד יכולה לומר 
וטעם אחד זה סוד שלא יכולה לומר, והטעם שיכולה לומר שהיות 
וזה ספר יותר דק משאר הכרכים כדי שיהיה יותר קל למוכרי 
הספרים לדעת המחיר, שבכל ספרי אילת השחר זה מחיר אחיד, וזה 

 מחיר שונה.
לאחר זמן נודע שהטעם השני הוא בגלל האותיות. שאמר רבינו 
שיש ענין בספרים שיהיה לאדם כל הכ"ב אותיות בשמות ספריו 
]'אילת השחר' 'מפקודיך אתבונן' 'עוזי ומגיני' 'חסד ומשפט'[ לכך 
שיצא חיבורו על מסכת נדה חשב בתחלה לקרותו בשיתא לא מצינא 
)ע"פ דברי הגמ' ב"מ קי"ד ב' בארבעה לא מצינא בשיתא מצינא( כי 
היה חסר אות צ' להשלמת הכ"ב אותיות, לבסוף קרא לו 'פרי עץ הגן'. 
ועוד טעם לקריאת הספר "חסד ומשפט" על חסד 

 שנעשה אז במשפט. )דברי שיח(.
 

עד כמה עלינו להביט תמיד לחצי הכוס המלאה ולדעת 
ניתן ללמוד   -להכיר טובה לבורא על מה שיש  

מהסיפור המופלא הבא, המעובד מהספר "להגיד" של 
מגיד מישרים הגאון הצדיק רבי יעקב גלינסקי זצ"ל. 

 כך היה: -ומעשה שהיה
שח המגיד הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל: לפי מספר 

הרפואה -שנים חליתי, לא עליכם, אשפזו אותי בבית 
בילינסון. והנה הודיעו לי שהגאון הצדיק רבי אהרן 
יהודה לייב בא לבקרני. מיד לבשתי את החלוק על 

הרפואה וירדתי מן המטה לכבודו, וקדמתיו -בגדי בית
 בפתח מכיוון שלא רציתי שיטרח עבורי.

כיוון שראני בכך, אמר: "אינכם יודעים כמה אתם 
עשירים". תמהתי, "וכי אני עשיר, אם כן, אני מייפה 
את כחו של הרב להשתמש בעושרי ולהשיא את 
נכדיי!". כשראה את תמיהתי הסביר: "שמעו, הייתי 
כעת בקומה השמינית של חולי המחלה הידועה ל"ע, 

עולם התורה חייב לו  שוכב שם אחד מגדולי מחזיקי התורה בדורנו, 
לצערי מצאתיו מוטל במטתו, במצב אנוש.  הכרת הטוב עצומה. 

כשראני אמר: "רבי, הייתי נותן חצי מרכושי עבור היכולת לרדת 
אילו הייתם יודעים, כמה זה חצי מרכושו,  מהמיטה". מה אומר לכם, 

 הייתם יודעים כמה אתם עשירים, שאתם יכולים לרדת מהמיטה...
 
 
 

משפט זה אינו מליצה בעלמה. אולם  מויתור לא מפסידים לעולם! 
אין ספק, שלעיתים מעשה זה גובל בהקרבה עצומה ובעבודה על 
המידות, בייחוד כאשר אותו אדם יודע שהוא הצודק, והצד השני עשה 
שלא כהוגן ובמיוחד, כאשר מעשה של הזולת פוגע בו ממש. להלן 
סיפור מופלא שהובא בחוברת "קול ברמה" מדברי הגאון ר' יצחק 
זילברשטיין שליט"א רבה של שכונת רמת אלחנן בבני ברק, שאותו 

 סיפר הגאון רבי מנחם מנדל שפרן שליט"א:
מעשה באחד הבניינים בבני ברק, שאחד השכנים החליט להרחיב 
את דירתו, והלה אף עשה כן, ולמעשה התקרב בצורה בולטת עד 
לדירת שכינו. מעשה זה חסם את האוויר ואת האור של השכן והזיק 
לו בצורה בולטת. תיכנן השכן הנפגע להזמינו לדין תורה בשל 
מעשהו, אך לפני כן החליט להיוועץ ולשאול דעתו של הגאון רבי 

 אהרן יהודה לייב שטיינמן: האם להזמין את השכן לדין תורה?!
גולל הלה את סיפור המעשה, הקשיב רבי אהרן לייב לשאלה 
והשיב: "נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי ותרן שיצא מופסד 

התשובה של הגאון, החליט אותו שכן הנפגע,  לשמע  מוותרנותו"... 
שעל אף הקושי העצום שבדבר הוא יוותר על ההזמנה לדין תורה 

על האור שנחסר, על  -ולמעשה לוותר לשכנו על על כל מה שעשה 
האוויר שלא מגיע בשפע לדירתו, ואף על עוגמת הנפש שנגרמה לו. 

 על הכל הוא מוותר!
 

חלף יום, והגראי"ל 
התחזק וכבר התפלל 
מנחה בציבור, וכידוע 
שהרב זצ"ל לא היה 

מתלונן על כאבים שיש 
לו, לא בבית ולא בבית 
החולים, רק במקרים 
חריגים, ואם כואב לו 
והוא אומר, הרי זה 

 באמת כואב.



לא עוברים אלא ימים אחדים, ובישיבתו של המספר )הגאון ר' 
מנחם מנדל שפרן( מחפשים דמות שתמלא את אחד התפקידים 
המיוחדים הבכירים בישיבה. רצה הגורל ולחיפוש אותו אדם מתאים 
המליצו מספר אנשים על אותו שכן שוויתר. אנשי הישיבה הולכים 
לברר על טיבו של האיש, והאם באמת ובתמים מתאים הוא לאותו 

ועד.  יתן לברר מיהו אותו אדם? אצל  תפקיד מי נ ואצל מי 
ולמי הם פונים ראשון? לאותו שכן המתגורר בסמוך לו. כן,  השכנים!

אותו שכן, שבנה והרחיב את דירתו על חשבון שכנו". הם פונים אליו 
ומספרים לו מהו העניין ושואלים. "האם תוכל למסור לנו פרטים על 

 שכנך בקשר לתפקיד רוחני, שאנו מיעדים לו בישיבה?".
השיב השכן בהתלהבות: "השכן ההוא?! הוא ממש מלאך!". 
וממשיך לספר בהתלהבות להנהלת הישיבה את כל מה שקרה בזמן 
הבנייה, ואיך וויתר לו השכן על הכל וסיים במלים: "אל תסתפקו 
בכלל. הוא אדם מיוחד מאד! כדאי לכם לבחור בו לכל תפקיד 

ואכן מיודענו, זה השכן שוויתר נבחר לכהן  רוחני!". 
בתפקיד הנכבד, שהביאו לסיפוק רוחני עצום, וגם 

 למשכורת נאה בצידו.
 

)ששימש סיפר הגאון ר' רפאל שמואלביץ זצ"ל  
מראשי ישיבת מיר ומראשי מערכת האנציקלופדיה 
התלמודית ושהיה נין לסבא מנובהרדוק ונכד לסבא 

אחד   מסלובדקא ובן הגאון ר' חיים שמואלביץ(. 
מהתלמידים, שלמד בישיבתנו, על אף שהגיע 
לפרקו, לא הצליח לצערנו למצוא את זיווגו. השנים 
חלפו ועל אף שפנה למספר שדכנים, ההצעות 
השונות לא עלו יפה והוא נותר רווק. כשהגיע לגיל 
שלושים ושבע! הוצעה לו הצעת שידוך מצוינת. 
מדובר בנערה כבת עשרים ושמונה, הצעירה ממנו 
בכתשע שנים, ואף הוברר לו, כי היא בעלת מידות 

  טובות, צנועה ויראת ה'!.
לפני שיצא הבחור לפגישה, הוא הגיע אליי וביקש 
להתייעץ עימי: "כבוד הרב, עומד אני להיפגש אי"ה 
היום עם נערה, הצעירה ממני בכתשע שנים, ומבקש 

אני לדעת במקרה ובמשך הפגישה היא תשאל אותי לגילי". וכאן 
הפנה הבחור את מבטו אליי ושאל: "האם מותר לי לעגל את הגיל 
שלי ולומר, שהנני צעיר בכמה שנים מגילי האמיתי על מנת שלא 
תירתע מגילי!? כמובן, אם הפגישות יתקדמו לצעד רציני, אספר את 

 האמת לגבי הגיל".
שמעתי את שאלתו ואמרתי לו, שלעניות דעתי יכול הוא להנמיך 
ולעגל במעט את הגיל שלו, על מנת שהגיל, שהינו דבר פחות חשוב 
ממידות ותכונות, לא יעכב את המשך הפגישה, ובגינו תחליט 
הבחורה, כי הוא אינו מתאים בעבורה בגין גילו המבוגר. כמובן בשלב 

 מתקדם יותר של הפגישות עליו לגלות את גילו האמיתי!
בטרם סיימתי את דבריי, אמרתי לו: 'היות שהיום בצהריים הנני 
מתעתד להגיע לבני ברק, ובעז"ה אכנס עבורך אל מעונו של מרן 
הגאון הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, אעלה את שאלתך 
ואבקש לדעת, מהי 'דעת תורה' ואשיבך דבר, כפי שייעץ רבינו וכן 
תעשה. הגעתי בצהריים לבני ברק ונכנסתי לביתו של מרן. הצגתי 
בפני הרב את שאלת הבחור ואת דעתי בעניין זה. הרב שמע את 
הדברים ולהפתעתי המרובה ענה לי כדברים הללו: "ראה, חיסרון 
אחד כבר יודעת הנערה על הבחור, והוא שהבחור הינו מבוגר. לא 
כדאי, שהיא תגלה עליו עוד חיסרון, והוא שהבחור גם שקרן!". ואז 
המשיך מרן ואמר: "הרי אם הנערה תשאל את הבחור מה גילו, אין 
היא שואלת זאת, מפני שאינה יודעת מה גילו, הרי וודאי היא כבר 

 בדקה זאת והסכימה לצאת עימו על אף גילו".
"אלא ודאי, כי כוונתה בשאלתה בן כמה הוא, היא מפני שהיא 
יודעת, שבחורים מבוגרים בגילים שכאלו מרבים לעיתים בשל גילם, 
שלא לומר את האמת ומשנים מגילם האמיתי ולעיתים אף עלולים 
להפחית מספר שנים לא מועטות מגילם". "ועל כן", המשיך רבינו, 
"במקרה שהיא תשאל לגילו, כל כוונתה בשאלה זו היא כדי לבחון 
אותו, האם דובר אמת או שמשקר, וממילא לא כדאי לו להתגלות 

 כשקרן", סיים הרב.

נדהמתי מתבונתו של מרן הגאון הרב שטיינמן, שראה את מהלך 
הדברים אחרת ממני לגמרי. התקשרתי מיד לבחור והעברתי לו את 
דברי מרן הצדיק הרב אהרון יהודה לייב שטיינמן. הבחור ששמע את 
דברי מרן החליט, שאכן יאמץ את דעת תורה ויאמר את האמת בכל 
מצב! בדיוק כפי שיעץ הגאון שטיינמן. הפגישה החלה, ואכן כבר 
בתחילת הפגישה שאלה הנערה ממש בשאלות הראשונות לגילו של 
מיודענו, הלה השיב את גילו המדויק. ב"ה, הפגישה צלחה, והללו 
החליטו להיפגש בשנית. השניים נפגשו מספר פגישות ומצאו 
התאמה טובה ביניהם ולאחר זמן קצר החליטו בשעה טובה להקים 

  את ביתם זה עם זו!.
בינתיים, בתקופת האירוסין, סיפרה לו הכלה, כי אכן עוד לפני 
שנפגשו, בזמן הבירורים ההדדיים, בדקה היא את גילו המדויק של 
הבחור! וגילתה לו, כי הסיבה היחידה ששאלה אותו בפגישה 
הראשונה לגילו, היא רק כדי לבחון אותו האם הינו דובר אמת בכל 
מצב או שהשקר חלילה רגול על לשונו, ואם זה 
המצב אינה מוכנה להמשיך בפגישה, שכן אז מדובר 
בחיסרון אמיתי. ורק כאשר מצאה, שאמר לה דברי 
אמת הסכימה להמשיך ולהיפגש עמו, וב"ה בזכות כך 
זכה להקים את ביתו. תארו לכם, שהיה הבחור משקר 
כה  ו ז כלל  היה  , אם  ודע י מי   , תי י לו האמ י מג

 להתחתן?!...
 

יהודי שהוצרך לעבור ניתוח מסובך התלבט בין שני 
רופאים: האחד, בעל יכולת מקצועית מעולה, אך 
גאוותו נודפת למרחוק, בעוד שהשני נופל מהראשון 
ת  ו ד י מ ל  ע ב ל ב  ש ח נ ך  א ת  י ע ו צ ק מ ה  נ י ח ב מ

כשהביאו את השאלה לפני הגאון רבי אהרן  טובות. 
לייב שטיינמן, הכריע שלא לקחת את הרופא שנחשב 
גדול, ונימק שעל בעל גאווה אמר הקב"ה 'שאין אני 
והוא יכולים לדור בכפיפה אחת', ואם כך ה' לא נמצא 
עם המנתח בעת הניתוח על מנת להעניק לו סייעתא 

שכה נחוצה להצלחת הניתוח. )"לעבדך   -דשמיא  
 באמת"(.

 
פעם הגיע מישהו לרב שטיינמן וסיפר שפקדו אותו צרות רבות ... 

האיש ענה בשלילה. שוב “  שאלו הרב: "האם פגעת במישהו פעם? 
הרהר קלות וענה: “, נשאל ע"י הרב: "האם בטוח שלא פגעת במישהו?

חזר הרב על השאלה בשלישית ואז נזכר האיש "כן, “.  "לא פגעתי 
 -“  פגעתי פעם במישהו אבל אני הייתי הצודק". "בודאי שאתה הצודק 

"על פגיעה בלי הצדקה איננו מדברים בכלל ...   -אמר הרב שטיינמן  
אבל האם למישהו צודק מותר לעשות הכל? כולם מבינים שאדם 
שהורג מישהו מכיון שהוא הכעיס אותו, הוא רוצח, על אף שיתכן 
שהכעס שלו מוצדק... ובאופן דומה עלינו להתייחס גם לפגיעה 

 בזולת, הנעשית לכאורה בצדק.... )הרב לוינשטין(
 

'שאלתי את הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן: אנו מתפללים לה' 
''כתבנו בספר זכיות'', לכאורה מה פשר הבקשה הזו, אם יש לאדם 
זכויות ברור שהם יכתבו בספר זכיות, ואם אין לו אז מה יכתבו, יכתבו 
עבירות בספר זכיות?! השיב רבי אהרן לייב: יש הרבה זכויות שאפשר 
לקטרג עליהן, את המצוה הזו עשה בשביל סגולה... בשביל ממון... 

לעיתים המצווה בעצמה   -אם הוא תלמיד חכם העושה בשביל כבוד  
מקטרגת עליו, ואת זה אנו מבקשים, שאת המצוות הללו תכתוב 

 )''נר לשולחן שבת'' מפי הרה''ג ש''ו( בספר זכיות!''
 

בהקשר לקבלת הייסורים על ידי הצדיקים, מסופר בספר "ברכי 
נפשי" שלאחר שהגאון הגדול רבי אהרן לייב שטיינמן שב ממסעו 
הראשון בחו"ל, יחד עם כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א, תקפו את הגאון 
רבי אהרן לייב שטיינמן, כאבים עזים באחת משיניו, והוא סר אל 
רופא השיניים הקבוע שלו. הרופא בדק את סיבת הכאבים, והגיע 
למסקנה שיש צורך לעקור את אחת השיניים, דבר הכרוך כידוע 
בכאבים עזים, ובצורך להרדמה. אבל, מששמע הרב שטיינמן את 

 האבחנה, הודיע שהוא רוצה לעבור את העקירה ללא הרדמה.

וכאן הפנה הבחור את 
מבטו אליי ושאל: "האם 
מותר לי לעגל את הגיל 
שלי ולומר, שהנני צעיר 

בכמה שנים מגילי 
האמיתי על מנת שלא 
תירתע מגילי!? כמובן, 
אם הפגישות יתקדמו 
לצעד רציני, אספר את 

 האמת לגבי הגיל".



הרופא המסור הופתע למשמע הדברים, ואמר לראש הישיבה 
שמדובר בטיפול כואב עד מאוד. "מעולם לא עשיתי טיפול כזה ללא 
הדרמה, גם לאנשים צעירים, ואיך אוכל לראות את ראש הישיבה 
במצב שכזה"? תמה הרופא. אבל הגרא"ל שטיינמן היה איתן בדעתו, 
עד שלרופא לא היתה כל ברירה אלא למלא את מבוקשו של רבינו. 
והנה, למרבה הפלא, במשך כל עת הטיפול לא יצאה מפיו של 
הגרא"ל ולו אנחה אחת. מראה פניו היה שליו ביותר, וממש אי אפשר 
היה להבחין שהוא עובר טיפול כל כך מייסר. בסיום הטיפול, כשהשן 
היתה כבר בחוץ, אמר הגרא"ל לרופאו: 'הסיבה שביקשתי לעבור את 

 הטיפול ללא הרדמה, כרוכה בנסיעתי לחו"ל'...
כשהרופא הרים את גבות עיניו, כמי שאינו מבין את הקשר בין 
הדברים, הסביר ראש הישיבה ואמר: "הנה בכל המקומות ומוסדות 
התורה שבהם ביקרתי, העניקו לי כבוד רב. וביודעי שהכבוד הזה 
איננו מגיע לי, הרגשתי צורך לכפר עליו. וחשבתי שהיסורים שאעבור 

כאן בטיפול אצלך יהוו כפרה כלשהי בגין הכבוד 
 ההוא"...

 
אחד מתלמידיו סיפר, שלפני כמה שנים התדפק 
על דלתו של אחד הגבירים בארה"ב, וביקש להתרימו 
עבור מפעל העומד תחת נשיאותו של ראש הישיבה. 
הגביר המדובר היה ידוע כאחד ממעריציו המובהקים 
של ראש הישיבה , ובמשך שנים רבות לא זזה ידו 
מתחת ידו, ולכן גם תרם תמיד תרומות בעין יפה 
מאד למען מפעל זה. והנה, המשיך התלמיד, 
כששמע הגביר את שמו של הגאון ושם המפעל 
שבנשיאותו, קטע את דברי התלמיד ואמר: "אל 
, כי אינני רוצה לתרום  תזכיר לי שוב את שמו

 מאומה".
בראותו את סימני ההפתעה על פניו של התלמיד , 
המשיך הגביר ואמר: "ראש הישיבה גרם לי הפסדים 
כבדים, ולמרות שמחלתי לו על מה שעשה, אינני 
מוכן לתרום לארגון שלו אף לא אגורה אחת". "אבל 
תסביר לי , היאך יתכן שגאון וצדיק כזה יגרום לך 

הפסדים? הרי זה הוא דבר שלא יעלה על הדעת"!!! בתחילה סירב 
הגביר לספר מה אירע, אבל מאחר והתלמיד לחץ עליו, פתח וסיפר: 

דולרים.   000,000"לפני זמן מה הגיע אלי יהודי וביקש הלוואה בסך  
הוא הציג מכתב מהגאון ראש הישיבה בו הוא מעמיד את עצמו כערב 
על הלוואת הענק הזאת, ומבטיח שאם הלווה לא יפרע את חובו 

 במועד, הוא ישלם את הסכום.
כשראיתי את המכתב, לא התלבטתי כלל, ונתתי ללווה את הסכום 
שביקש, ביודעי שהאדם הגדול הזה התחייב להיות ערב על כך. ברם, 
כשהגיע זמן הפרעון, לא החזיר הלווה את הכסף. מפאת כבודו של 
ראש הישיבה לא פניתי אליו כדי שיממש את הערבות, ואף מחלתי לו 
על הסכום, אבל כיוון שאלמלא חתימתו לא הייתי מוציא סכום כזה 
מתחת ידי, נמצא שהוא גרם לי את ההפסד, ולכן איני מוכן יותר 
לתרום למפעל שלו". התלמיד ניסה לשכנע את הגביר שאין ספק 
שנפלה כאן טעות כלשהי, והסיפור לא התרחש כפי שהוא מספר, 
אבל כל ניסיונותיו לדבר על ליבו של הגביר עלו בתוהו, והוא יצא 

 מבית הגביר בידיים ריקות.
בשובו חזרה לארץ ישראל, מיהר אל בית רבו, וסיפר לו דברים 
כהווייתם. ראש הישיבה שתק ולא הוציא מילה מפיו. "כעבור תקופה 
מסוימת", המשיך התלמיד לספר: "ניצלתי את ההזדמנות שראש 
הישיבה קרא לי, ואמרתי לו: "הרי יש הרבה גבירים בעולם שיהיו 

הדולרים שהרב התחייב לעשיר ההוא,   000,000מוכנים לתרום את  
והם אף ישמחו לשלם את הערבות שהרב התחייב עליה, ומדוע 
להשאיר את המצב כך?". ואז גילה לי ראש הישיבה את צפונות ליבו 

-ואמר:"האמת היא שלא חתמתי מעודי על שום עֵר בות , ושטר 
 הערבות שהציג הלווה היה מזויף לחלוטין,

אבל כיון שהגביר מחל כבר על החוב, אין לי כל עניין לגלות לו את 
 הרע על הלווה וללא שום תועלת".-האמת, כי יש בכך משום לשון

המשיך התלמיד לשאול את רבו: "והרי יתכן שהזייפן ייעשה זאת 
שוב, ואם כן יש בכך תועלת עצומה"? "אני יודע מי הוא אותו זייפן" , 

השיב ראש הישיבה והוסיף: "וכבר העברתי לו מסר תקיף ובוודאי 
הוא לא יעשה זאת שוב". הגאון ראש הישיבה, בענוותנותו הרבה היה 
מוכן להתבזות )שהרי הגביר ימשיך לחשוב עליו שלא קיים את 

הרע על שום אדם -התחייבותו כערב(, העיקר לא לדבר לשון 
 מישראל, גם על אחד המזייף מסמכים,

 כדי להוציא מהעשירים כספים בסדר גודל שכזה.
 

כל ימיו התכונן ראש הישיבה לעמוד לפני בית דין של מעלה. הגאון 
ר' יצחק לווינשטיין זצ"ל, שהיה במשך שנים איש אמונו של ראש 
הישיבה, סיפר מעשה שיש בו מסר נורא הוד עבור כל יהודי. בשעת 
לילה התדפק יהודי על דלת ביתו של ראש הישיבה כשבגדיו קרועים. 
ניכר היה עליו שהוא א בל, ויושב 'שבעה' על קרובו. לפליאת ראש 
הישיבה סיפר האיש כדלהלן:"אני אכן יושב שבעה ע ל אבי ז"ל , 
שנפטר לפני ימים אחדים. זה הלילה השני שהוא מתגלה בחלומי, 
ומתחנן אלי שאלמד משניות לעילוי נשמתו! השאלה 

 שבאתי לשאול היא: 'איך אלמד? הרי אנו נמצאים
 

בעיצומם של ימי האבל בהם אסור לאבל ללמוד 
תורה'? כיון שלא רציתי לצאת ב'שבעה' בפרהסיא, 
הגעתי לכאן בשעה המאוחרת הזאת, כדי להציג את 
שאלתי בפני ראש הישיבה". הרב לוונשטיין סיפר 
שאינו זוכר מה היתה תשובתו של ראש הישיבה על 
השאלה, "אבל מה שאני כן זוכר הוא, שכאשר יצא 
השואל מן הבית, פנה אלי ראש הישיבה ואמר: "הרי 
יש בעיר בני ברק הרבה רבנים שאפשר להציג 
בפניהם את השאלה הזאת, מדוע הוא בא דווקא 
אלי"? אני רואה בכך רמז מהשמים, שאומרים לי: 
"אהרן אהרן , אתה צריך להתכונן לקראת העולם הבא 
שלך, אל תזדקק לטובתם של בניך, אלא תבוא לשם 
כשהינך מוכן ומזומן , ולא תצטרך לטובה של אף 

 אחד!!!  
 

פעם שאלו את הגאון רבי אהרן לייב שטיינמן זצ"ל 
על נדיב שחפץ לתת תרומה נכבדה לאחד משני ענינים: או לתת 
תרומה כדי לקנות אמבולנס, או לתת תרומה לחיזוק שמירת הלשין, 
לאיזה דבר עדיף לתת? והשיב הגראי"ל, שאם יתנו לשמירת הלשון 
לא יצטרכו אמבולנס, כי בהכרח שיהיו פחות צרות בכלל ישראל, 

 ולכן מציע שיתן לשמירת הלשון.
 
 

מעשה שהיה לפני כעשר שנים, בתוך מסעיו הגדולים שנסע רבינו 
לחיזוק כלל ישראל בגולה, כשעבר המטוס בדרך מטורונטו 
למונטריאול, ביקש רבי שמעון גליק שליט"א מהטייס שיסע מעל 
"מפלי הניאגרה" וכשעבר שם הנמיך הטייס את הטיסה קרוב מאד 
כדי שיוכלו לצפות בנפלאותיו העצומים, קול ה' בכח, זרם מים 
אדירים, פלא עצום! והנוסעים עטו על החלונות לחזות במראה 
הנפלא הזה מלבד רבנו שליט"א, ופנה אז רבי יצחק לווינשטיין ז"ל 
ליבלחט"א רבינו, אולי רוצה ג"כ להסתכל בנפלאות הבורא העצומים 
האלה.  השיב לו רבינו בהאי לישנא "אין אבלאט גמרא זע איך 
גרעסערע נפלאות הבורא" פי' בדף גמרא אני רואה פלאי הבורא יותר 

 גדולים.

בתחילה סירב הגביר 
לספר מה אירע, אבל 
מאחר והתלמיד לחץ 

עליו, פתח וסיפר: "לפני 
זמן מה הגיע אלי יהודי 

וביקש הלוואה בסך 
דולרים. הוא  033,333

הציג מכתב מהגאון 
 ראש הישיבה

 א“לראשונה!! הזכות שלך להנציח את מרן זיע
ה יכסו את עלויות “בחודשים הקרובים, )באם הכספים המספיקים אי

ד עומלים להוציא ספר אדיר על מרן ראש הישיבה “ההדפסה(, אנו בס
ל שטיינמן, עם סיפורים, הספדים מרבנים ועוד דברים על מרן “הגראי

א, כמובן שהעלויות יסתכמו בלא מעט כסף. הנכם יכולים להנציח את “זיע
נ “ובנוסף לכך לראשונה! תוכלו גם להקדיש ספר לע—זכות יקירכם

והכל בסכום הכי מועט שיהיה באפשרותכם!,  -ל“הטרייה של מרן זצוק
 שלי שלך ושל כולם, ולא נשכח את הכרת הטוב שלנו!! המנהיגהוא היה 

ל ניתן “כדי לסייע ולהרבות את כבוד נשמתו של מרן זצוק
 250-4578757ליצור קשר בפלאפון: 


