
מו''ר הגה''ק רבי יוסף גרינוואלד זי''ע

בעמח''ס ויחי יוסף - י''ג מנחם אב

ונולד ביום  זי''ע,  ויגד יעקב  בנו של הגה''ק בעל  היה 
מאד  יעקב השתוקק  הויגד  ואביו  תרס''ג,  אלול  כ''ד 
מכיון  אך  שלו,  המילה  בברית  המוהל  בעצמו  להיות 
ניסה מעולם למול, עלה בליבו ספיקות  שעד אז לא 
השמיני  שיום  מאחר  זאת,  לעשות  רשאי  יהיה  אם 
יום  ללידת התינוק יחול ביום ב' דראש השנה שהוא 
טוב, ואיתא בפוסקים שלא ימול אדם פעם ראשונה 
ואולי  שבת]  שחילל  ונמצא  יקלקל  [שמא  בשבת 
זו  שאלה  ושלח  ביו''ט,  גם  וקיים  שריר  זה  איסור 
''לעניות  לאביו הערוגת הבושם, ואביו השיבו בזה''ל 
דעתי אם יש שם מוהל מומחה כבד תכבדנו במצוות 

מילה'' [נדפסה בשו''ת ערוגת הבושם סי' ס''ז].

להעמיד  שזכה  הרבים,  תלמידיו  בין  להמנות  זכיתי 
בארה''ב  ונפטר  כולו,  העולם  בכל  תלמידים  אלפי 
כששים  תורה  להרביץ  וזכה  תשד''מ.  אב  י''ג  ביום 
ומיד  לפעמו,  ה'  רוח  החל  נעוריו  ימי  מאז  שנה, 
קרן  בעמח''ס  הגה''ק  ורבו  דודו  הסתלקות  אחרי 
והחזיק  בסאטמאר,  לדומ''ץ  נתמנה  זי''ע,  לדוד 
למלאות  נקרא  וכאשר  קדשים,  צאן  לצעירי  ישיבה 
מקום אביו הגה''ק בעמח''ס ויגד יעקב זי''ע ונתקבל 
ואף  תלמידים,  מאות  בצילו  חסו  פאפא,  לאב''ד 
ליום  מיום  בימי המלחמה הקשים כשהצרות התרבו 
למדו בישיבתו למעלה משלש מאות תלמידים, ומיד 
על  הוכרח  אשר  הרשעים,  משבי  שנשתחרר  אחרי 
זוגתו הרבנית  ידם לעבוד עבודת פרך, וכל משפחתו 
שבור  והיה  השם,  קידוש  על  נהרגו  ילדיו  ועשרה 
כלל  ועל  עליו  שעברו  והרדיפות  הצרות  מכל  ורצוץ 
אל  אחת  וליקט  חלציו  כגיבור  אזר  ואעפ''כ  ישראל, 
ישיבה  והושיב  אחת צעירי הצאן משארית הפליטה, 
בשנותיו  ואף  התועים,  מן  והצילם  תורה  והרביץ 
היה  הטהור  וגופו  גדולים  יסורים  כשסבל  האחרונות 
תורה  לימד  עליו,  עברו  תלאות  וכמה  ושבור  חולה 
לישיבתו  והלך  כחותיו  בשארית  נפש  מסירות  מתוך 

ללמד את תלמידיו, ומסר שיעורים בעיון כרגיל.

פאפא  בעיר  אצלו  בישיבה  ללמוד  להכנס  זכיתי 
הוינא  כד  ודכירנא  ומחצה,  שנים  עשר  כבן  בהיותי 
באופן  היה  בלימודים  והשקידה  ההתמדה  כי  טליא 
השעה  לפני  הבוקר  באשמורת  יום  ובכל  נפלא, 
המדרש  בבית  הישיבה  היכל  נתמלא  כבר  חמש, 
הישיבה  מקומות  וכל  מקום,  אפס  עד  הבחורים  של 
לשבור  שבאו  קום,  משכימי  מבחורים  נתמלאו 
למצוא  והיה קשה  התורה,  בלימוד  וצמאונם  רעבונם 
קצת  מאוחר  שהגיע  מי  ואכן  עליו,  לשבת  מקום 
מדרשות  בבתי  לימוד  מקום  לעצמו  לחפש  נאלץ 
באמצע  אחד  שיום  וזכורני  באכסניה.  או  אחרים 
בני  מאות  בנוכחות  רבינו  שמסר  השיעור  הגדת 
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˘‰ו‡ בˆ„ ˘מ‡ל

א  ְושָׂ ְסגָּה  ַהפִּ רֹאׁש  ֲעֵלה 
ה ְוָצפָֹנה ְוֵתיָמָנה ּוִמְזָרָחה (ג, כז). הנה התחיל  ֵעיֶניָך ָימָּ
ה, כי משה רבינו עמד בעבר הירדן והסתכל  ָימָּ בְּ
כלפי ארץ ישראל כי רצה להיכנס בה, ומכל שכן 
הלא  לה'  ההוא  בעת  שהתחנן  התפלה  בשעת 
בעבר  והעומד  ירושלים,  מול  פניו  לכוין  צריך 
הירדן ומסתכל לירושלים הרי הוא מסתכל לצד 
כי עבר הירדן במזרחה של ארץ ישראל,  מערב, 

וע''כ אמר מקודם ימה.

והלא  ימה אמר צפונה,  יש לדקדק שאחר  אולם 
אלא  תהא  לא  פונה  שאתה  פנות  כל  קיי''ל 
לצד  מערב  אחר  לפנות  הו''ל  וא''כ  ימין,  לצד 
זה  כל  (עיין  להפוסקים  ראיה  נראה  ומכאן  דרום, 
דצד  קפ''ז)  סי'  או''ח  חת''ס  ושו''ת  טו:  סוטה  בבאר שבע 

שההתחלה  עברי  כתב  כתיבת  כדרך  היינו  ימין 
כשפונה  הכא  וה''ה  לשמאל,  ופונים  בימין  היא 
אבל  שמאל,  לצד  מימין  מתחיל  לצפון  ממערב 
ועדיין  כשפונה לדרום הרי מתחיל מצד שמאל, 

צ''ע ובירור.

גם  להסתכל  השי''ת  צוהו  אמאי  יל''ד  ועדיין 
עבר  הוא  משה  של  מזרחו  הלא  מזרח,  לצד 
להסתכל.  רק  ולא  ללכת  רשאי  היו  ושם  הירדן 
וגו'  יהושע  את  וצו  להלן  שנאמר  עפ''י  ונראה 
אותם  ינחיל  והוא  הזה  העם  לפני  יעבור  הוא  כי 
יוכל  שיהושע  ור''ל  תראה,  אשר  הארץ  את 
לכבוש את ארץ ישראל בכח ראייתו של משה, 
אוה''ע  מלכי  נכנעים  משה  של  ראייתו  ע''י  כי 
את  אותם  ינחיל  והיינו  ישראל,  בארץ  שהיו 
אמר  וע''כ  ראייתך,  בגלל  תראה,  אשר  הארץ 
שיוכלו  כדי  מזרח  לצד  גם  שיסתכל  הקב''ה  לו 
ארץ  של  המזרחי  צד  את  לעד  להכניע  ישראל 

ישראל.
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בחי„ו˘ו  נפל‡  בי‡ור 

 –  '˜‰ ‰חיים  ‰‡ור  ˘ל 

˘„ם ‰נטפל ל‡חריו ‡ינו 

נמח˜

ד).  (ד,  ַהּיֹום  ֶכם  כֻּלְּ ים  ַחיִּ ֱאלֵֹקיֶכם  ה'  בַּ ֵבִקים  ַהדְּ ם  ְוַאתֶּ
(פ''ו  הרמב''ם  עפמש''כ  ז''ל,  החיים  האור  פירש 
ושם  נמחק,  לפניו  ה''ב) דשם הטפל  מיסודי התורה 

ואתם  שאמר  וזה  נמחק,  אינו  לאחריו  שנטפל 
מקום  מכל  מלפניו,  שנטפל  בדרך  בה'  הדבקים 
נטפל  שהשם  אלקיכם  בבחינת  נטפלים  אתם 

לאחריו ואינו נמחק עיי''ש.

הדבקים  לשון  קאמר  אמאי  דא''כ  ביאור,  וצריך 
ואתם  למימר  ליה  והוי  לפניו,  נטפל  שהוא  בה', 
דבקים  שישראל  המורה  באלקיכם,  הדבקים 

ונטפלים לאחריו שאינו נמחק.

מקודם  כשכתב  לחקור,  שיש  מה  עפ''י  ונראה 
נטפל  הוסיף  השם  כתיבת  ואחר  השם,  את 
נתקדש  שפיר  גוונא  דבכהאי  נמחק,  אם  לפניו, 
הנטפל שלפניו, כיון שבשעה שכתב את הנטפל 
ריטב''א  ועיין  שלאחריו.  השם  נכתב  כבר 
אלא  שמים  קדשוהו  מקרי  דלא  (לה:),  שבועות 
נכתב  היה  שכבר  כתיבה,  בשעת  כשקדשוהו 
את  כתב  שאם  קצת  ומשמע  עיי''ש,  השם 
שפיר  לפניו  הנטפל  את  כתב  כך  ואחר  העיקר 
כבר  הנטפל  כתיבת  דבשעת  משום  התקדש, 

נכתב השם. 

תמיד  הם  ישראל  הקב''ה  דלגבי  א''ש,  ומעתה 
עולם  אדון  הוא  הקב''ה  כי  לאחריו  נטפלין 
שאמר,  וזה  נברא.  יציר  כל  בטרם  מלך  אשר 
נטפלין  אתם  אם  אפילו  בה'  הדבקים  ואתם 
לפניו כענין בה' שנטפל לפניו, מכל מקום אתם 
לאחריו,  נטפל  שהוא  אלקיכם,  בבחינת  דבקים 
לפניו,  נטפל  של  מציאות  אין  הקב''ה  לגבי  כי 

ועיין שו''ת להורות נתן (ח''ג סי' ע''ד).
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 '„ "ו‡‰ב˙ ‡˙  פו.)  (יומ‡  חז"ל  „' ‡לו˜יך בכל לבבך". ‡מרו  "ו‡‰ב˙ ‡˙   (‰ ו,  (ו‡˙חנן  בפסו˜ 
‡לו˜יך" - ˘י‰‡ ˘ם ˘מים מ˙‡‰ב על י„ך, ˘י‰‡ ˜ור‡ ו˘ונ‰ ומ˘מ˘ ˙למי„י חכמים וי‰‡ מ˘‡ו 
ומ˙נו בנח˙ עם ‰בריו˙, מ‰ ‰בריו˙ ‡ומרו˙ עליו ‡˘רי ‡ביו ˘למ„ו ˙ור‰, ‡˘רי רבו ˘למ„ו ˙ור‰, 
‡וי ל‰ם לבריו˙ ˘ל‡ למ„ו ˙ור‰, פלוני ˘למ„ ˙ור‰ ר‡ו כמ‰ נ‡ים „רכיו כמ‰ מ˙ו˜נים מע˘יו. ‡בל 
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פי ˘למ„ ˙ור‰, בכל ז‡˙ ע˘‰ ˘ל‡ כ‰ו‚ן, ‡ל‡ ˘רוˆים ל‰טיל מום ב˜„˘ים, ו‡ומרים, פלוני ז‰ 
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נמˆ‡ ˘בן ˙ור‰ ˘‡ינו מ˙נ‰‚ כ‰ו‚ן, ‚ורם לביזיון ‰˙ור‰ ח"ו וˆריך ל‰יז‰ר מז‰ מ‡„. 
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קבוצת  הישיבה  להיכל  פתאום  פרצו  הישיבה, 
חמושים  שהיו  הונגריים  גבול]  [שומרי  ז'אנדארמים 
אחד  ואף  תהומית,  משנאה  ברקו  ועיניהם  זיין,  בכלי 
ואילו  הבאים,  ברגעים  יקרה  מה  ידע  לא  מאיתנו 
מקומו  על  שיעורו  בלימוד  הלאה  המשיך  זי''ע  רבינו 
ולא  קם  ולא  מאומה,  מרגיש  ואינו  רואה  אינו  כאילו 
כלעומת  ודממה  בשקט  שיצאו  עד  מפניהם,  זע 
שבאו, והיה זה חידוש גדול שרבינו המשיך בשיעורו 

כאילו לא אירע כלום.

ישראל,  בני  בעבור  להתפלל  מרבה  היה  זי''ע  רבינו 
שבלב  בעבודה  ישראל  של  צלותהון  עמוד  והיה 
בעיה''ק  שבת  רבות  שנים  לפני  וזכורני  תפילה,  זו 
לתפילת  שבת  בערב  התיבה  לפני  וירד  טבריה, 
''ולירושלים  לברכת  כשהגיע  הש''ץ  ובחזרת  מנחה, 
עירך ברחמים תשוב'' התפרץ בבכיה גדולה והתארך 
כי  בתפילתו,  להמשיך  ביכולתו  שהיה  עד  רב  זמן 
תמיד  וטורח  דואג  והיה  ישראל,  של  לבם  היה  לבו 
בצרה  המצויים  ישראל  בני  על  הצרות  יכבידו  שלא 
בפניו  ואחד ששטח  אחד  כל  בצער  והרגיש  ובשביה, 

את מצוקתו.

הוראתו  על  ששרתה  טהרה  לרוח  זכה  זי''ע  רבינו 
להורות  שאלה  לפניו  כשבאה  פעם  ובכל  בקדושה, 
הלכה לרבים, נראתה בחוש התלבשותו ביראת חטא 
ורק  אך  מכוונת  תהא  שהוראתו  כדי  ראש,  ובכובד 
ההוראה  עמוד  שהיה  זכה  ולכן  תורה,  של  לאמיתה 
שכל  וראו  הכירו  הכל  כי  ביותר,  החמורים  בעניינים 
(סנהדרין  ז''ל  אמרם  בו  ונתקיים  בקדושה.  הוראותיו 
בכל  כמותו  שהלכה  עמו  וה'   - המלך  דוד  גבי  צג:) 

חופפת  ה'  שיראת  עמו,  וה'  הואיל  לומר  רצה  מקום, 
זו  עליו, לכן זכה שהלכה כמותו בכל מקום. ובבחינה 
נראתה אצל רבינו, שכאשר באה לפניו הוראת הלכה 
זכה  ולכן  שמים,  יראת  של  עול  עצמו  על  המשיך 
וזכה להשאיר אחריו ברכה  לכוין לאמיתה של תורה. 
על  וספרו  יוסף'',  ויען  ותשובות  ''שאלות  ספריו  את 

התורה ''ויחי יוסף''.

רבינו זכה להכיר בצעירותו את זקינו הערוגת הבושם 
ויגד  אביו  של  לספרו  בהקדמה  כותב  והוא  זי''ע, 
אביו  ידי  על  הובא  נער  י''ב) שבהיותו  עמ'  (ויקרא  יעקב 
חוליו  בימי  הבושם  הערוגת  זקינו  מיטת  אל  הגה''ק 
האחרון ובירכהו, והיתה כוונת זקינו לקיים בו הכתוב 

והודעתם לבניך ולבני בניך, ושם כותב כי הרמב''ם 
בן  נער  ואף שהיה רק  רבו,  זי''ע  קורא להר''י מיגאש 
בירכו  מיגאש  הר''י  כי  פטירתו,  בשעת  שנים  שבע 
שברכת  הרמב''ם  בלב  קבוע  והיה  פטירתו  קודם 
הר''י מיגאש עשתה פירות עכ''ד. ויתכן שהויחי יוסף 
רבו.  היה  הבושם  הערוגת  שזקינו  בזה  לרמוז  ביקש 
כמו''כ זכה ללמוד אצל דודו הגה''ק הקרן לדוד זי''ע.

הדת  את  שהעמידו  הגדולים  מהצדיקים  דיברנו 
מהם  שמדברים  להם  היא  הנאה  ובודאי  תילה,  על 
ואנו  הארץ,  בקרב  שפעלו  הטובים  וממעשיהם 
הזה  החודש  את  עלינו  ''חדש  מהשי''ת  מבקשים 
ולנחמה'',  לישועה  ולשמחה  לששון  ולברכה  לטובה 
לנו  שמחות,  שובע  של  לחודש  ייהפך  הזה  והחודש 
עינינו  ותחזינה  שהם,  מקום  בכל  ישראל  בית  ולכל 
ביראה  באמת  נעבדך  ושם  ברחמים,  לציון  בשובך 
בית  בבנין  ממש  בקרוב  לראות  ונזכה  ובאהבה, 

המקדש ע''י משיח צדקינו במהרה בימינו אמן.

(מוˆ˘''˜ מברכין מנ''‡ ˘נ˙ ˙˘ס''„)

עם  הרבים  לרשות  בשבת  לצאת  מותר  אם 
'משקפי שמש' המהודקים על בתי עינים רגילים

לעיין, אם מותר לצאת בשבת לרשות הרבים  יש 
עינים  בתי  על  המהודקים  שמש  משקפי  עם 

לצאת  ומכל מקום אסור  (סי' שא),  הנה ממה שכתב הרמ"א  רגילים. 
עינים  דהבתי  כסף  של  הוא  שהתיק  פי  על  אף  בריל"ן  של  בתיק 
בעצמם הם משאוי, כתב בתשובת פני מבין (או"ח סי' ס"ו), דמלשון זה 

משמע דליכא היתר לישא בתי עינים עיין שם.

עינים כשהם  בבתי  יציאה  לענין  זה  מדין  ללמוד  דאין  תמוה,  ולענ"ד 
נתונים על העינים, דמקור הך דינא הוא בבית יוסף ושם כתוב בלשון 
זה "ושמעתי שיש מתירין לעשות תיק בתי עינים ולקבעו בשלשלת 
כסף  מפתח  מדין  כן  ללמוד  שרצו  ואפשר  בשבת,  בו  ויוצאין  כסף 
שהבתי  התם  דשאני  לראיה,  דומה  הנדון  ואין  המתירים,  וכדברי 
לומר  ואין  משאוי,  והוי  עצמו  בפני  גוף  הם  התיק  שבתוך  עינים 
הם  עינים  בתי  דאדרבה  כסף,  של  שהוא  התיק  לגבי  בטלים  שהם 
לבתי  תיק  נעשה  אלא  לתיק,  עינים  בתי  נעשה  אומרים  דאין  עיקר, 
המונחים  עינים  בבתי  מיירי  יוסף  דהבית  מבואר  הנה  עכ"ל.  עינים" 
על  דאף  נגד המתירין,  יוסף  הבית  כתב  ובזה  העינים,  על  ולא  בתיק 
גב שהבתי עינים מונחים בתיק של כסף שהוא תכשיט, מכל מקום 
עצמו,  בפני  משאוי  ליה  והוי  התיק  לגבי  בטלים  אינם  עינים  הבתי 
דבתי עינים כשאינם נתונים על העינים ודאי שאין להתיר להוציאם, 

אבל כשהם על העינים לא שמענו לאסור...

צורך  לו  שיש  רגילים  עינים  דבבתי  כתבנו  כבר  הנה  שאלתנו,  ולנדון 
משאוי,  משום  בו  אין  תמיד,  לובשם  והוא  קצרה  ראות  משום  בהם 
האחרונים  כן  העלו  וכבר  להליכתו.  לו  שצריך  למי  דמקל  דומיא 
רגילים דינא  כן במשקפי שמש המהודקים על משקפיים  וכמו  ז"ל. 
בשתי  דרק  עינים,  וחולי  צער  מפני  להגן  בהם  צורך  לו  כשיש  הכי, 
חגורות כתב רמ"א (סעיף ל"ו) לאסור משום דמה הנאה יש לו בה והוי 
יש  ודאי  דידן  בנדון  אבל  [סקכ"ה],  שם  הטו"ז  שכתב  וכמו  משאוי, 
לו צורך והנאה בשני בתי העינים, וכך דרך בני אדם לצאת בהם והוי 
(סעיף כ"ח) במי שיש לו מכה בפיסת  דרך מלבוש, וכעין הא דמבואר 
מרפא,  הוא  וגם  ברגליו,  ינגף  שלא  להגן  מטבע  עליה  וקושר  רגליו, 
מותר לצאת בו, ובמשנה ברורה שם (ס"ק ק"ח) הביא מכמה פוסקים 

מצער  להגן  שעושה  אלא  מרפא  כשאינו  דאף 

(סעיף  שם  הרש"ז  בשו"ע  ועיין  שם.  עיין  מותר 

משום  מרפא,  שיהא  בעינן  במטבע  דרק  ל"ד) 

מחשיבותו  מתבטל  ואינו  הוא  חשוב  שהמטבע 

להקרא מלבוש ותכשיט אלא כשמרפא עיין שם. ואם כן בנדון דידן 

צריך שיהא מרפא,  אין  להגן,  נעשה  עיקרו של משקפי שמש  שכל 

דבלאו הכי הוי מלבוש ותכשיט, שהרי לצורך זה נתייחד מלכתחילה.

ובשו"ת שואל ומשיב הנ"ל הביא בשם תוספת שבת [סקמ"ז] דאותן 
דהוי  בהן  לצאת  דשרי  אפשר  עיניהם  נגד  שחור  מטלית  הנותנים 

הרבים  רשות  לנו  שאין  הזה  דבזמן  ומשיב,  השואל  ומסיק  רפואה, 

גמור, לכן בבריל"ן שהוא רפואה ודאי מי שסומך להקל אין מזניחין 

אותו עכ"ד. ברם למאי שהביא המשנה ברורה הנ"ל מפוסקים רבים, 

נקט  וכן  שרי,  כן  גם  מצער  שמגין  אלא  מרפא  שאינו  היכי  דאף 

שמש  במשקפי  להתיר  דיש  ודאי  שם,  עיין  לדינא  ברורה  המשנה 

כשבא להצילו מצער. וכן לפי סברת הרש"ז הנ"ל. ועוד נראה, דבזמן 

אותו  הלובשים  ויש  שמש,  משקפי  לבישת  מאוד  שנתפשט  הזה 

לשם תכשיט בלבד, ודאי דקיל טפי.

ארבע  לאתויי  ואתי  יפול  דילמא  חשש  משום  לדון  יש  עדיין  אולם 
עינים  דבבתי  ז"ל  האחרונים  כתבו  כבר  ובזה  הרבים,  ברשות  אמות 

מנחת  בס'  עיין  למיחש,  ליכא  האזנים  אחורי  היטיב  המהודקים 

כן  וכמו  בזה.  שאסף  מה  שם  חדשה  ובמנחה  סק"ו)  פ"ד  (סימן  שבת 

שו"ע  ועיין  וכנ"ל.  היטיב  מהודקים  להיות  צריכים  שמש  במשקפי 

(סימן ש"ג סי"ח) דבזמן הזה דליכא רשות הרבים דאורייתא קיל  לקמן 

טפי עיין שם. ומכל שכן במקום שיש עירוב אלא שבא להחמיר על 

הרבים  רשות  בהן  שיש  היום  גדולות  בערים  אבל  להקל.  יש  עצמו, 

דאורייתא, עדיין יש לעיין ולא נפניתי כעת לרדת לעומק הדין בזה. 

והנראה לענ"ד כתבתי בס"ד.

ל‰ורו˙ נ˙ן ˘ו"ע ‰ל' ˘ב˙ 

ח"ב סי' ˘"‡ ס"˜ י‡ 

(ר‡‰ ˘ם ב‡ריכו˙ נפל‡‰, בכל ‰מו"מ בז‰) 
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