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תשע"ט שנה שביעית
גליון זה נודב
להצלחת ידידנו החשוב
שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים

 פשט על הפרשה 
"לכל כלי המשכן בכל עבודתו וכל יתדותיו" )כז ,יט(
פירש"י הוא יתידות ליריעות המשכן תחובין בארץ שלא תהא הרוח
מגביהתן ,וכ"ה בברייתא דמה"מ פ"ה ,וצ"ע הרי לברייתא דמה"מ היו
יריעות התחתונות גבוהים ב' אמות מהארץ והעליונים גבוהים אמה
כדפירש"י לעיל ואיך תוחב היתדות בארץ ואי משום חצי היריעה שתסרח
אחורי המשכן שם א"צ יתידות שהרי היתה נגררת בארץ וצ"ל שהיו יתדות
גדולים יותר מב' אמות ותחבום בארץ וצ"ע.
יל"ע למה לא מנה הכתוב הכבש בכלי המשכן ורש"י פי' דנלמד מדכתיב לא
תעלה במעלות וגו' .ואפשר דכבש לא הי' מצוה לעשותו אלא כל פעם
שהעמידו המזבח עשו לו כבש ואח"כ סתרוהו ואפשר דאין כלל דינים
לכבש ממה לעשותו ואפשר לעשותו גם מחול והעיקר שיעלו דרך כבש ולא
דרך מעלות ואע"ג דהכבש מעכב ומקדש וגם יש בו דין לא תניף עליו ברזל
היינו משום שנטפל למזבח ומ"מ י"ל שאין חיוב מה"ת איך לעשותו
ובמקדש עשאוהו מאבנים כדתנן בפ"ג דמדות )שוב ראיתי ברש"י זבחים
פ"ז א' שכ' ומשחת את המזבח את לרבות הכבש וצ"ע(.
)טעמא דקרא(

 עלי שי"ח 
''תקנות נגד משולחים''
בימים אחרונים נכנס אל רבינו רב קהילה עשירה ומכובדת מארצות הגולה,
במהלך הביקור הוא שאל מספר שאלות הנוגעות לו ולבני הקהילה .חלק מן
השאלות עסקו בעניני צדקה.
אצלינו ,אמר הרב ,יש בקהילה מספר גדול של עשירים ותומכי תורה הנודבים
בעין יפה לכל דבר שבקדושה ,בעקבות זה נתרבו מאוד משולחים מכל רחבי
העולם ,הבאים לבקש את נדבת ליבם ,איש איש והמוסד או הצורך בעבורו הוא
בא' .נוצר מצב שבו יש לפעמים בבית הכנסת רוב מוחלט של אנשים שאינם
מקומיים'...
נודע לנו  -המשיך הרב ,שמתוך אותם שבאים לבקש צדקה ,יש גם אינשי דלא
מעלי ,הבאים במרמה ומבקשים כסף ,ולא מגיע להם כלל .ובעקבות זה התאגדנו
עם ראשי הקהילה ועשינו מספר תקנות ,כגון שעל כל משולח לקבל אישור
מהרב המקומי כדי לבקש כסף ,וכן לבוא רק בזמנים מסויימים וכו' כדי שנוכל
לדעת שאכן רק אלו הזקוקים יקבלו תרומות ,ולא סתם אנשים מן השוק
שמנצלים את נדבת ליבם של התורמים.
רבינו שליט"א לא היה מרוצה ואמר לו כי אל לו להקשות יותר מידי על
המשולחים ומבקשי הנדבות ,עליכם להתפלל שהקב"ה ימציא לכם עניים הגונים
כמו שכתוב בגמ' )ב"ק ט"ז ב'( ולקוות שלא יהיה עסק עם רמאים ,אבל בתקנות
שעשיתם יכול לצאת תקלה שאלו שמגיע להם לא יקבלו.
לאחר מכן שאל כמה שעות מתוך היום עליו להשקיע בעבור בני הקהילה ,היות
ומרובים צרכיהם והדבר גוזל לו זמן יקר ,רבינו השיב לו  -קשה לקבוע בזה כלל,
אולי תקבע להם שעה בכל יום והשאר כמובן תשקיע עצמך בלימוד.
ב ברכת שבת שלום
יצחק גולדשטוף

 כל השביעין חביבין
התרגשות ורעדה לופתת בנו ,עת אנו
זוכים להגיש לפני בני התורה בארץ
ובגולה ,את הגליון הפותח של שנת
השבע.
שש שנים )!!( תמימות של סייעתא
דשמיא ,כולם שוים לטובה ,בהם זכינו
להוציא מידי שבוע את הגליון הנפלא
'דברי שי"ח' שיצא קוו בכל הארץ ,ונקרא
בצמאון על ידי רבבות אלפי ישראל,
במהלכם זכינו לשפר ולהוסיף כהנה
וכהנה בכל מיני אופנים כדי להרבות זיכוי
הרבים.
מטרת הוצאת הגליון היתה ועודנה ,אחת
בלבד :להרבות דברי תורה .להפיץ
במשנתו של רבינו שר התורה מרן
שליט"א .ולזכות את אלו שאין בהישג
ידם ,את הפנינים הנפלאים מתורתו
שליט"א ,על פרשת השבוע .אין לנו כל
כוונת רווח ,כבוד ,ממון וכדומה.
זה המקום והזמן ,להודות לכל בני הבית
של מרן שליט"א ,העומדים על המשמר
והעוסקים במלאכת ציבור ,ולמאות
התלמידים של מרן שליט"א ,המזכים
אותנו ושולחים מתורתו ,לאלפי הקוראים
העומדים לימיננו ,וכמובן ,לאלו שנדבה
ליבם להחזיק את ארון הקודש.
המשך בעמוד הבא

המשך מעמוד קודם וכאן המקום לקיים 'שיחו בכל נפלאותיו' לפרט על קצה היריעה ,את ההתפתחות המבורכת של מערכת 'דברי שי"ח'.

שנת תשע"ג
תהא שנת עלוני גליון :בפרשת תרומה שנה זו ,התחלנו בהוצאת העלון ,בהדפסה על עמוד אחד ,בחמישים עותקים .בתוך שבועות ספורים החל
ביקוש אדיר ,וכבר התחלנו להדפיס קרוב לאלף עותקים מידי שבת.
כמו כן ,ערכנו קונטרס זכרון מיוחד ,במלאות שנה לפטירת מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל – חמיו של להבחל"ח מרן שליט"א ,שבו נאסף מדברי תורתו
ולזכרו .זי"ע.

שנת תשע"ד
תהא שנת עלוני דברי שי"ח :בשנה זו הרחבנו את העלון ,ובחג הסוכות הדפסנו קונטרס נוסף מתורת מרן שליט"א בעניני חג הסוכות ,וקונטרס
לעילוי נשמת הרבנית הצדקנית אשת חבר ע"ה ,ועל מרן בעל החזון איש .ובעניני חנוכה.
בעקבות ההערות הבאות ,התחלנו במדור חדש המופיע אחת לחודש ,עם מכתבי הקוראים ,בו דנים ומפלפלים בדברים שהובאו בגליון ,וכדרכה של תורה
יגדיל תורה ויאדיר.
עם סיום השנה ,הושבנו עם כל בית ישראל בהסתלקות בתו הגדולה של מרן שליט"א ,א"ח להגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א ,רבבות אלפי
ישראל העתירו לבורא עולמים כי ירפא את השבר הגדול.

שנת תשע"ה
תהא שנת עלוני השמיטה :בעקבות הוראתו של מרן שליט"א ,להרבות בלימוד הלכות ועניני השמיטה לכל אחד ,הבאנו מדור הלכתי ,קצר ותמציתי
מתוך ספר שיח השמיטה – קיצור פסקי הלכות שמיטה על פי הוראות מרן שליט"א.
המדור עלה על שולחנם של אלפי בתים בישראל ,מתוכו הקריאו ולימדו דעת את העם ,הלכות שמיטה לבית היהודי .כמו כן במוסדות רבים של 'בית
יעקב' לימדו על פי הסדר השבועי ,לפי הנכתב בגליון.
במשך כמה חודשים גם צירפנו לעלון עניני הלכה מרבינו שליט"א ,לפי סדר הלימוד במשנה ברורה על פי תוכנית הלימוד של ארגון 'דרשו'.
שנת תשע"ו
תהא שנת 'עלי שיח' ועוד :בתקופה זו ,אנו נענים לבקשת רבים ,ומפרסמים מידי שבוע מדור הנקרא ביותר מבין כל הגליונות השבועיים' ,מדור עלי
שיח' בו מובא מידי שבוע עובדא שאירעה בימים האחרונים ,בשולחנו של מרן שליט"א ,עם נדון הלכתי או נדון אחר.
המדור זוכה לתגובות רבות בכל שבוע ,כאשר בדרך כלל הוא מתפרסם מאוד ,והוא אף מועתק בשלימות ,בעיתוני יהדות רבים המופיעים בסופי שבוע,
ובחוברות רבות תורניות .כשמתוך זה אנו למדים על עוצמתו הנדירה של הגליון ,שמגיע לבתיהם של כל החוגים והעדות.
כמו כן ,פתחנו ביוזמה מיוחדת של תפילה בקבר השונמית ,שלפי מרן שליט"א הוא מקום המסוגל בשביל להיפקד בזרש"ק ,שלחנו תלמיד חכם מיוחד
שיעתיר עבור אלו שביקשו ואכן נתבשרנו בהרבה ישועות שפעלו שם.
שנת תשע"ז
תהא שנת זיכוי )הרבים של( עלונים :אנו מתבשרים בשמחה על 'קנאת סופרים' .מספר חוברות מופיעות מידי שבוע ,המאגדות כמה עלוני שבת,
כשאת כולם מעטר הגליון דברי שי"ח ,כך אנו זוכים שגם בקהילות שאינם נמנים על הציבור הליטאי בדווקא ,נחשפים וזוכים בדברי תורה משולחנו של
רבינו שליט"א .טעמו וראו כי טוב ה'.
שנת תשע"ח
תהא שנת עלון חדש :בשנה זו אנו מוסיפים להרחיב ,בעקבות בקשה מיוחדת אותה קיבלנו מקבוצת מגידי שיעורי דף היומי ,להביא פנינים העוסקים
בדף היומי ,כדי שיוכלו להטעים אותם לכל שכבות הציבור.
בדרך כלל האומנות הגדולה היא למצוא דבר שלא יהיה ארוך מידי ,ושיגע בלב ליבה של הסוגיא הנלמדת השבוע ,לשם כך נענה לבקשתנו אחד ומיוחד
מתלמידי רבינו שליט"א ,הבקי בכל ספריו ,שברוחב ליבו מסייע לנו בכל שבוע ,לעלוי נשמתו של הגה"ק מהר"ם שפירא מלובלין זי"ע ,מחולל הדף היומי.
שנת תשע"ט
תהא שנת טוב עיניים :בשנה זו ניתוסף חידוש מרענן ,הנראה שייך קצת לקידמת הדור ...בדור בו נפוצים עלוני תמונות רבנים וכדו' העירו לנו מספר
מנהלי תלמוד תורה ,כי ראוי לייחד מדור עם מראות קודש מהודו של רבינו שליט"א ,בבחינת 'טוב מראה עיניים' ,ולקיים את 'והיו עיניך רואות את מוריך'
והתחלנו בס"ד זה שבועות מספר ,להביא מידי שבוע תמונה עם נדון הלכתי או הנהגה מעניינת בה ניתן להבחין בתמונה.
כאן המקום להגיב ,לכמה ששאלו אותנו אם אין כאן סרך איסור של שטרי הדיוטות האסורים בשבת .כמובן ,עוד קודם כתיבת המדור נועצנו וביררנו
שדעת מרן שליט"א שאין שום חשש בתמונות של רבנים מצד איסור שטרי הדיוטות )ויש עוד טעמים להקל ,ואכמ"ל( וכן שמענו מנכדו הגאון רבי
ישעי' כהן שליט"א ,מחבר ספר מפי כהן ,שקיבל מרבינו שליט"א.
מדור חדש הנוסף גם הוא בתקופה האחרונה' ,בדידי הוי עובדא' ,לקיים בנו את חיזוק האמונה בצדיקי הדורות ,ולהראות כי גם בדורנו העני ,אנו זוכים
לראות את יד ההשגחה העליונה ,ואנו מביאים עובדות שהיו בצילו של רבינו שליט"א ,כפי שקיבלנו מבעלי המעשה .נשמח לקבל מהקוראים עובדות
נוספות.

ועיננו אל העתיד בס"ד:

אם יזכנו ה' להדפיס בקרוב את כל הגליונות של השנים הקודמות ,בספר כרוך ומכובד בתוספת של מפתח רחב עם אלפי
ערכים ,שבימים אלו אנו שוקדים על המלאכה ,לתועלת כל מבקשי ה') .ניתן להקדיש ולהשתתף בהוצאות ההדפסה(
כמו כן ,אנו עמלים כעת על נסיון להדפיס את הגליון דברי שי"ח ,בשפות אחרות כגון אנגלית ,כדי לזכות את אלו שלא
בקיאים בקריאת לשון הקודש.
בהודאה ובקשה :עד הנה עזרונו רחמיך ולא עזבונו חסדיך ,ואל תטשנו ה' אלוקינו לנצח .אמן.
בברכת התורה יצחק גולדשטוף

המשך מעמוד הבא

אמרתי ,הרב מפונוביז' אמר שאחר המלחמה ריבוי התורה הוא יותר מלפני החורבן.
הוא הרי צודק לא רק לגבי הכמות אלא גם באיכות ,העומק וחריפות של היום בציבור לומדי התורה לא היה כך לפני
כן .בהזדמנות אמר רבנו עוד על דברי הרב מפונוביז' :יש דבר נוסף שיש היום יותר מלפני המלחמה ,עשיית ספרים.
פעם היה יקר מאד והיום יש הרבה ספרים ,ויש בזה מעלה וחסרון ,אבל המעלה עדיפה על החיסרון.
אחרי שרבנו לימדנו את המבט על ערך הכסף והמעשים טובים שאפשר לעשות עם הממון ,יונעמו דברי רבנו במבטים
נוספים מענין לענין באותו ענין.
ש"ק חקת ה' תמוז תש"ס .רבנו סיפר לגיסו הגאון רבי יצחק שליט"א.
הבית מאיר ז"ל היה תלמיד של הנודע ביהודה ז"ל ,וכאשר בא בברית השידוכין עם בתו של גביר קיבל נדוניא .הוא
שאל והתייעץ עם רבו במה להשקיע את הנדוניה ,ועמד על השולחן קופה גדולה של צדקה .אמר לו הנודע ביהודה
בכעין בדיחותא :לו היית שומע לי היית משקיע את הכסף כאן ,והצביע על הקופה .הבית מאיר לקח את הדבר
ברצינות ומיד הניח שם את כל הכסף.
הנודע ביהודה מאד התפעל ,ובירכו שיהיה מגדולי ישראל ושיזכה לחבר ספר .וספר תשובות נודע ביהודה מנהגו
כאשר מביא את השאלה של השואל כותב גם את מה שהשואל כתב על הענין ,אך כאשר מביא מהבית מאיר לא
מביא את סברותיו בענין ,ושאלוהו מדוע ,וענה הרי הוא ידפיס בעצמו ספר ,ושם יכתוב זאת ,ולמה לי לכתוב
נוסח אחר שמעתי ,כי הוא היה תלמידו של הנודע ביהודה ופעם אחת כנראה שאל את רבו יותר מדאי ,ורבו נתן לו
סטירה ,ומיד התחרט ורצה לפייסו ובירכו שיזכה להדפיס ספר שיתקבל אצל כלל ישראל.
השמירה לכספים היא על ידי מצוה ,אלו הוראות חדות שהשיב רבנו לשואליו.
אמרתי לרבנו בתקופה קשה מסוימת :בתקופה זו שהמצב הכלכלי בסכנה וגם המצב הביטחוני לא ברור כלל ,אנשים
חוששים מלתת צדקה כי לא תדע מה ילד יום ,והם חושבים כי השמירה הטובה לכסף הוא בבנק.
השמירה הטובה ביותר היא למצוה .אבל בבנק מקבלים אחוזים? בדרך זו יקבלו הרבה יותר אחוזים .א.ה .או בכסף
או בשכר טוב אחר בעולם הזה.
שכרם של תומכי התורה רב ויש מהם ששכרם כפול מאחרים.
מתקיים דינר במלאת  50שנה לישיבת ליקווד ,הם שואלים מה השכר מיוחד שיש לאותם אלו שיתרמו ,מה יהיה לה
 מדה כנגד מדה? שישבו בגן עדן יחד עם תלמידי החכמים .האם יישבו גם על יד ר' אהרן זצ"ל? מסתמא ,ועל פימש"כ במדרש אגדת בראשית.
סיפר רבנו ,שהחפץ חיים שלח את ר' ש .גריינמן למקום אחד והיו לו שם הרבה ביזיונות וחזר לחפץ חיים וסיפר לו
על מה שעבר עליו ,אמר לו החפץ חיים :למה נקרא שמו יחזקאל בן בוזי שביזה עצמו על דברי תורה.
אמרתי ,הוי עובדה שהלכנו לקמחא דפסחא ויהודי נתן  5שקל שזה היה סכום פעוט מאד וביזיון ,אמרתי לאחי שיחי'
היום עשינו הכי הרבה.
אבל צריך לקחת את  5השקלים שלפחות יהיה לו לנותן את הזכות הזו.
האם יש קדימה לת"ח שהוא גם מרביץ תורה לרבים ,שאלה מענינת.
האם יש דין קדימה לתלמיד חכם המרביץ תורה ברבים ,יותר מתלמיד חכם שאינו מרביץ תורה? השיב רבנו לשלילה.
הוספתי לשאול :ממה שהחפץ חיים כתב בספר "אהבת חסד" ח"ב פ"ו סק"ב ד"ה לענין ,שבצדקה שהאדם נותן נכנס
בחשבון גם כל מה שנגרם על ידי מעשיו ,ולכאורה גם ברוחניות כן ,ואם כן למה שלא יהיה לזה המרביץ תורה דין
קדימה?
החפץ חיים לא כתב שלכן יש דין קדימה ,רק כתב שזכויותיו רבות יותר ,וכי מי שלומד דף אחד גמרא וחברו לומד
ב' דפים ,יהיה דין קדימה לזה הלומד ב' דפים ,זה לא שמענו.
נפטרה אישה צעירה ונשארו יתומים ,הקימו קרן וביחד עם 'ערבים' עדיין אין להם כיסוי לבסיס הוצאות של נישואי
הילדים .כעת מאן דהוא מעוניין לנדוב  40אלף שקל ,והוא אומר שרצונו בג' אפשרויות :לס"ת לעילוי נשמת ,או
לצדקה לגמילות חסדים ,או הלוואות .יש במשפחה בעיה של אחד עם שיניים והעלויות גבוהות מאד רק שהוא לא
יודע מכך ,כמו כן הוא כלל לא שואל האם לתת ל'קרן' לנישואי היתומים )שהם עדיין קטנים ונישואם כעת לא על הפרק( האם
להציע לו להשלים את הסיוע לקרן.
חסד עם החיים קודם ,ולכן של שיניים קודם .ולעניין הקרן אפשר להציע לו ,ואם הוא ישאל מה קודם הקרן או
שיניים ,מסתמא שיניים קודם.
ד' כי תבוא ט"ו אלול תשס"ד .נדיב פלוני מתעתד לתת מזגנים לכולל בית הלל וזה כ  20אלף דולר ,האם עדיף שיתן את
הכסף לתמיכה באברכים ,או שלמזגנים עדיף? בימים עברו ,גם היה חם ועם זאת למדו רגיל .אצל אבא היה חדר צר
ואפילו מזגן לא רצה ,כיום זה דור של מפונקים ,אבל כיון שסוף כל סוף זה מפריע ללימוד ,עדיף מזגנים ,שזה תועלת
לאורך ימים.
יום ה' לסדר שלח י"ז סיון תשנ"ה .נכנס ת"ח ושאל ,אני נוסע אי"ה במוצש"ק לארה"ב בענין מה שהגאון ...קנה בנין
לישיבה ,ומחמת כך הוא בעל חוב גדול ,מה לומר להם? תאמר להם כי כתוב בשולחן ערוך יור"ד סימן רמ"ט סעיף
ט"ז יש מי שאומר מצות בית הכנסת עדיפא ממצות צדקה ,עכ"ל ,וכל שכן בית המדרש שגדול מבית הכנסת .עוד
נאמר שם  -ומצות צדקה לנערים ללמוד תורה וכו' עדיף ממצות בית הכנסת ,ע"כ ,וכאן ,יש להם את ב' הדברים גם
בית המדרש וגם נערים ללמוד תורה .ונכון ,שלכל אחד יש צדקות וחיובים ,אבל זה קודם לצדקה.
למדנו כוחה של צדקה לבניית בתי מדרשות.
א' אחרי ג' אייר תשס"ט .בישיבת מיר לומדים כ  2000אברכים ותלמיד חכם מביניהם עשה תקון שמביא פוסק מפורסם
לשעה אחת אחר הצהרים וכל השאלות ישאלו אותו ובכך חוסך להם זמן ביטול תורה ועגמ"נ .גביר פלוני מעוניין
לדעת האם המימון של הדבר כגון הנסיעות לאותו רב וכו' האם נחשב לו החזקת התורה ,או שזה רק נחשב חסד
וכדו'? זה נחשב לו החזקת תורה וחסד גם יחד.
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הדף היומי
"פדיון פטר חמור בבן פקועה"
חולין ע"ד ב' אבעיא להו מהו לפדות בבן פקועה אליבא דר"מ לא תיבעי לך כו' כי תיבעי אליבא דרבנן דאמרי שחיטת אמו
מטהרתו מאי כו' מר זוטרא אמר אין פודין ורב אשי אמר פודין א"ל רב אשי למר זוטרא מאי דעתך דגמרת שה שה מפסחים
כו' ,ונח' הפוסקים אי קי"ל כמר זוטרא או כרב אשי עי' יו"ד סי' שכ"א ס"ד ,ופרש"י ופסח פסול בן פקועה דקי"ל בקדשים כי
יולד פרט ליוצא דופן והתוס' פי' דבפסח מיפסיל משום דבעי שחיטה והאי הוי הסימנים כשחוטין וא"א לקיים בו מצוות
שחיטה ,ולכא' יל"ע למה לא פרש"י טעם התוס' ג"כ משום דחשיב כשחוט הא מ"מ גם טעם זה אמת ,ונר' דרש"י ותוס' אזלי
לשיטתייהו לק' ע"ה ב' דאמרי' שם אר"מ לדברי האומר חוששין לזרע האב בן פקועה הבא על בהמה מעלייתא הולד אין לו
תקנה ופרש"י שהרי הוא כמי שאין לו אלא סימן א' מצד אמו כו' ולית לי' הא דאמרן לעיל ד' סימנים אכשר בי' רחמנא והתו'
כ' דאפ' למ"ד לעיל ד' סימנים אכשר בי' רחמנא מודה הכא דהתם שחיטת טרפה לא הוי שחיטה אבל כאן הוי כאילו נשחט
חציו ,ומבו' דשי' רש"י דאם ד' סימני אכשר בי' אפ' הוי שחיטה כשרה מצי אח"כ לחזור ולשוחטו ויש לו דין שחיטה ולפ"ז לא
הי' יכול רש"י לפרש בשמעתין גבי קדשים משום כשחוט דמי דכיון דצריך שחיטה משום קדשים מהני עכשיו שחיטתו דד'
סימנים אכשר בי' ולכן פי' משום יצא דופן משא"כ התו' לשיטתם דדוק' בשחיטה שאינה מתרת אמרי' ד' סימנים משא"כ
בשחיטה המתרת ה"ל כשחוט.

)נחל איתן ס"ח ס"ד סק"ד ע"ש עוד(
"ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" פסיקתא זוטרתא פרשת תרומה :ועשית בדי עצי שטים .אלו המסייעין את עוסקי
התורה :וצפית אותם זהב .שבמקום שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות צל לעוסקי התורה עתיד לעשות למחזיקיה.
אם נשאל את מרן הגר"ח קנייבסקי לאיזו מטרה התגלתה יבשת אמריקה על ידי קולומבוס ,תהיה לו תשובה ברורה.
ד' ויצא ח' כסלו תשס"ז .נכנס תלמיד חכם שנוסע לארה"ב להביא כסף לכוללים ,וסיפר בהתפעלות ,כי אמש שב מארה"ב ויש שם אנשי
עסקים רבים שהולכים בבוקר וחוזרים עייפים בלילה ,ואעפ"כ בשעות הלילה מקבלים בביתם כל מיני שליחי מצוה והם מתנהגים אליהם
בסבר פנים יפות ובסבלנות.
תגובת רבנו :על זה גילו את אמריקה....
עש"ק בשלח י"ד שבט תשס"ד .ספרתי לרבנו על החסד שיש בארה"ב אנשים עובדים מבוקר עד ערב ובערב יש שיעור בגמרא וביני לביני
אוכלים ארוחת ערב ובאים 'משולחים' מארץ ישראל והם מקבלים אותם יפה .תגובה :מזה הם חיים ומצליחים.
ספרתי לרבנו כי בחנוכת הבית של אחת הישיבות הגדולות מרן הגראי"ל נפגש עם נדיב מופלג פלוני ,וראי"ל אמר לגביר :גֶעלְ ט ִאיז
בְ לאטֶ ע .אמר לו הגביר :אַ בֶּ ער דָ אס ִאיז אגוּטֶ ע זָאך ִדי בְּ לַאטֶ ע.
רבנו הגיב זו גמרא .הגמרא אומרת בחולין דף פ"ח :היה מהלך במדבר ואין לו אפר לכסות שוחק דינר ומכסה ובגמרא יליף מפסוק ועפרות
זהב לו ,ומכאן יליף דדינר זהב איקרי אפר ...הוסיף רבנו צריך פסוק על כך כי בלא פסוק גם אפר זה לא .אבל כל זה ,לגבי הכסף מצד
עצמו ,אבל אם יודעים כיצד לנצל את הממון הרי בחולין דף פ"ו .איתא רבי ור"ע מכבד עשירים וברש"י שם על שגומלין חסד ומזמנים
מזונות לעניים.
המשיך רבנו לאמר לגבי העושר את המשל של המגיד מדובנא ע"ה על הפסוק בירמי' י"ז י"ד "קרא דגר ולא ילד עשה עשר ולא במשפט
בחצי ימיו יעזבנו ובאחריתו יהיה נבל" ,כאשר מים שוטפים את השדה יש בכך מעלה וחסרון ,מעלה שהם מרככים את הקרקע שראויה
לזריעה יותר ,והחסרון שמביא בוץ ולכלוך ,במה דברים אמורים כאשר המים נשארים בה אבל אם שוטף מים ורק עובר בשדה ולא נשאר
בה יש בזה רק את החסרון ולא את המעלה ,כך עושר יש בו מעלה שאפשר לעשות בו הרבה מצוות אבל גם חסרון כי יכול להביא למדות
רעות גאוה ותאוה ,אבל זהו רק אם העושר יישאר אצלו אבל אם העושר רק עובר אצלו ובחצי ימיו יעזבנו ,אז ישאר לו רק החיסרון
ובאחריתו יהי' נבל.
אמרתי ,הגראי"ל עמד על כך פעם שאחרי החורבן של המלחמה יש דבר חדש שלא היה פעם ,העשירים נותנים במושגים גדולים שלא היה
כך קודם החורבן ,ים של כסף .אמר רבנו :אחרי חורבן התורה ,ה' נותן את האפשרות לבנות את התורה מחדש וזה על ידיהם .ואמרתי לו
שהראי"ל אמר בנוסח קצת שונה :הקב"ה החריב התורה ואיך ישלם לנו בזה על ידי בנין התורה ובכזה בנין התורה בין על ידי בני התורה
עצמם ותלמידי החכמים ובין על ידי מחזיקי התורה וכל זאת תשלום על חורבן התורה בבנין התורה  -גם של היששכר וגם של הזבולון
)כל משאלותיך(
ע"כ )מפי ר"י לוינשטיין ששמע ממרן ראי"ל( .המשך בעמוד הקודם

 יפה מראה 

בתמונה :רבינו מעיין בגליון 'דברי שי"ח'.
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©כל הזכויות שמורות

הפעם נקדיש מספר מילים לרגל היום הגדול שזכינו
והגליון 'דברי שיח' נכנס לשנה השביעית כ"י.
כשעלה הרעיון להדפיס מחידושי תורתו של רבינו שליט"א,
חששנו מאוד ,היות ומפיצים דברי תורה ברבים ,ופעמים זה
דברים שנכתבו מהרגע לרגע ,עולה תמיד החשש שמא
במקום לתקן יהיה קלקול ,שאולי לא יהיה כתוב הדברים
כראוי ואולי יבינו דברים לא נכונים וכו' ,אבל זכינו לקיים
'וקמת ועלית' ושאלנו בעצתו של מורנו ורבנו שליט"א ,שנתן
את ברכתו ,אבל לבסוף שאל שאלה שלא ידענו כיצד להשיב
עליה' ,את מי מענין כל הדברים שאני אומר או כותב
בספרים'?...
וב"ה ברכתו של צדיק עושה רושם ,זכינו מאז להדפיס במשך
מאות שבועות ברציפות בס"ד ,רבבות דפים ולזכות את
הרבים בכל שבוע.
כאן המקום להודות למאות התלמידי חכמים והקוראים
ששולחים לנו דברי תורה ומסייעים בעדינו .יבורכו מפי עליון
מדה כנגד מדה ,שלא תמוש התורה מפיהם ומפי זרעם.

