גיליון מס'  373פר' בשלח

תש"פ שנה שביעית

גליון זה יוצא לזכות ולהחלמתו
במהרה לידידינו החשוב

צבי בן גולדה
נבקש לומר פרק תהילים לזכותו
ט"ו בשבט

 פנינים על הפרשה 
"הוא הלחם אשר נתן ה'" )טז ,טו( בברכות מ"ח ב' מבואר שהיו מברכין אחריו ברהמ"ז
והיינו משום שהיו לו תכונות לחם והי' מזין כלחם וקבעו עליו הסעודה ולהכי קרי לי'
לחם .ויל"ע אם זה דוקא כשנתכוונו לטעם לחם )שהרי המן הי' משתנה לכל הטעמים
שכוונו( ואז הי' לו כל תכונת לחם אבל אם כיונו לטעם פירות הי' לו תכונת פירות ולא
היו צריכין לברך אחריו ברהמ"ז כי אז לא הי' מזין כפת א"ד תמיד הי' מזין כפת רק הנ"מ
לענין הטעם איזה טעם הרגישו בו .ויש להביא ראי' ממש"כ רש"י בפ' בהעלתך )והוא
מספרי( שהמן הי' משתנה לכל הטעמים חוץ מה' מינים הקשואין והאבטיחים כו' מפני
שקשה למניקות ואם נימא שהתכונה לא נשתנה והי' לו תמיד תכונת לחם ורק בטעם
הרגישו טעם אחר א"כ למה הי' קשה למניקות )ודוחק לומר דהרגשת טעם לבד מזיק
למינקת( ועי' יומא ע"ה א' ולכן נראה דכל מין שחשבו הי' לו תכונת מין ההוא ולכן לא
נתלוננו אלא על הראי' בלתי אל המן עינינו ,ובזה י"ל קושיית מרן החזו"א או"ח סי' כ"ח
סק"ד איך ברכו על המן ברהמ"ז הא נבלע באיברים והו"ל כנתעכל מיד די"ל דבאמת הי'
לו כל תכונת לחם ולא נבלע מיד באיברים עד שיעור עיכול ואז נבלע באיברים ולכן יכלו
שפיר לברך עליו.
)טעמא דקרא(

מתני' ריש ר"ה בא' בשבט ר"ה לאילן כדברי ב"ש
ב"ה אומרים בחמשה עשר בו ,ובגמ' לק' י"ד א'
אמרי' דזמן ט"ו בשבט הוקבע הואיל ויצאו רוב
גשמי שנה .וכ' המאירי משום דזמן הגשמים
עיקרן בג' חדשים האחרונים טבת שבט אדר
נמצא ט"ו בשבט יצאו רוב גשמי שנה וצ"ע דא"כ
הו"ל לקבוע ט"ז בשבט ר"ה ,ובפי' ר"ח ר"ה י"ד ב'
ראיתי שחושב מי"ז בחשון שאז מתחילין
להתענות על הגשמים עד שיצא ניסן שאז זה סימן
קללה ,וג"ז החשבון אינו מדויק דלפ"ז הו"ל לקבוע
ט' בשבט שאז רוב גשמי שנה לחשבון זה ,ושמא
רצו לעשות זמן מסוים באמצע החודש וצ"ע.
)דרך אמונה פ"א ממע"ש ה"ב בה"ל ד"ה וקטניות(

 עלי שי"ח 
רשימות אישיות מפנקסיו של תלמיד רבינו הגאון רבי יצחק שלמה בן שמואל קרלבך זצ"ל ,אשר לא זכה לזש"ק ,ויהי רצון שיעמוד לו לזכות דברי
תורה אלו שהשאיר ממה שזכה לראות ,לשאול ולשמוע במחיצת רבינו מרן שליט"א )תודתנו נתונה לאחיו הגאון רבי יחיאל שליט"א על מסירת הדברים לע"נ(

פרק י"א




















שאלה בהלכות חנוכה ,בבני ברק ]רחוב גבורי ישראל[ אין 'חזית' )חלון הנראה( לרה"ר ולא חלון לעורף וחדר המדרגות צפוף מאד ,האם להדליק בתוך
הבית כדעת הרמ"א ,והשיב בחדר המדרגות ותסתדרו.
שאלו :בחור נמוך האם ישא גבוהה ממנו – הביא את דברי הגמרא גבוה לא ישא גבוהה וננס לא ישא ננסת ,ושאלוהו מהו נמוך ,השיב טפח .דכך
מצינו אצל נבוכדנצר שכתוב שהיה נמוך ומובא במדרש שהיה בגובה טפח – והכל לפי הענין.
אדם שיש לו שיניים תותבות ויכול לאכול בלעדיהם האם בשבת מותר להרכיבם כמלבוש או אסור כבונה ,והשיב דיש להקל.
האם לאשה מותר להיות בקורס להחזקת נשק ,והשיב חס ושלו'.
מהו אסיפת שקיות ריקות של ממתקים עבור מבצע ,השיב מוקצה.
ס"ת שנמצא בכספת מחוץ להיכל הישיבה האם אומרים תחנון עם נפילת אפים – הביא שזה מחלוקת במ"ב והמנהג ליפול.
שאלתי על אשה חולה ל"ע שצריכה לעבור טיפול כימותרפיה ולא רוצה ,האם לשכנעה או לעזוב אותה ,מדובר באשה למעלה מגיל  – 70-ענה
מו"ר ,להסביר לה שזה לטובתה.
שמן זית הראוי לאכילה ואינו רוצה לאוכלו אלא לשימוש של הדלקה בלבד האם חייב במעשרות – ענה :ראשית יכול להיות שיאכל מזה וגם בלי זה
עצם זה שזה ראוי לאכילה חייב במעשרות.
מגש העשוי מכסף טהור עם חורים קטנים שהשמוש בו להניח עליו לחם האם מותר להשתמש בו בפסח – אחר ניקוי טוב אפשר ,ועדיף להגעיל
אותו.
שאל בחור ,הוא מגלגל התפילין על היד כמנהג אשכנז ובהיותו בן י"ח התברר לו שאביו מניח כמנהג ספרד אבל סבו היה מניח כמנהג אשכנז הרב
פסק לו שלא ישנה ממה שנהג עד היום עתה שואל איך להנהיג את בנו – ענה הרב :כמוך ,אח"כ שאל ,אביו הלבישו טלית גדול גם שאינם מיוצאי
אשכנז אלא הם כהנים ואח"כ בישיבה הוריד מפני שאף אחד מהבחורים לא לבש טלית גדול ,איך לנהוג עם בנו שנעשה עכשיו בר מצוה – ללובשו
ט"ג ,עוד שאל ,מנהג אביו לברך ברכה אחת על התפילין וכך הוא נוהג ,איך ללמד את בנו – כמו שהוא עושה ]בנו הגרש"י שליט"א הוסיף גם אנחנו
נוהגים כן[.
מה עדיף לעשות ,הרבה חלות כדי לברך על הפרשת חלה או לעשות קצת כפי הצורך ,והשיב לעשות הרבה כדי לברך והשאר ישאר למשך השבוע.
דלת הנפתחת כפול וחלק אחד תמיד סגור לאיזה צד יניח את החנוכיה ,ענה  -אותו הדבר.
אחרי האסונות בי-ם בעקבות הפיגוע הנורא בבית הכנסת בהר נוף ,בא' הישיבות רוצים להניח אבטחה ,ומצד שני זה עולה הרבה כסף וגם יש חשש
שהבחורים בעת הפנאי ישוחחו עם השומר בדברים שאין ראויים להם ,ענה – אין חיוב בהעמדת אבטחה אם ה' לא ישמור עיר וגו' צריך להתחזק
בתפילה.
בקירוב רחוקים שעדיין רחוקים מש"ס ופוסקים האם מותר וראוי לומר להם דברי קבלה וזוהר? תשובה – אם הם מבינים למה לא ,הכל לפי הענין.
ילד שלומד הרבה משניות האם טוב שיעשה סיום ומסיבה גדולה לחבריו או יש חשש ע"ה ,ענה – שייעשה.
אחד לוקח את בניו במכונית פרטית כדי שלא יסעו באוטובוס האם כדאי הטרחה וההשקעה ובזבוז הזמן ענה מו"ר– כן.

 עלי הדף 
עניני תפילה

ברכות פ' אין עומדין .א.כ' הבה"ל ריש סימן א' דנכון לומר קודם כל שלש תפלות הודאת היהי רצון המבו' בירו' )ברכות פ"ד ה"א( עי"ש ,והנה ז"ל
הירו' שם ומאיכן למדו ג' תפילות רשב"נ אמר כנגד ג"פ שהיום משתנה על הבריות בשחר צריך לאדם לומר מודה אני לפניך וכו' שהוצאתני מאפילה
לאורה וכו' ואפשר שאין הכונה שחייבים לומר נוסחאות אלו כדכ' המ"ב אלא שעל דברים אלו אדם צריך להודות ולכן תקנו ג' תפלות שזה ההודאה
על דברים אלו וא"ש שהפוסקים השמיטו זה ,אמנם אחר שהמ"ב הזהיר ע"ז ראוי להזהר) .מתוך ביאור רבנו לירו' שם ודעת נוטה ח"א תשו' מ"ט( .ב.
שאלה :שכח לומר ישתבח והתחיל ברכת יוצר מה יעשה .תשובה :יש לברר ג' דברים ,א' אם לא הפסיד ברכת ישתבח כיון שכבר אמר ברכה אחרת,
וזה מבו' בשונה הלכות סנ"א דין י"ב י"ד שמותר לברך באמצע פסוד"ז אשר יצר וברכת תפילין וברה"ת ומבו' שאין מקלקל בזה ברכת פסוד"ז ,ב' אם
יכול לברך ישתבח אחר ש"ע וזה מבו' בשו"ה סנ"ב דין ב' שא"א וא"כ יפסיד ברכת ישתבח אם ימתין עד אחר ש"ע ,ג .ברכה שיפסידנה אם מותר לברך
בין הפרקים וזה מבו' בשו"ה סס"ו דין ח' שיברך ברכת רעמים בין הפרקים כיון שיפסידנה אח"כ ,ולפ"ז יאמר כאן בין יוצר לאהבה רבה ברכת ישתבח
)שיח השדה ח"ג ברכות שם(
ואפשר שיאמר ג"כ איזה פסוקים לפני' עי' שו"ה סנ"א דין י"ט.

"בזכות תשב"ר
מקיימים את העולם"
השבוע מתקיימת מגבית גדולה עבור ת"ת תשב"ר
בבני ברק אשר מרן רבינו שליט"א עומד בנשיאותו
ובהכוונתו ,וכידוע שבני רבינו ,נכדיו וניניו למדו
ולומדים בת"ת ,נביא כאן אפיזודה מעניינת :כאשר
מרן שר התורה שליט''א הכניס את בנו אברהם
ישעיהו לחיידר ,מרן שליט"א הביא את הילד בעצמו.
הילד כמו אחרים  -בני גילו בכה .מרן רבי חיים
שליט"א שאל אם הוא יכול להישאר בכיתה ללמוד,
כדי שנוכחותו תגרום לילד להירגע? המלמד רבי
ברוך שיש זצ"ל השיב שבאשר לבכי מנסיונו כעבור
זמן קצר זה חולף .ולעצם ההצעה ,קשה יהיה להרב
ללמוד שכן הרעש שורר בכיתה-מהילדים ומהלימוד.
אך מרן שר התורה שליט"א השיב שמבחינת הלימוד
אין אצלו הבדל אם הוא לומד בבית ,או בכולל 'חזון
איש' ,לבין לימוד בפינה בכיתה ,בכל מקרה הוא לא
שומע שום הפרעה ...משום כך למה שלא יישאר כדי
שהילד יירגע .כמובן שהמלמד נענה ברצון ,במשך
תקופה ,היה מרן שר התורה שליט"א יושב ולומד
בפינת הכתה בחידר ...מחזה כזה יכלו לראות רק
ילדים בתלמוד תורה תשב"ר...

וְ הָ יָה לְ אוֹת עַ ל י ְָדכָה וּלְ טוֹטָ פֹ ת בֵּ ין עֵ ינֶיך )י"ג ט"ז(

 יפה מראה 

שאלו את מרן ,כיצד ההנהגה בקיפול התפילין ,האם יש
להניח את הקשר על הנרתיק )הקופסא( שבו מונח התפילין
או מתחת לנרתיק .והראנו למרן בשעת השאלה את קופסת
התפילין כדי שיראה את דעתו ,כיצד בדיוק יש לנהוג ,ומרן
הראה באצבעו שצריך להניח את הקשר על הנרתיק ולא
מתחתיו.
שאלנו למרן אודות מה שאומרים שהחזון איש הניח אותו
מתחת לנרתיק ומרן הגיב ואמר "שקר") .יש"כ לקוראנו
הנאמן שליט"א ,ששלח את התמונה והעובדא(
בתמונה :מרן שליט"א מביט בקופסת התפילין שבידי השואל ,ומדגים כיצד יש לקפל את התפילין.
אגב :התמונה צולמה בימי החנוכה ,בזמן בו נוהג לחלק מעות חנוכה לנכדים ,וניתן להבחין בצד שמאל בקופסת המטבעות.

0

הערת המערכת :המדור שייך לשבוע שעבר פרשת בא ,ועקב תקלה
טכנית נשמט ,ואנו מביאים אותו השבוע לתועלת הרבים.

תרשים זה מתוך קונטרס מיוחד הכולל בתוכו
את שושלת בית רבינו הגר"ח קניבסקי
שליט"א ולמעלה בקודש,
הקונטרס הופיע בחוברת מיוחדת שי"ל
השבוע לרגל השמחה השרויה במעונו של
רבינו שליט"א בשמחת נישואי נכדתו בת
לבנו הגרי"ש שליט"א,
הקונטרס י"ל ע"י סב החתן הרה"ג ר' יחיאל
מיכל שטרן שליט"א ובו מפורט שושלת
וייחוס שני המשפחות לדורותיהם והבאנו
כאן תרשים קצר מתוך החוברת.
יהי רצון שיזכו להקים בית נאמן בישראל על
אדני התורה והיראה לתפארת כל המשפחות.


©כל הזכויות שמורות

המגבית מתקיימת השבוע בימים רביעי וחמישי,
הרוצים להיות שותפים במגבית חשובה זו
יפנו למס'053-3145900 :
בברכה מרובה יצחק גולדשטוף

 עניני ברכות



ש .יש לפניו מין ז' ופרי
שצריך לברך עליו שהחיינו,
על מה יקדים לברך? ת .מין
ז'.
ש .האם נפסק מש"כ במקור
חיים שפרי שנהנה מריחו
יש לו דין קדימה על פרי
שאינו מריח? ת .המ"ב לא
מביא.
ש .אם יש לפניו בננה ופרי
העץ ,האם נאמר כיון שי"ס
דעל בננה ברכתו בפה"ע
נכון שיברך קודם על בננה
בפה"א כמו שאנו פוסקים?
ת .הפוסקים פסקו בפה"א.
ש .אם היו לפניו מין החשוב
אצלו מטעמי בריאות ומין
החביב אצלו מצד הטעם,
מה קודם לברכה? ת .טעם.
ש .האם יש עדיפות לברך
על ענב המחובר לאשכול
הענבים
כל
דנחשב
שבאשכול כגוף אחד ע"י עץ
המחברם ונראה כפרי גדול
יותר מענב שנתלש? ת.
מסתבר שלא.
ש .האם מברכים שהחיינו
על פרי מרוסק?
ת .כמדומה שמברכים.
)דרך אכילה(

 ענף עץ אבות 

