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תש”פ שנה שביעית

ממרן רשכבה”ג שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א

לזכות ידידינו החשוב
הר”ר ישעיהו אפשטיין שליט”א
שזוכה לשמש את רבינו עשרות בשנים
לרגל שמחת נישואי בנו נ”י

מעניני הפרשה
“ויאמר ה’ אל אברהם” (יב ,א)
במדרש (בראשית רבה לט ,א) :לפי שהיה
אבינו אברהם אומר תאמר שהעולם הזה
בלא מנהיג ,הציץ עליו הקדוש ברוך הוא
ואמר לו אני הוא בעל העולם.
אמר רבינו בשם החזון איש :מה ההבדל בין
תקופתנו וימים מקדם – פעם היו יכולים
לעצום עיניים ולראות את בורא העולם .היום,
צריך לפקוח עיניים כדי לראותו – אבל אם
רק נפקח עיניים ,לא נוכל שלא לראותו!
(תורת חיים ע”פ אהל משה)

“ומבית אביך” (יב ,א)
הגאון רבי יהונתן איינבשיץ זצ”ל (מדרש
יהונתן ,לך לך) כתב ,שלפיכך נצטוה אברהם
אבינו לעזוב את בית אביו ,לפי שההלכה
היא ,שאם הבן גדול בתורה יש לחוש לבזיון
התורה אם יתבזה הבן לפני אביו עם הארץ
בשימושו ,ויש להם להתרחק זה מזה כדי
שלא יקל אחד מהם בכבודו פני חבירו (יורה
דעה רמ,ז).
רבינו סיפר שיהודי קשיש בשם רבי צבי
היה נכנס לישיבת לומז’ה ללמוד ,ונכנס עמו
בדברים .בין השאר תמה על סיפור הגמרא
(נדרים סו ע”ב) באותו אדם שאמר לאשתו:
קונם שאין את נהנית לי עד שתטעימי
תבשילך [שכפי הנראה איא פשר היה
לטעמו] לרבי יהודה ולרבי שמעון .רבי יהודה

טעם .אמר :קל וחומר ,ומה לעשות שלום
בין איש לאשתו אמרה תורה שמי שנכתב
בקדושה ימחה על המים ,אני על אחת כמה
וכמה .רבי שמעון לא טעם .אמר :ימותו כל
בני אלמנה ואל יזוז שמעון ממקומו .תמה
רבי צבי :מדוע רבי שמעון לא טעםף מה היה
איכפת לו לטעום ולהתיר אשה לבעלה.
השיבו רבינו :אדרבה ,להבין צריך את רבי
יהודה שטעם! רבי שמעון ,מובן –
הגע עצמך ,שאחד יאמר לאשתו :הרי את
אסורה עלי עד שהחזון איש יסתובב ברחוב
רבי עקיבא בבגד שינה ,וכי תעלה על דעתך
שיידרש לעשות כן .לא זו בלבד שאינו חייב,
אסור הדבר משום בזיון כבוד התורה! לכן
סירב רבי שמעון למלא אחר גוזמת הבעל!
וסיפר רבינו מעשה רב –
חקלאים שומרי שביעית נקלעו למצוקה
והחזון איש שעודדם והמריצם שלח את רבי
זליג שפירא להשיג עבורם תרומות .התקופה
היתה דחוקה והמשימה קשה .אמר לו גביר
אחד :אני מוכן לתרום את כל הסכום הנדרש
בתנאי שתערך אסיפה בביתי והחזון איש
ישתף בה ,ולו לשתי דקות בלבד.
סיפר רבי זליג לחזון איש ,שלא הסכים בשום
פנים ואופן .סבור היה שזה ביזוי כבוד התורה,
ואותו יהודי נפגע ולא תרם פרוטה.

עלי הדף

בדין פרקדן
נדה י”ד א’ ריב”ל לייט אמאן דגני אפרקיד
איני והאמר רב יוסף פרקדן לא יקרא ק”ש
הא מגנא שפיר דמי לענין מגנא כי מצלי
שפיר דמי לענין ק”ש כי מצלי אסור כו’ .מבו’
דגם לשכב בלי שינה אסור דאל”ה לא פריך
מידי דמה ענין זה לק”ש (וכן העיד הר”ג נדל
זצ”ל בשם מרן החזו”א זצ”ל וכן שמעתי
מאאמו”ר זצ”ל בשם רבנו הט”ז) ,ואע”ג
דהטעמים שכ’ רש”י ותוס’ כאן ובברכות י”ג
ל”ש אלא בשינה כבר כ’ בתוס’ ר”י החסיד
שם דחיישי’ שמא ישן ומוכח מדבריו להדיא
דאסור אפי’ בלא שינה מדכ’ שמא ישן
וכ”ה להדי’ בקיצור פסקי הרא”ש בברכות
וכן מבו’ באו”ז הל’ ק”ש ,ומה שהזכיר שם
הישן וכן ברמב”ם ושו”ע הזכירו שינה וכן
ל’ רש”י בברכות הוא אורחא דמילתא ועוד

(תורת חיים ע”פ מאורי הפרגוד)

שהרי הטעם שמא ישן( ,ואולי דרך עראי
בעלמא אין איסור רק בשוכב בקבע קצת
שיש לחוש שמא ירדם וגם לקרות ק”ש הוא
בקבע יותר) ,וכן מש”כ בשה”צ סי’ רל”ט היינו
אפי’ לישן תפס ל’ הפוסקים והיינו כנ”ל ולא
מצינו שום פוסק שכ’ בפירוש דוקא שינה
ולא שכיבה .ובאמת ל’ גני לא קאי כלל על
שינה רק על שכיבה עי’ סנהדרין ק”ח ב’ דגני
בספנא דתיבותא ולא מיירי שם בשינה שהרי
דיבר עמה וזמן האכילה הי’ וכן בתרגום שני
אסתר עה”פ בהראותו עי”ש אלא דבגמ’
משמש זה בכ”מ גם על שינה בל’ מושאל
מפני שכל הישן שוכב ,ובספר שונה הלכות
סי’ רל”ט דין ג’ כתב וז”ל ומוכח בגמ’ דאפי’
שכיבה בלא שינה אסור וכן העידו בשם מרן
החזו”א זצ”ל עכ”ל.

תודתינו להג”ר אורי טיגר שליט”א
על שמסר לנו הגהות מרן שליט”א על הגליונות
מתוך קונטרס דרך איש מהדורה שלישית
העומד לצאת לאור

(שיח השדה ח”ג ברכות י”ג ב’ עי”ש עוד)

להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובתdivreysiach+subscribe@googlegroups.com :
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ ,לרפואה ולהצלחה וכד’ ,נשמח לקבל עובדות ,הנהגות ,ושו”ת מרבינו.

ותלמדם חוקי חיים
הילד קולט איפה הרמאות

אחד הדברים שהכי בלטו בחינוך הילדים אצל רבינו ,היה דגש סביב
נושא האמת והשקר .לא היה מושג להעלים עובדות או לשנות מן
האמת .האמת יפה מספיק מכדי שיצטרכו לצפות אותה בשקר.
יסוד הדברים הוא מדברי הגמרא בסוכה דף מ"ו ע"ב ,שם מובאים דברי
רבי זירא שאמר ,אל לו לאדם להבטיח לבנו דבר ואחרי זה הוא לא יתן
לו ,כי הוא מלמד אותו על ידי זה להיות שקרן ,שנאמר למדו לשונם
דבר שקר לא ליקני איניש הושענא לינוקא.
שאל רבינו שליט"א ,זה הכל? וכי הציווי 'מדבר שקר תרחק' לא מספיק?
האם כל מה שהוא צריך לעמוד בדיבורו זה כדי שלא ללמד אותו להיות
שקרן ,ומה עם איסור שקר?
ועונה :התורה דיברה בתביעת ממון או בבית דין ,או אם מפסיד לשני,
אבל סתם שקר של בין אדם לחבירו לא מצינו מפורש לאיסור ,והוא
איסור מדרבנן ולכן יש מקומות כמו מפני דרכי שלום ועוד אופנים
שלא אסרו (ראה בביאורו על מסכת כותים סימן ל') ,אבל כשמבטיח
לילד ולא מקיים מרגיל את הילד להיות שקרן ,ובזה צריך להיזהר יותר.
כדי לא להרגיל את הילד להיות שקרן ,על האדם להרגיל את עצמו
תחילה לא לשקר ,אלא לעמוד תמיד בדיבורו גם אם לא תמיד זה נראה
קל ומשתלם.

פרק א’  -לאמיתה של חינוך
הביתה אבדוק עבורך אפילו מאה ספרים.
בהמשך היום ,כשהיא חזרה הביתה ,מוצאת הבית ערימה גדולה מאוד
של ספרי משנה ברורה ,הממתינים לה להגהה...
הבת התפלאה .היא שאלה את אביה למה הוא הניח לה כ"כ הרבה
ספרים ,תשובתו של הגאון הצדיק בעל החפץ חיים לא איחרה לבוא
"הלא אמרת שתבדקי מאה ספרים כשתחזרי ,אז ספרתי מאה ספרים
ושמתי על השולחן".
כי בכל מה שקשור לאמת ושקר ,הן בערך והן כאילו ,על האדם לעמוד
במילתו ולקיים את דיבורו.

שקר – מיותר ולא מועיל

אבא לילד שהלימודים קשים עליו ,ניגש ושאל את רבינו אם מותר לו
לשקר לבנו ולומר לו כי המחנך דיבר בשבחו ,ושפלוני אמר שהוא
מצטיין וכו' כדי לעודד אותו להמשיך ללמוד ,ועל ידי המחמאות הוא
יעשה עוד מאמצים כדי להביא הישגים.
על אתר השיבו רבינו :אסור לעשות את זה ,וגם זה לא יביא תועלת ,כי
משקר לא מרויחים.
איך כן לנהוג? החכם עיניו בראשו ,יש מספיק אופנים כשרים ונכונים
לעודד בהם את הילד ,לפעמים די במה שמוסרים לילד דרישת שלום
חמה מהמחנך ולהוסיף כמה הוא דואג לו ורוצה בתועלתו ,כדי לעודד
בכך את התלמיד.
ואגב ,את ספרו אורחות יושר פותח רבינו במעלת מדת האמת ,ומביא
שם מדרש לא ידוע ,שבו כתוב שאת הכל ברא הקדוש ברוך הוא חוץ
מן מדת השקר ומדת העולה ,שלא ברא ולא עשה אותם הקדוש ברוך
הוא .כלומר ,שכל המדות הרעות יש בהן צורך לעולם לפעמים ,אבל
מדת השקר ,כ"כ מיותרת היא ,שאם בני אדם לא היו חוטאים אין בזה
שום צורך לעולם.
הכלל :בחינוך הילדים יש להיזהר שבעתים ולא לומר דברי שקר ,לא
לרמות את הילד וגם לא לשקר אותו ,כי בזה מרגיל אותו להיות שקרן
ורמאי ,וירמה על עצמו ועל הוריו.

תמונה נדירה :רבינו עם תלמיד ,מונה באצבעות ידו כמה שאלות כבר
שאל ,כפי שהתנה מראש.

כך דקדק רבינו על כל שאלה של התלמיד...

עובדא הוה ,ואל רבינו הגיע תלמיד חכם לשאול מספר שאלות ,מכיון
שהכירו היטב וידע שהוא שואל הרבה שאלות ,התנה עמו רבנו מראש,
שישאל חמש שאלות בלבד.
השואל התחיל לשאול ,ורבינו פתח את חמש אצבעות ידיו ,ומונה אחת
לאחת ...כשהגיעו לחמישי ,התחכם הלה ואמר שיש לו רק שאלה אחת
אחרונה...
הגיב לו רבינו ,לשאלה אחת יש לי עדיין פנאי ,אולם מה אעשה ולך כבר
אסור לשאול כי אסור לשקר ,עליך לעמוד במילתך...

כיצד חינך החפץ חיים את בתו

סח רבינו שליט"א :שמעתי כי באחד הפעמים שהגיע מן הדפוס ספרי
משנה ברורה ,רצה החפץ חיים לעבור על כל ספר לחוד ולראות שהוא
מוגה מטעויות ושלא חסר בו דפים וכו' ,לשם זה הוא ביקש מבתו,
שהיתה נערה ,שתעזור לו להגיה ספרים.
הבת ,כנראה מיהרה ללכת למקום אחר ,ואמרה לו ,אבא ,כשאחזור
ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’ ,או בטלפון:
נדרים פלוס  03-7630585שלוחה1586 -
קהילות  073-2757000שלוחה4310 -

רבינו מעיין בספר משנה ברורה עתיק שברשותו.

ליצירת קשרig0533145900@gmail.com :
רבי יהודה הנשיא  52בני ברק
077-2092005 053-3145900

