דברי שי”ח

כאן תוכל להיות
שותף עם רבינו.
להקדשות:
053-3145900

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

לזכות משמשו הראשון
של רבינו ידדינו החשוב
רבי מרדכי שבשוביץ
שליט”א הדואג
במסירות רבה להפצת
הגליון בבורו פארק
ועמו בקודש ר’ בן ציון
פרידמן ור’ מרדכי חונא
כהנא ור’ צבי בוטניק
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בפתחה של השנה התשיעית
תשעה ירחים
בשבח והודיה לה’ יתברך ,אנו זוכים
לעמוד על מפתן פתח השנה התשיעית,
ומצינו לחכמינו ז”ל כי תשע הוא מספר
המקביל לתשעה ירחי לידה ,והוא רומז
על יצירת דבר חדש שלאחריו נברא עולם
שלא היה קודם (ראה בפירוש יד מצרים
על הגדה של פסח ,בפיסקא שעל הפזמון
תשעה ירחי לידה).
ובמשך השנים הקודמות גילגלה ההשגחה
שזכינו לחדש דבר שעוד לא בא כמותו,
אסופת פירושים וחידושים ,הלכות ודינים
על סדר הפרשיות ומועדי השנה ,ומיום
ליום אנו רואים כי המעין הולך ומתגבר,
וב”ה תורתו של רבינו שליט”א מתרחבת
וממנו ישקו כל העדרים.
טרם כל שיח ,אנו מבקשים להפיל תחינה
קדם אבוהון דבשמיא ,שירחם עלינו ועל
שארית פליטתנו ,לקיים בנו חכמי ישראל
ובראשם רבינו שמריהו יוסף חיים בן
פעשא מרים ,שיזכה להאריך ימים ושנים
בבריות גופא ונהורא מעליא ,ויראה אך
שפע טוב וחסד כל הימים אמן.

ידענו גם ידענו ,אך לא שיערנו עד כמה.
קוראים רבים העידו על התועלת
העצומה שיש בכל שבת ,עת עוסקים
בני המשפחה בליבון אחד מההלכות או
הדברים המובאים בגליון ,ורבים רבים
העידו כי חידושי תורה רבים שהתחדשו
להם ,באו בעקבות הנכתב בעלון.
מכמה וכמה קהילות בגולה קיבלנו עדות,
כי ‘רב בית הכנסת’ מקריא בקביעות
לשומעי לקחו ,את הדברים ופניני התורה
לפרשת השבוע.
הגדיל לעשות ,בחור בן עליה שגולל
באריכות את סיפורו ,כיצד ‘ירד מן הדרך’
רח”ל ועמד על פתחו של תהום ,וברגע
אחרון נתגלגל לידו מאמר חיזוק שהופיע
באותו שבוע בגליון ‘דברי שי”ח’ ,וממנה
שאב כוח קדושה להתגבר על יצרו הרע,
ולחזור למוטב.

דעת תורה!

מאוד ,ומצד שני אני חושש שמעורב פה
נגיעות של ‘כבוד’ ואולי גם ‘גאוה’ ועדיף
להימנע מזה.
חייך רבינו ,והניח את ידו על כתיפו ואמר:
נו ,זה הרי משנה מפורשת במסכת ברכות.
אתה יכול להדפיס!
התפלא האברך .לא ידוע על משנה
העוסקת בענין זה.
ורבינו הסביר:
המשנה אומרת ‘כל שהוא עיקר ועמו
טפילה מברך על העיקר ופוטר את
הטפילה’ ,החידושי תורה הם העיקר,
ושיקולי הכבוד והגאוה הם טפלים! –
תדפיס את הספר ושיהיה בהצלחה...
(מפי ידידינו הר”ר שמואל רוזנברג ,כולל
חזון איש).
כלפי מה הדברים אמורים?
יש שמתוך כוונה טובה ‘דואגים’ להבליט
את דעתו של רבינו על עניני השעה,
ופוליטיק וצרכי ציבור וכו’ ,אמנם,
הדברים נכונים ,ויש בהם תועלת ,אך הם
לא העיקר .הם טפלים ובטלים לעיקר.
העיקר הוא דברי תורה ,הלכות ופסקים,
מעשה רב להורות את הדרך אשר ילכון
בה!

לרבים השואלים ,מדוע אין דברי השקפה
נחרצים בחובת השעה ,ודברי נכוחים
אודות המצב והפוליטיק וכו’ ,הננו
להבהיר:
מטרת העלון בייסודו ,הוא להפיץ ולזכות
את הרבים בתורת רבינו שליט”א.
שאר עניני השעה ,הרי בודאי כל מי
קרבה שנת השבע
שמעונין לשמוע יש לו מספיק אופנים על פי הוראת רבינו מרן שליט”א,
לשמוע ולראות ,ואילו שאר הדברי תורה להתחיל ללמוד הלכות ועניני השמיטה
הרי הם ‘בקרן זויות וכל הרוצה ליטול
אנו מקדימים לעסוק בעניני שביעית כבר
יבוא ויטול’ .ולכן אנו לא עוסקים בזה.
משבוע הבא בעז”ה.
על פי התוכנית ,משבוע הבא פרשת
שהטפל יישאר טפל
פעם ניגש אברך אל רבינו בשאלה :כתבתי תצוה תשפ”א ,נביא מידי שבוע דברי
רבינו מקבל לידיו ספר מכורך של כל גליונות
הרבה חידושי תורה נפלאים ,ואני מסופק חיזוק ,סגולות ומעשיות ,דברי חכמי גדולי
“דברי שי”ח”
הדורות מתורתו של רבינו שליט”א בכתב
אם לחבר מהם ספר ולהדפיס.
‘מה השאלה’ תהה רבינו ,מדוע לא ובעל פה להלהיב את הקוראים היקרים
עד בלי די!
שיחיו בחיוב שמירת שנת השבע ,לימוד
הופתענו עד למעלה מהמשוער ,להדפיס.
כשקיבלנו תגובות רבות ושפע של דברי והאיש המשיך והסביר :מצד אחד הספר הלכותיה ,וקיום כל דיניה.
הלל ושבח מאת קוראנו היקרים שיחיו’ .נפלא ממש ,אני בטוח שהרבה ייהנו מזה ואי”ה בסוף השנה ,לקראת חודש אב

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.

נתחיל להביא את גוף ההלכות ממש חלק בקיום מצות השמיטה.

ומכיון שמטרת הגליון הזה הוא רק ללקט

מספרו של רבינו שליט”א ‘דרך אמונה’ על

בתר לקוטי מה שכבר הובאו בספרים,

הלכות שמיטה ויובל.

איננו רואים צורך לכפול בכל שבוע ,ודי

הוותיקים מבין קוראינו ,מסתמא עוד

לנו במסירת מודעה זו ,כי הדברים נלקטים

זוכרים כי בשנת השביעית שעברה ,שנת

מספרים רבים ,ואנו משתדלים לציין את

תשע”ה ,הבאנו מידי שבת בשבתו קיצור

מקורם ,ומשתדלים גם לבדוק כי הדברים

הלכות מתוך ספר ‘שיח השמיטה’ שחובר

נכונים ,אך עם כל זה אין לסמוך עלינו

במיוחד על פי פסקי רבינו שליט”א.

להלכה כלל.

בני חוץ לארץ
היות וחלק נכבד מרבבות הקוראים של
הגליון השבועי ,דרים במושבותיהם בגולה
ופזורים בארבע כנפות הארץ ,ומסתבר
שהם סבורים כי אין הלכות שביעית נוגע
אליהם כלל ,הננו להוסיף כאן ,כי דעת
רבינו שליט”א שגם בני חו”ל שאין להם
קרקע להשבית ואין להם פירות שביעית
לנהוג בהם דיני קדושה ,יכולים גם הם
לזכות במצות השביעית ,על ידי לימוד
ההלכות ונחשב להם כאילו קיימו בפועל,
כמו שאמרו חז”ל לגבי הלומדים הלכות
בית המקדש בזמן הזה.
ואמר רבינו שליט”א עוד ,שיכולים גם
לקנות חלק בקרקע בארץ ישראל וכן על
ידי שתומכים בשומרי השביעית ,יש להם

רבינו שליט”א מעיין בחודש אב אשתקד ,בספר
מכורך של גליונות שמונה שנות ‘דברי שי”ח’
שיצא באופן פנימי ,ואי”ה ייצא בקרוב לכלל
הציבור

לא למעשה
הדברים הבאים נכתבים בעקבות מכתב
ארוך שקיבלנו מקורא ותיק שמשמש
כמו”צ מטעם העדה החרדית בעיר בית
שמש.
הן אמנם כמעט בכל שבוע אנו מביאים
פסקי הלכות מרבינו שליט”א ,אך ידוע
בשער בת רבים כי רבינו מבקש ומורה
שלא לסמוך על דבריו הלכה למעשה
ממש ,כי אם אחר העיון במקורות וידיעת
הענין על בוריו ,והרבה תקלות יכולים
לצאת מאלו המסתמכים על ספרי ה
‘קיצורים’ וה ‘מקצרים’ למיניהם.

והיו עיניך
כאן אנו מבקשים להודות שוב ,לעשרות
מקוראינו היקרים ששלחו תמונות רבות
של מרן שליט”א ועוד גדולי הדור ,אי”ה
הדברים יביאו תועלת גדולה בהמשך.
מחשש ‘עינא בישא’ איננו מפרטים את
התוכניות אך אנו תקוה כי יעזרנו ה’ להביא
תועלת לציבור בני התורה ולזכות את
הרבים .נוסיף ,כי מי שבידו עוד תמונות
מענינות ונדירות של רבינו שליט”א ,או
תמונות ישנות ,וגם שאר גדולי הדורות
נשמח מאוד לקבל .אפשר לפנות אלינו
לכתובת המופיע בגב העלון.
בברכת “ויהי נועם ה’ עלינו
ומעשי ידינו כוננה עלינו”
יצחק גולדשטוף

יפה מראה
‘יפה מראה’ מן התורה ,מנין?
במלאות תשע שנים להופעת הגליון ‘דברי
שי”ח’ ,ועם מלאות שנתיים ימים למדור
המפורסם ‘יפה מראה’ ,בו אנו מביאים
תמונת רבינו שליט”א השייכת לפרשה,
זה הזמן להרחיב מעט על העמל העומד
מאחורי כל ‘ריבוע קטן’ של התמונה
השבועית.
המטרה העומדת מאחורי הרעיון של
התמונה ,היא ,לחבב ולהאהיב את התורה
וחכמיה על כלל דורנו .ובד בבד להעשיר
את הקוראים שיחיו בידיעות מחכימות
של הלכות בלתי מוכרות .בעקבות זה
אנו עמלים לבחור מתוך רבבות תמונות
שבידינו ,ולהביא תמונה שיש בה משום
כבוד התורה וגם תלמד או תביע הלכה
מסדר היום של כל איש ישראלי.

תגובות תמיד.
(לרבים המעירים אודות בעיה הלכתית
של הסתכלות בתמונה בשבת ,נחזור שוב
כי דעת רבינו שליט”א שאין שום איסור
של שטרי הדיוטות או איסורים אחרים
בתמונות שמראות רבנים או דברי הלכה
וכדו’).
תמונה מיוחדת שקיבלנו מהג”ר משה חליוה
שליט”א ממקורבי רבינו ,בה נראה רבינו יוצא
שלא כדרכו ,מהיציאה המרכזית של בית הכנסת
‘לדרמן’ אחרי תפילת מנחה ,וטרם הוא נכנס
לרכב ,כדי ליסוע לשמש כסנדק בברית ,נפרד
מבנו הג”ר אברהם ישעיהו שליט”א.

וליכא מילתא דלא רמיזא באורייתא.
המדור ‘יפה מראה’ מן התורה מנין? כי
הנה בפרשת השבוע (שמות כ”ה מ’)
יתם ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ָמ ְר ֶאה
ְור ֵאה וַ ֲע ֵׂשה ְּב ַת ְבנִ ָ
ָּב ָהר ,ודרשו חז”ל (שה”ש ,ג’ כ”ה ,תנחומא

מידי שבוע אנו מקבלים תגובות רבות וגם שמיני ח’ ,ועוד) כי בעשיית כלי המשכן
דברי ביקורת .אנו משתדלים לתקן את לא הסתפק הקב”ה באמירה למשה רבינו,
הטעון תיקון ולרצות את כולם ,אך כמובן אלא הראה לו ממש תמונה של דמות
זה בלתי אפשרי .על אף הכל ,נשמח לקבל צורת המנורה עי”ש.

ראיה שנשים פטורות מזכור

מרן החזו”א זצ”ל סבר שנשים אינן מחויבות
לשמוע פרשת זכור ,ולכאורה יש להביא ראיה
לדבריו מדאיתא ברא”ש (פ”ז דברכות סי’ כ’)
דהא דרבי אליעזר שיחרר עבדו היה להשלים
מנין של קריאת זכור בציבור ואם איתא שנשים
חייבות ,אם כן הרי עבד הוא כאשה ולמה היה
צריך לשחררו וע”כ דלא חייבות .והוסיף רבנו
(בכת”י על גליונות אלו) דאחר כך דחו לו ראיה
זו ,דאף אם חייבות יש לומר שאין מצטרפות.
(א.ה .כאותם דעות המובא ברמ”א או”ח סימן
תר”צ סעיף י”ח וע”ש במ”ב).
ברכה על מחיית עמלק
שאלו האם מי שזוכה לקיים מחיית עמלק מברך
על מצות מחיית עמלק ,והראה לדבריו בטעמא
דקרא סוף אסתר ,שכתב שיתכן שבשעה
שתלה מרדכי את המן בירך על מצות מחית
עמלק ,ושהחיינו ,ובירך גם על איבוד עבודה
זרה כי היה חקוק על ליבו של המן עבודה זרה.
והוסיף רבנו עוד – שיתכן שבירך גם שעשה לי
נס במקום הזה.
[א”ה ,ויש בזה ראיה והמשך להנ”ל שגם על
עמלק אחד מברכים והוי מצוה שמברכים
עליה ולא חצי מצוה ,אך אולי מברכים גם על
חצי מצוה ,דהא יש לעיין אם משה רבנו שעשה
חצי מצוה כאשר הבדיל שלוש ערים ,וכלשון
הרמב”ם “חצי מצוה” האם בירך על זה ].

מקצת מצוה במחיית עמלק

שאלו את רבנו במצות מחית עמלק ,במי שהורג
עמלקי אחד ונשאר עוד עמלקים האם קיים

מצוה או לאו כלום ,והשיב שקיים קצת מצוה.
ובמכתב (נדפס בספר משמר הלוי) כתב רבנו
דהנה בתורה הלשון “מחה תמחה” ,ומצינו
גבי סוטה בירושלמי סוטה פ”ג ה”ג כמה ימחה
מן השם ועל ידי זה הסוטה מוכרחת לשתות,
וקאמר שם לפי ב”ה שתי אותיות ,הרי שענין
מחיה אינו בפחות משתים ,ולפי זה רק מי
שהורג ב’ עמלקים מקיים מצות מחיית עמלק,
אכן גם בהורג עמלקי אחד יש מצוה כמו חצי
שיעור .ועי’ כתב סופר או”ח סי’ צ”ו שיש ענין
בחצי שיעור.

לך רחמים ורחמך” ,וכתבו המפרשים (עי’ אור
החיים ,ועוד מפרשים) שאחר שהורגים כל כך
הרבה אנשים אי אפשר שלא יכנס לאדם בליבו
אכזריות ולכן קבעה התורה ונתן לך רחמים.
ויש לדון מדוע במחיית עמלק לא נאמר כן,
והשיב רבנו כי מצות מחית עמלק מעיקרא
הוקבעה ההריגה של עמלק כחלק מן המצווה,
וכיון שרק זה המצוה לא יכנס בלב האדם
אכזריות ,אבל דין עיר הנדחת לא מוכרח שיהיה
כלל (ועי’ סנהדרין ע”א א’ שיש מי שאומר עיר
הנדחת לא היתה ולא עתידה להיות) ,ולכן
בירכה התורה שאם תהיה “ונתן לך רחמים”.

שאלו את רבנו האם מצוות מחית עמלק הוא
דווקא להורגו ,או גם לפצוע אותו ,והשיב
מסתמא דווקא להורגו ,והביאו דברי הגאון
מטשעבין זצ”ל שציין לרש”י פסחים ס”ח א’
ד”ה מנקבן “לישנא אחרינא מיחוי לשון נקיבה
וחיבול ,כמו תמחה את זכר עמלק” הרי שגם
לפוצעו ,אך סבירא ליה לרבנו דכל זה דוקא אם
לבסוף נהרג על ידי זה אבל אם לא ,אין מצוה
וכמו שמצינו באגג שייסר אותו ולבסוף הרגו
וזה מדה כנגד מדה.
(א”ה ,עי’ טעמא דקרא אסתר בפס’ ויעשו
בשונאיהם כרצונם ,מאיכ”ר סופ”ג שהיה
מחתך בבשרו של אגג חתיכות חתיכות ,עיי”ש
הטעם לזה באורך).

סימן לעמלקי

לפצוע עמלקי

אין חשש אכזריות במחיית עמלק

הנה לגבי מצות הריגת אנשי עיר הנדחת נאמר
בתורה בסוף הפרשה (דברים י”ג י”ח) “ונתן

פשוט שגם בימינו אם שייך שהיינו יודעים מי
הוא עמלק היה בו מצות מחית עמלק .מספרים
על אדוננו הגר”א מוילנא זי”ע ,שפעם יצא עם
אחד מתלמידיו לגן מסוים ובאותו הזמן שהה
שם גם אחד השרים הנכבדים שהיו באותו
זמן וכשראה השר ההוא את הגר”א ירק בגנאי
לעברו ,אמר הגר”א לתלמידו ,זה סימן מובהק
שהוא עמלקי אמיתי .וכנראה לא יכול היה
להרוג אותו משום סכנה.

ספק עמלק

שמענו מרבנו כי בספק על גוי האם הוא עמלקי
או לא ,פשוט דאמרינן שב ואל תעשה ואין
להורגו ,ושאלו הרי היא מצוה דאורייתא וספק
דאורייתא לחומרא ,והשיב זו החומרא שלא
להרוג אותו ,כי להרוג הוא קולא ומדין שב ואל
תעשה אין להרוג.

ואלה יעמדו על הברכה
כאן המקום והזכות להודות למפיצים הרבים
הטורחים מדי שבוע בשבוע להדפיס ולהפיץ את הגליון במקומות מושבותיהם ברחבי הארץ
ובפרט אצל אחינו היקרים הדרים לעת עתה מעבר לים עד יבוא גואל צדק,
אי אפשר לפורטם כי רבים הם וחלקם גם איננו יודעים את שמם כיון שהם עושים זאת בהצנע
ובהסתר ,מדפיסים הגליון ומניחים בערב שבת אחה”צ בבתי הכנסת ונעלמים,
וכן יש להודות לשלושת המערכות הבאות:
+המאסף הענק ש<>ל מיטב ע<>לוני +השב+ת

פרשת תרומה

אשר מדפיסים ומפיצים את הגליון מדי שבוע
לאלפי רבבות עם ישראל בארץ ובחו”ל לזיכוי הרבים.

פנינים על הפרשה
“ועשית פרכת ...וננתה אתה על
ארבעה עמודי שטים מצופים זהב”
(כ”ו לא ,לב)

משמע שנתנו את העמודים שהם
מצפים כבר בזהב .ויש לדקדק מאי שנא
לקמן גבי מסך פתח אהל מועד ,שכתוב
(בפסוק ל”ז) ועשית למסך חמשה
עמודי שיטים וציפית אתם זהב ,משמע
שציפה זהב אחרי שנתן את העמודים.
וכתב בזה רבנו :בכונה כן הוא! כי את
עמודי הפרוכת היו מכרחים לצפות זהב
מתחילה ,שהרי מקומם בקדש הקדשים

ושם אסור להכנס שלא לצורך ,לכן
נתנו אותם מצופים כבר (ועין עדיות
פ”ח מ”ו כשהיו בונים בהיכל עושים
קלעים להיכל וקלעים לעזרות .אלא
שבהיכל בונים מבחוץ ,ובעזרה בונים
מבפנים .ופרש רש”י מגילה דף י’ א’
בונים מבחוץ שלא יכנסו הבנאים שלא
לצורך) .אבל גבי מסך פתח אוהל מועד
שמתר להכנס שם לצורך ,נתנו קדם את
העמודים וכשהם על מקומם צפו אותם
זהב ,שזה קל יותר.
(שבענו מטובך)

לזכות ולרפואת סבי
ר’ יוסף יעקב בן בלומה
לרפואה שלמה ולבריאות איתנה
לזכות התורם לברכה והצלחה
וסייעתא דשמיא

לע”נ ר’ יהודה בן יקרה ור’ שלום

לרפואת
ר’ עמרם בן אסתר בתושח”י
לזכות ידידינו
ר’ יעקב יוסף בן שושנה
המסייע רבות בהפצת הגליון
בקליפורניה שבלוס אנג’לס

הערות הקוראים
ענווה וכיבוד אב
מעשה נפלא ששמעתי מחתן של הרב
וולך מירושלים סיפור ששמע מחמיו
שיחי’
לפני הרבה שנים זכה הרב וולך
שליט”א ללמוד עם מרן שר התורה
בחברותא.
הרב וולך מספר שפעמים רבות
היו נגשים אברכים לשאול את מרן
שליט”א מראי מקומות בש”ס לסוגיות
שהם חיפשו ,מספר הרב וולך שתמיד
מרן שליט”א היה שולח אותם או
לעמוד קודם או לעמוד שאחריו ,מצד
אחד הם מצאו את שחיפשו ומצד שני
נהג בענווה.
אולם אומר הרב וולך שליט”א כשהיה
מרן הסטייפלר זצוק”ל שואל את מרן
שר התורה ,היה מציין מיד את המקום
המדויק שהרי כיבוד אב יש כאן.
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