גיליון מס'  392פרשת מטות מסעי
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וזכות השותפות בהפצת דברי התורה של מרן שר
התורה שליט"א תעמוד לכל התורמים החשובים
לראות ברכה והצלחה בכל הענינים

לתרומות 053-3145900 :

 פניני הפרשה



ויענו בני גד ובני ראובן לאמור את אשר דבר ד'
אל עבדיך כן נעשה )ל"ב ל"א(
תמוה ,הרי בני גד כבר הסכימו לתנאי של משה
רבינו ,שכבר אמרו )פסוק כ"ה( שיעשו כל מה
שיצווה עליהם ,ומה הכפילות .וגם דברי משה,
שאחר שהסכימו לדבריו ,חוזר ואומר להם )פסוק
כ'(' :אם תעשון את הדבר הזה אם תחלצו לפני ד'
למלחמה וגו' ,ואם לא תעשון כן' וכו' ,ואין מובן
כל אריכות הדברים אחר שכבר הסכימו עימו )עיין
רש"י פסוק ט"ז שנראה שעמד בזה(.

וחביב על רבינו לחזור על מה ששמע שנים רבות
קודם ,מהגאון רבי שלמה סובול זצ"ל :היה חסר
שם השם!
כי בהתחלה הם ענו למשה' :עבדיך יעשו כאשר
אדוני מצווה' .אמר להם משה :לא כך אומרים.
צריכים להזכיר את שם השם' ,אם תחלצו לפני
ד' למלחמה' )שם( ,לכן חזרו שוב ואמרו 'את אשר
דבר ד' אל עבדיך כן נעשה' .הזכירו שם שמים.
והראה שהדברים כמעט מפורשים במדרש )אוצר
המדרשים מדרש לעולם פרק י"ב( לעולם אל יאמר
אדם לעשות דבר אלא בגזירת המקום ,אם ירצה
ד' ,שנאמר רבות מחשבות בלב איש וגו'.
למטה יהודה כלב בן יפונה )לד ,יט(
דבר רבינו בהתפעלות ,כי הנה איתא בזוהר
הקדוש )שלח ,קנ"ח ע"א( שהטעם שהמרגלים
הוציאו דיבה ,כי ידעו שכשיבואו לארץ ישראל
לא ימשיכו להיות נשיאים אלא אחרים יהיו .וכך
היה באמת ,שהיו אחרים ,מלבד כלב בן יפונה,
שנשאר נשיא גם אחרי שבאו לארץ .ומסתבר,
ששאר המרגלים חשבו לעצמם ,הנה ,רק הוא
נהיה לנשיא כי המליץ טוב על הארץ ,וכביכול
קיבל 'שכר' על שלא דיבר רע על הארץ.
אך האמת היא להפך ,באמת גם כלב לא היה צריך
להיות נשיא ,ורק בזכות שעמד בנסיון ולא
נתפתה אחריהם ,ולא היה אכפת לו שלא יהיה
נשיא ,הקב"ה מינהו נשיא .ואם היו שומעים גם
הם ומדברים טוב ,לא היו מפסידים.
וזה לימוד לכל אחד :אם לא שומעים לציווי של
הקב"ה רק מפסידים ,ואם שומעין מרויחים .ומי
שחושב שהוא חכם ויעשה איך שהוא מבין ,ולא
ישמע לציווי הקב"ה ,רק יפסיד ,ועיין במדרש
)דב"ר ה' ד'( אין אדם שומע לי ומפסיד.
)שבענו מטובך(
לרפואת חיים זאב
בן האדל בילא בתושח"י

לעילוי נשמת
מאיר בן עזיז ז"ל

מכתב מיוחד שקבלנו מאחד הקוראים החשובים
אני מודה לך כל שבוע על הגליון החשוב מדברי רבינו שליט"א
שאל אביך ויגדך ,זקניך ויאמרו לך
בשבוע שעבר )יום ד( חל יום פטירתו של ראש הישיבה "נר ישראל" דבולטימור
הגרי"י רודרמן זצוק"ל ,יש מעשה שמספרים עליו ,שקשור לרבינו שליט"א,
בשנת תש"מ התקיימה הכנסייה הגדולה בירושלים בהשתתפות כל גדולי
ישראל ובראשם מרן הגרא"מ שך זצוק"ל ,וגדולי ישראל מארה"ב מרנן הגר"מ
פיינשטיין הגר"י קמינצקי הגרי"י רודרמן זכר צדיקים לברכה,
בזמן חזור לארה"ב שאלו אותו מה הוא קנה בארץ? הוא סיפר שהוא קנה מעיל
לספר תורה ...והוסיף מה כוונתו שהוא פגש )בב"ב( את בנו של הסטייפלר
זצוק"ל ]רבינו שליט"א[ ונוכח שהוא בקי בכל התורה כולה ,והשתוממתי
מהת"ח הגדול הזה ,ואמרתי לו אני רוצה לקנות לך משהוא ,וראיתי שבגדיו
בלויים במקצת שאלתי אותו האם אני יכול לקנות לו חליפה? ואמר שכן ,וזה
כוונתו שקנה במה שאמר ,קניתי מעיל לספר תורה..
נשמח לקבל פרטים נוספים על מעשה זה ,ניתן לשלוח למערכת "דברי שי"ח"
בברכה מרובה יצחק גולדשטוף

הערות הקוראים
לכבוד מערכת דברי שיח ,ה' עליהם יחיו!
בעונג עיינתי בדבריכם היקרים ,והנה הבאתם עובדא שבנו של מרן שליט"א העיר
'אצלך אבא ,כולם בחשש תלמידי חכמים ,רק אם נביא גוי אין את החשש הזה'.
והבאתם את מה שהשיב לו רבינו 'חלילה ,שכחת גמרא מפורשת ,סנהדרין ק"ד א',
כל המזמן עובד כוכבים לתוך ביתו ומשמש עליו גורם גלות לבניו'.
מתוך הענין ,שרבינו הביא גמרא זו ביחס להבאת גוי לשמש יהודי ,משמע שרבינו
מפרש 'ומשמש עליו' שהגוי משמש את היהודי .וצריך לומר בודאי שרבינו אמר זאת
רק דרך צחות ומליצה ,משום שפשט הגמרא מתפרש בודאי על כך שהיהודי משמש
את הגוי ,ורק לכן יש את העונש גלות ,וכמבואר שם בפרש"י 'ומשמש עליו ,כגון
חזקיהו דאמרינן לקמן אשתו השקתה עליהם'.
ואחתום בברכה לאוהבי תורתך על הגליון הנפלא המעורר תמיד לדברי תורה
היקרים מזהב ומפז
חיים אשר ברמן
לכבוד מערכת דברי שי"ח
תודה על הדברים הנפלאים כל שבוע
בענין שהבאתם במדור החינוך בשם רבינו ששמאל דוחה היא לפני ימין מקרבת
יש לבאר עומק דיוק חז"ל בב' אופנים,
א[אהבה ללא גבול ,גם האהבה אינה שוה כמו אהבה עם גבול ,וילד מעריך ומקבל
מאהבה ,כשהוא יודע שיש גם גבולות ,ומביאים משל ,לגג של גורד שחקים ,בלי
מעקה ,כמה משטח הגג ניתן לשימוש ,רק חלק ,וכשיש מעקה ,כל הגג ראוי
לשימוש ,וכ"כ כשילד יש לו גבול ,האהבה הרבה יותר מתקבלת ,וזה מצד המקבל.
ויש יותר עמוק מצד הנותן ]המחנך[ ע"פ הגר"א ששלימות מדה ]מלשון מדידה[ של
האדם הוא רק כשיש לו את ב' קצוות המדה ]כך מבאר ענין שגם בכיבוד אב ,וגם
בשילוח הקן ,יש הבטחת למען יאריכון ימיך ,הגם שכיבוד אב הוא ענין רחמים,
ושילוח הקן הוא ענין אכזריות ע' בדבריו[ ממילא כשאב נותן רק ימין ,אפשר שזה
מגיע ממורך האב ,ולא מחינוך ,רק כשאב יודע לתת שמאל דוחה ,רק אז הימין
מקרבת היא באמת מדה של האב ,ולא מורך ,ורק מדה מחנכת ,ולא מורך,
וכל זה לבאר דיוק רבינו שליט"א.
בתודה אליהו רוזנבלום

ברכת מזל טוב לידידינו החשוב הרה"ג רבי יצחק אוהב ציון שליט"א
לרגל הכנס בנו אליהו נ"י בבריתו של אאע"ה יהי רצון שכשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעש"ט

ותלמדם חוקי חיים  -פרק יט היה קרוב ונתרחק )ה' ,מאמר סיום(
עם סגולה
את סדרת המאמרים בנושא קרוב
ונתרחק ,נחתום בנושאי הסגולות.
אנשים 'אוהבים' סגולות .עובדא זו
כבר קבע מרן החפץ חיים זצ"ל ורמז
לזה בכמה מספריו )ראה באהבת חסד
ח"ב פ"ה בהגהה ד"ה זוכה ,ובעוד הרבה
מקומות בספריו(.
גם נושא זה של עצות לגדל את הילד
ליראת שמים ומדות טובות מתוך
לימוד התורה ,לא פסח על עושי
וממציאי הסגולות למיניהם.
מפעם לפעם הסגולות מתחדשות...
מידי תקופה מונחת סגולה חדשה על
שולחנו של רבינו ,לשמוע מה דעתו
עליה .נציין ,כי אמנם להרבה
מהסגולות יש מקור בספרים שונים
מהדורות האחרונים ,אבל לא לכולם
הסכים רבינו.
ככלל ,רבינו אינו מעריץ של הסגולות
בכלל ,ובחינוך הילדים בפרט ,הוא
סבור כי הסגולה הטובה ביותר היא
תפילה! אבל זו סגולה קשה ...ואנשים
מחפשים סגולות קלות יותר.

'סגולה גדולה להצלחה בחינוך
הילדים על ידי תפילה' מתוך מכתב
לטובת ארגון לב לאחים
סגולות הרבנית
גם סגולות ועצות שהוא נותן כולם
הם מגמרא ומדרש ,או ממה שקיבל
מרבותיו וכמעט שלא נותן סגולות
מעצמו ,מלבד סגולתו המפורסמת של
'מדה כנגד מדה' ללמוד נושא שבו יש
קושי לאדם ,כמו לכאבי רגלים ללמוד
פרק כיצד הרגל ,וכן על זה הדרך,
כשגם בזה ,יסוד הסגולה הוא
להתחזק בלימוד ...אלא שהדרך שלו
לדרבן את החיזוק הוא בלימוד פרק
זה שיזכיר לו את צרתו...
מעניין ביותר ,כי רעייתו של רבינו
להבחל"ח הרבנית ע"ה היתה ממליצה
על סגולות רבות ,לא לכולם היה
מקור מוסמך ...כך למשל היו לה כל
מיני סגולות של טבע ופרקי תהילים

שונים ,וסוד הסגולות היה שנתנה
בזה הרגשה טובה לנזקק ,שמרגיש
שדואגים לו...
הרגשה זו ריפאה יותר מהכל] ...אגב,
אומרים בשמה :התפילה אינה הדבר
שהכי עוזר לאדם ,אלא הדבר היחיד
שעוזר.[...

פתקה מכתב ידה של הרבנית ע"ה,
סגולת פסוקים ללידה קלה
חפצי אדם גדול
מעניין ,כי הגאון הגדול רבי אברהם
גניחובסקי זצ"ל ,אמר פעם לאחד
שהיה לו בן שירד מהדרך ,שיקח בגד
של אדם גדול כגון כיפה של הרב
אלישיב וילביש את זה על הילד שלו,
הלה אכן עשה כן וראה שינוי לטובה,
)ספר אגן הסהר עמוד  (257כשסיפרו את
זה לרבינו אמר כי אמנם לא שמע מכך
אבל יש ירושלמי )מ"ק י"א (:שכתוב,
מקלו של רבי מאיר היתה בידי והיא
מלמדת לי דיעה ,רואים מכאן שכל
חפץ של אדם גדול יכול להועיל.
שאלו את רבנו ,אם כן גם מהצלחת
שאוכל בה אדם גדול יש סגולה ,וענה
אין הכי נמי.

רבינו מקבל לידיו מבנו של הגר"א
גניחובסקי זצ"ל ,ספר חדש מתורתו.

לבינה על קבר
אחד הסגולות שהתפרסמו בשנים
אחרונות ,הוא לקחת לבינה
שרופה באש או בתנור ,לכתוב
עליה בעט מודגשת כשם שבערה
לבינה זו באש כך תבער בלבו של...
)שם הילד שצריך ישועה( שיילך
בדרך הטוב ,ולשים על מציבת
קברו של צדיק .סגולה זו ,שאיננו
יודעים את מקורה ,התפרסמה
מאוד ,עד שניתן לראות כמעט בכל
קבר של צדיק או צדקת ,לבנים
שכאלו ...כמדומה ששמענו מרבינו
שאינו יודע מקור לזה.

קברו של מרן החזון איש ,בחזית
ניתן לראות לבינה עם הכיתוב
''כשם שהלבינה הזו בערה באש
כך תבער בלבו של''...
החלפת שם
שמות והחלפתם ,נהיה 'מוצר זול'
בתקופות האחרונות .לא מעט
אנשים משימים את עצמם
כמבינים בשמות ,ועל כל צרה
שלא תבוא מכריזים לפונה
אליהם' ,תחליף שם' או 'בשם שלך
יש מזל לא טוב' וכדו' ,לרבינו
משנה סדורה בנושא .שם טוב הוא
שם עם מקור קדום ,שם לא טוב
הוא שם הלקוח מהגוים וכדו',
השאר  -אין שום שייכות למעשים.
וכך היה מעשה :יהודי יקר שבנו
סר מן הדרך ,האבא בחום לבו
ודאגתו לבנו שלח על ידי ידידו
לשאול את רבינו ,האם לעשות
שנוי השם ,בכך אולי ישתנה מזלו
של הבן ,התשובה שקיבל היתה
ברורה :לא מחליפים שם סתם,
שאלו הרי זו גם סכנה ,אמר רבינו
שם מחליפים רק כשיש סכנת
חיים גופנית! )גליון נר לשולחן שבת מס'
.(701

