דברי שי”ח

רוצה להקדיש
את יקיריך ולהיות
שותף בהפצת דברי
התורה של רבינו?

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

כאן המקום:
053-3145900
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פשט על הפרשה
“וכל הנשים אשר נשא לבן אותנה
בחכמה טוו את העזים” ,איתא בחז”ל
(ציינתי בקונטרס למכסה עתיק) זו
מרים ,וי”ל שדרשו זה משום שמרים
היתה מילדת כמ”ש למילדות העבריות
שם האחת פועה זו מרים (סוטה י”א ב’)
ומילדת נקראת חכמה (שבת קכ”ח ב’
ר”ה כ”ג ב’) ,והא דמילדת נקראת חכמה
כתבו בספרים רמז לזה איזהו חכם
הרואה את הנולד (תמיד ל”ב א’).

“אבני זכרון לבני ישראל” כתיב זכרון
מלא ובפרשת תצוה כתיב חסר ,והנה
כל זכרון שכתוב חסר הוא לטובה אבל
מלא מצינו גם לרעה גבי סוטה מנחת
מזכרת עון ובספרי שם אין לי אלא
מזכרת עון מזכרת זכות מנין כו’ ,ולפי זה
י”ל דבפרשת תצוה שהיה לפני מעשה
העגל שהיו ישראל צדיקים גמורים זה
רק מזכרת זכות לכן כתיב חסר אבל כאן
שאחר מעשה העגל כתיב מלא שאם
נתחייבו מזכיר גם חובה.

מה רבי חיים אומר? האם הוא מבטיח שבבני
ברק לא יהיה כל פגע? האם הוא מעודכן
ממה שקורה ,ולמה הוא לא מרגיע כמו
פעמים קודמות?” – שאלות כאלה נשאל
כל מי שקצת קרוב לשולחנו של גדול הדור
שליט”א ,או שהוא חבר של קרוב.
ומה באמת התשובה?
סדר היום האמיתי של עם ישראל מוכרע
בשולחנם של גדולי הדור .הם יקבעו אם
ואיפה ילמדו בני התורה ,הם יחליטו אם
להישאר בארץ או לצאת ,אצלם נקבע היכן
ואיפה עושים חתונות כשאין ‘אולמות’ ,מהם
שומעים מה עלינו להתחזק וכיצד להתנהג.
ובהנהגתו של מרן שליט”א ,יש לנו בשורות
טובות :רבי חיים שליט”א רגוע מאוד ,ואינו
במתח כלל מכל הנעשה סביב .לא משום
שהוא לא מודע להנעשה ,אלא בגלל שהוא
מודע ויודע יותר מכולם ,הוא גם רגוע יותר
מכולם ,הוא עושה בכל רגע את רצון השם.
לומד תורה ומקיים את המצוות .כל הפחדים
החרדות ,המחשבה על העתיד הלא – נודע,
לא נוגעת עבורו והוא לא מתעניין בה כלל.
כך הוא כותב לפני למעלה משלושים שנה,
בספרו ‘אורחות יושר’ ,מילים שדומה שנכתבו
למצבנו אנו ,בעט זהב :יש אנשים שמפחדים
תמיד ומתייראים מכל מיני פורעניות ,והם כל
ימיהם בפחדים ורעדות ודאגות ...ויש שמרוב
פחדים מתייראים לנסוע למקום אחר ...ויש
שמתייראים לצאת מביתם...

וזו הנהגה מאוד לא טובה .כי הפחד צריך
להיות מעבירות ,וכל זה בא ממיעוט אמונה,
שאם היה מאמין באמונה שלימה שהכל בא
מהקב”ה ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא
אם כן מכריזין עליו מלמעלה ,אם כן מה לו
לפחד ,אם חס ושלום נגזר עליו ,אין חכמה
ואין תבונה לנגד ה’ ,ואם אין נגזר ,אין לו מה
להתיירא ,ואנחנו תמיד כל רגע ביד ה’ ,בין
בזמן מלחמה ובין בזמן שלום ,והרבה דרכים
למקום .ואין לפחד רק מהקדוש ברוך הוא
שמא יעבור על אחד מהעבירות...

משען ומבטח לצדיקים

“ סבא ,אתה מפחד מהמצב בעולם”?
שאל בתמימות אחד הנכדים השבוע ,את מרן
שליט”א .הלא מידי יום מאות איש ברחבי
העולם נדבקים בנגיף הקורונה ,והמצב הולך
ומחמיר.
והסבא ,הביט בו ברחמנות ,בעיניים שכבר
גמאו מאות אלפי דפי גמרא ,וענה קצרות:
אני מפחד אם מבטלים אותי מהלימוד ולא
נותנים ללמוד בשקט...
“ אבא” שאלה אותו אחד מבנותיו שתחי’
השבוע‘ ,חוץ מתפילה מה עוד צריך לעשות
כדי שהסיפור הזה כבר יהיה מאחורינו’?
והאבא מרן שליט”א השיב נחרץ :חוץ
מתפילה? לא יכול להיות יותר מתפילה!

מה שאלתך במשתה היין
לידידנו קוראי הגליון החשובים
השלום והברכה!
מאז פורסם בגליון זה כי בס”ד
נכניס את שמות הקוראים ובני
משפחותיהם לברכה בפני רבינו
שליט”א בימי הפורים ,לא חדלנו
מלקבל פניות בלי הפסקה ,מכל כיוון
אפשרי קיבלנו מאות קויטלך ,זכינו
להיות “שליח מצוה” ולהכין רשימה
של מאות שמות של יהודים כאן
בארץ ישראל ובפרט מאחינו הפזורים
ברחבי תבל מעבר לים.
וב”ה סידרנו הכל ברשימת דפים
שיהיה קל ונוח לרבינו מרן שליט”א
לקרוא.
ואכן זכינו שרשימת השמות הוגשו
לרבינו; בתענית אסתר אחה”צ וביום
הפורים עצמו בבוקר ובצהרים מרן
שליט”א הביט בשמות איזה זמן
ואחר כך אמר “תמסור שיהיה ברכה
והצלחה לכולם” ,והננו לבשר לכם
כי אכן עשינו בקשתכם-שליחותכם
בו ביום!!!
בתפילה ובברכה כי נזכה להתבשר
מהיום אך בשורות טובות.
בברכת שבת שלום
יצחק גולדשטוף

ויהי רצון שנזכה לעובדו בלבב שלם ולעשות
לפניו יתברך נחת רוח כל הימים במנוחת
הגוף והנפש.

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.

עלי הדף
שבת י”א א’ דתניא חברים שהיו עוסקין
בתורה מפסיקין לק”ש ואין מפסיקין
לתפילה א”ר יוחנן לא שנו אלא כגון ר”ש בן
יוחי וחבריו שתורתן אומנותן אבל כגון אנו
מפסיקין לק”ש ולתפלה .והק’ הגרעק”א

בגליון השס מתוס’ מו”ק ט’ ב’ שכ’ דאין
מפסיקין לרשב”י לק”ש ולתפלה דזה שינון
וזה שינון ע”ש ובשמעתין מבואר דלק”ש
מפסיקין ועי’ רש”ש במו”ק דהירו’ חולק על
הבבלי ,וי”ל עפ”ד המאירי כאן ובברכות י”ג

ב’ דרק לפסוק ראשון מפסיקין והשאר הוי
שינון ובזה אתי שפיר דתוס’ במו”ק מיירי
בשאר הפרשה דאין מפסיקין ואין הירו’
חולק( .שיח השדה ח”ג שבת שם)

לזכרו של הרב דוב דניאל בורר ז”ל
אבן מאבני רחוב רשב”ם נעקרה השבוע
ממקומה ,עם פטירתו של הר”ר דוב דניאל
בורר ז”ל מיראי השם וגומלי חסד בצנעא,
שהיווה דוגמא של ישרות ודקדוק על קוצו
של יוד .הרב בורר ניהל בנאמנות את ‘מאפית
בורר’ הידועה עשרות שנים ,כשמידי שנה
רבינו שליט”א טורח ומגיע לעקוב מקרוב
אחר המצות אותו אפו בחבורה בני המשפחה.

מעניין לציין ,כי הראשון שכיבד את מרן
שליט”א בסנדקאות לפני למעלה מחמישים
שנה היה ...הרב (“אדון”) בורר .על פי
המסופר ,הוא פנה למרן בעל הקהילות יעקב
זי”ע ושאל אותו למי כדאי לתת סנדקאות
לבנו הנולד לו ,ומרן ז”ל אמר לו תן לבן שלי...
וכך הוא כיבד את מרן שליט”א בנסדקאות
לבנו הגאון רבי אליהו שליט”א.

כל אחד היה בכוחו התאמץ ללכת לתפילה
בציבור ,ואף להקדים לתפילת שחרית כדי
לזכות לשמוע עוד כמה ברכות השחר ולענות
עליהם אמן.
תנחומינו למשפחתו החשובה שליט”א,
שהמקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון
וירושלים ,ולא תוסיפו לדאבה עוד.

ויגדל הילד ,והרב בורר פנה ‘בדרישה’ אל
מרן שליט”א ,שכיון שהוא היה סנדק לבנו
עליו גם לדאוג לו ברוחניות ,וביקש שיקבע
זמן ללמוד איתו .הדברים מצאו חן בעיני מרן
שליט”א ,וקבע איתו זמן ללימוד ,ואף פרס
עליו את חסותו ,ועד היום הוא אחד ממקורביו
הגדולים ,וזוכה לנשיאות חן מיוחדת.
הרב בורר בתקופה האחרונה בביקור
אצל מרן שליט”א

תושבי הרחוב מספרים לנו ,כי הרב בורר
היה דוגמא למדת הזריזות וגנות העצלות,
כשגם בערוב ימיו התגבר על כל חולשתו

תמונה נדירה מלפני כשלושים שנה :מרן
שליט”א לימין התמונה ,יושב לסמוך לרב
בורר ,בשמחה משפחתית.

דברי רבינו שליט”א לרגל המצב

מכתב מרן שר התורה שליט"א להנצל מהמגפה

למכתב:
שטרנבוך שליט"א
מקורות הגר"מ
דברי מרן
איתא בערכין ט”ז ע”ב בעא מיניה רבי שמואל בר נדב מרבי חנינא וכו’ מה נשתנה מצורע
שאמרה תורה בדד ישב מחוץ למחנה מושבו הוא הבדיל בין איש לאשתו בין איש לרעהו
לפיכך אמרה תורה בדד ישב וגו’ ופרש”י שעל לה”ר באו נגעים עליו.
איתא בהוריות י”ד ע”א רב יוסף סיני רבה עוקר הרים שלחו לתמן איזה מהן קודם שלחו
להו סיני עדיף דאמר מר הכל צריכין למרי חיטיא ואפילו הכי לא קביל רב יוסף עליה
מלך רבה עשרין ותרתי שנין והדר מלך רב יוסף וכל שני דמלך רבה רב יוסף אפילו אומנא
לביתיה לא חליף ופרש”י שלא רצה לנהוג שררה בעצמו כל אותן השנים שמלך רבה עוד
פרש”י שלא היה לו פנאי להקיז עצמו אלא היה עוסק כל שעה בתורה לפני רבה עי”ש,
אכן הרא”ש פי’ בשם הרמ”ה הואיל שהשפיל רב יוסף את עצמו ולא רצה לנהוג שררה
בפני רבה הגינה זכות ענותנותו עליו ועל אנשי ביתו שלא חלה א’ מהם כל השנים שמלך
רבה ואפי’ אומן להקיז דם לא קרא לביתו ומסיים והדין פירושא מסתבר לן.

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 -

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

