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 מעניני הפרשה
לצערינו בארץ ישראל יש לאחרונה חילולי שבת בריש גלי נביא כאן דבר חיזוק בענין
שמירת השבת ונזכה למאמר הכתוב אם ישמרו בנ"י שתי שבתות מיד נגאלין.
"וביום השבת שני כבשים" )כח ,ט(
שליט"א כאשר ערכתי ביקור חולים אצל הרב הגאון רבי אליהו אי"ה לקראת ימי בין
סיפר הגאון ר' יצחק זילברשטיין
 להתכונן לזמן
בין הזמנים 

ברוידא רבה של שכונת רמת החייל בתל אביב ,ששבר את רגלו והיה מאושפז בבית החולים
'איכילוב' בתל אביב ,שהה במקום אדם שהרב ברוידא הציגו לפניי כבעל תשובה אמיתי.
ביקשתי לדעת את סיפורו האישי וכיצד חזר בתשובה ,ולפי הדברים ששמעתי מדובר בסיפור
שכדאי לפרסמו ,איש זה היה ספר במקצועו ואת שעות הפעילות של המספרה קבע גם ל...ליל
שבת.
כששאלתי אותו ,סיפר הרב ברוידא ,מדוע ולמה הוא מחלל שבת בצורה כל כך בוטה ,השיב האיש
שבשכונה בה הוא מתגורר קבעו את מושבם טייסים של חיל האוויר ,וכיוון שבכל ימות השבוע
הם עסוקים בטיסותיהם ,הזמן היחדי שיש להם אפשרות להסתפר ,הוא בליל שבת קודש...
"אומר לך את האמת" ,אמר הספר להרב ברוידא" ,עיקר הפרנסה שלי היא בליל שבת ולכן אין
ביכולתי לסגור את המספרה" .הרב ברוידא סיפר שניסה לשכנע את האיש שיסגור את המספרה
לחודש אחד ,ואחר כך יעשה חשבון אם הרוויח או הפסיד" ,ואני מבטיח לך שתרוויח ב 30%-יותר
ממה שהרווחת עד היום".
כיוון שהספר לא היה להכעיסני'ק ,הסכים לנסות את הדבר .והנה לאחר שסגר את המספרה בליל
שבת ,עשה חשבון שרווחיו גדלו ,לא רק כפי שהרב אמר ,אלא ב ...50%-מאז התקרבו הוא
ומשפחתו לתורה ולמצוות והפכו לבעלי תשובה.
כאשר חזרתי לביתי ,המשיך הרב מרא דאתרא ,עלתה בליבי שאלה האם מותר לנסות את הקב"ה
בצורה כזו ,הרי נאמר )דברים ,פרק ו' סוק ט"ז( 'לא תנסון את ה' אלוקיכם' .וניסיתי להסביר שכאשר
מדובר בקידוש שם שמים ,ובצירוף תפילה ,מותר לעשות זאת ,כמו שעשה אליהו בהר הכרמל.
ואמרתי שבימינו כל רב בישראל המרביץ תורה ומרבה חילים ופעלים ליהדות ,אולי מותר לו
לעשות כך.
אבל כשהייתי אצל גיסי הגר"ח קניבסקי אמר לי מקור יותר טוב לכך ,והוא מדניאל ,פרק א',
כאשר המלך ביקש להאכילו 'פתבג' ,והוא בשר  -בחלב ,ביקש דניאל משר הסריסים להאכילו רק
זרעונים ,והציע לנסות אותם עשרה ימים עד שיווכח שגם הם ,הזרעונים ,יחזקו את גופו ,כמו
הבשר .הרי לנו שבכהאי גוונא שיתקדש שמו של מלך מלכי המלכים ,מותר לנסות ,ובפרט על
)טובך יביעו(
השבת שהיא מקור הברכה.

 עלי שי"ח 
"דרישת שלום מהנשיא"

השבוע ,במהלך קבלת הקהל נכנסו אל רבינו שני יהודים חביבים מארצות הברית ,הם הציגו את
עצמם כמקורבים לממשל האמריקני ,השניים הוסיפו כי הם ידידים אישית של נשיא ארצות
הברית ,וכי הנשיא שלח איתם מסר .הוא ביקש למסור לרב שליט"א כי "הוא שמע הרבה על
השפעתו של הרב בקרב יהודי העולם ,וכי הוא מוסר לו דרישת שלום".
לפי תגובתו של רבינו היה נראה ,כי נשיאות והממשל בארצות הברית הוא לא בדיוק מה שמטריד
אותו .הוא שאל את האנשים ,מה הם רוצים עוד ,ואחד מהם אמר ,כי "כבוד הנשיא מבקש לדעת
מתי כבר יבוא משיח".
רבינו התחייך ,והשיב ליהודי בשאלה  -ובמה אתה מתכונן למשיח? האם כבר עברת לגור בארץ
ישראל? הלה היה נבוך וענה שלא...
הגיב לו רבינו  -תבוא לגור פה ,וכבר בקרוב נראה בבוא הגואל .אמן.
*
אכן ,זה מה שמעסיק אותו .הציפיה לגאולה ,הרצון והכמיהה לשובו של הקב"ה לציון ברחמים,
והלוואי ובקרוב ממש כבר נוכל לברך שהחיינו על ראיית משיח.
בברכת שבת שלום

יצ חק גולדשטוף

הזמנים הבעל"ט ,אנו
עומדים להוציא ''קובץ
גליונות'' במהדורה מיוחדת.
תהיה
אי"ה
החוברת
מורחבת מלאה וגדושה
בנושאים שונים :תורה,
אגדה ,הלכה ,בעניני בין
הזמנים ועוד.
ידוע מהספרים הק' גודל
מעלת יום ט"ו באב המסוגל
להרבה דברים ובפרט
לזיווגים הגונים ,ואנו
שמחים להודיע לקוראינו
הנאמנים אי"ה ,כי נשמח
להכניס שמות עם הבקשה
ביום המסוגל ,תמורת סיוע
של מאה שקל להדפסת
הקובץ המיוחד לבין
הזמנים.
כמו כן כל השמות
שיצטברו יוזכרו החל מערב
שבת זו ובכל ערב שבת עד
לט"ו באב אצל מרן לברכה
וישועה שיהיה בקרוב ממש
אי"ה.

ואי"ה זכות הפצת התורה
וברכת מרן שליט"א תעמוד
לכל המסייעים שיזכו
למצוא את זיווגם-אבידתם
בקרוב ונשמח לשמוע על
ישועתם במהרה.

 עלי הדף 
בדין פרצה בחומה לענין בתי ערי חומה

ערכין ל"ב א' מתני' בית הבנוי בחומה ר"י אומר אינו כבתי ערי חומה ר"ש אומר כותל החיצון היא חומתו .מכאן ראי' דאפי' אם החומה
פרוצה במקום א' מ"מ מקרי מוקפת חומה דהא לר"י הבית שבתוך החומה אינו נחשב כמוקף חומה ומ"מ אין מקלקל את החומה ועוד דלר"ש
דנחשב בתוך החומה אמאי הרי אם כל העיר כך מודה דלא נחשב חומה כדילפי' בגמ' מקרא פרט לשור איגר וא"כ גם מי שדר בחומה יחשב
המקום הזה כמאן דליתא וליהוי פרצה בחומה וממילא יקלקל את כל החומה ויש לדחות דגם המקום הזה עצמו נחשב חומה ומ"מ הדר שם
אינו דר בתוך עיר חומה אלא בחומה עצמה אבל פרצה אי"ז נחשב דהא מ"מ סתום המקום הזה ,ועצם השאלה אם פרצה מקלקלת את
החומה אין להביא ראי' מדילפי' מדכתיב סביב פרט לטבריא שימה חומתה מצד א' די"ל דשא"ה דכל רוח רביעית פרוצה במלואה אבל פרצה
בא' הצדדים והעומד מרובה על הפרוץ י"ל דמהני ,והנה במגילה ה' ב' אמרי' חזקי' קרי בטבריא בי"ד ובט"ו מספק"ל אם מוקפת חומה או לא
משום שהים חומתה ול"ד לבע"ח דממעטי' טבריא דשם כתיב חומה אבל במגילה מספק"ל אם הטעם משום דמיגניא מאויבים והא נמי מגניא
או משום דמגליא לא מקרי מוקף והא נמי מגליא ולכאו' בבע"ח פשיטא דהטעם משום דמגליא ולכן לא מהני הים וא"כ י"ל דאם עומד מרובה
על הפרוץ לא מקריא מגליא אע"ג דלא מגניא משום שהאויבים יכולין ליכנס דרך הפרצה מ"מ מגליא לא הוי כיון דרובה מכוסה ,אבל הר"ן
בשם הרמב"ן כ' דרק במגילה שייך למיתלי במכסיא ומגניא ששם לא הי' הנס גדול כ"כ שלא הי' סכנה מרובה ע"ש ביאורו בריש מגילה והר"ן
עצמו דעתו משום דבעי דומיא דשושן והספק מה נקרא דומיא דשושן אבל בבע"ח אין תלוי כלל בזה אלא גזה"כ הוא דבעי' חומה )אבל הר"ן
הזכיר שם דבבע"ח במכסיא תליא וכונתו מצד גזה"כ( ובזה לכאו' מסתבר דפרצה פחות מי' אמות שאינה נחשבת פרצה לענין שבת גם לענין
החומה לא נחשבת פרצה )ואם יש שם דלת שאפשר לסגור בודאי דמהני שלכל עיר מוקפת הי' שער ליכנס בו( ,שו"ר בתוס' ב"מ נ"ג ב' ד"ה
דנפול שכ' שאם נפלו מקצת מחיצות ונשארו רובן אע"ג דלענין טלטול בשבת אסור מ"מ לענין אכילת מע"ש וקדשים מקרי שהמחיצה קיימת
אא"כ נפלו רובה ולכאו' ה"ה לענין בע"ח ואולי יש לחלק וצ"ע.
)דרך אמונה פי"ב משמיטה ויובל הי"ג ביה"ל ד"ה עיר עי"ש(

מעניני הפרשה
יהודי בשם פינחס שאל למרן שליט"א )בפר' פינחס( למה בספרים )וכן בטעמא דקרא(
כתוב שם הפר' פנחס בלא י' והרי השם פינחס .לקח מרן שליט"א ספר שמואל
ופתח בתחילת פרק א' פס' ג' שכתוב "ושם שני בני עלי חפני ופנחס" בלא י',
והוסיף מרן בגמ' מובא כמה פעמים פנחס בלא י' )לעצם השאלה העירוני שבזוה"ק
כתוב שקיבל י' אחר שקידש שם השם(
ובפעם אחרת אמרו לרבינו שב'בית שמואל' כתב ,שיש פנחס חסר י' ,חיפשו
במחשב ,לא מצאו ,אמר רבינו ,תביאו נ"ך והראה שכתוב חפני ופנחס ]בני עלי
הכהן[ חסר י'] .ואמר בצחות המחשב לא למדן[.
)שיח אליהו(

ברכת יישר כח
לכל אלו שנענו לקריאתו
של מרן רבינו שליט"א
ותרמו בעין יפה למגבית
'חלקי עמו' ,עבור ישיבות
'תפארת ציון וקרית מלך',
העברנו את כל השמות
לברכתו של מרן שליט"א.
יצחק גולדשטוף

אָרץ לִ ְשׁמוֹת מַ טּוֹת
אַ בְּ גו ָֹרל י ֵָחלֵק אֶ ת הָ ֶ
אֲ ב ָֹתם ִי ְנחָ לוּ )כ"ו נ"ה(

במקרים רבים מבקשים שרבינו שליט"א
עצמו יערוך את הגורל ,וברוב ענוותנותו הוא
נענה לכך ,את סדר עשיית הגורל קיבל רבינו
בבית אביו זי"ע ,ועריכתו נראית פשוטה
וקלה ,אבל כאמור ,לא כל אחד ראוי להיות
בר סמכא ולקבל תשובה נכונה על פי זה.

תמונה נדירה מהתקופה האחרונה :מרן עורך גורל במענה לשאלה
סבוכה על טיפול רפואי מורכב .האם לבצע או לא ,הוא פותח את
ספר התנ"ך היכן שיוצא ,לא משנה איפה.
ובדף שבו נפתח הוא עובר את שורות העמוד ומחפש מה יופיע
ראשון בתחילת השורה .אם יופיע בתחילת השורה האות כ' -
המשמעות היא ,כן ,לבצע את הטיפול .ואם יופיע אות ל' ,המשמעות
היא ,לא.
פעמים ורבינו עובר יותר מעמוד אחד כדי למצוא את האות הדרושה
בתחילת השורה.

0

בשנים האחרונות משתמש רבינו הרבה
בעשיית גורל כדי להכריע על פי זה שאלות
שונות בענינים העומדים על הפרק .בדרך
כלל אם שני הצדדים נראים שקולים ,או שני
צדדי השאלה מאוד קשים להכרעה או כשיש
סיבה אחרת ,הוא אומר 'יש לעשות גורל',
ומורה לשואל לעשות.


©כל הזכויות שמורות

אחת הפתרונות לבעיות סבוכות בכל
הדורות ,היה עשיית גורל .על אחת מהן אנו
קוראים בפרשתנו .חלוקת הארץ לשבטיה
היה על ידי עשיית גורל .צורות רבות לו
לעריכת הגורל ,יש את גורל הגר"א הידוע
ויש עוד סוגים רבים של גורלות .אמנם ,ברור
כי לצורך עשיית גורל צריך שגם עורך הגורל
יהיה ראוי לכך ,כדי לזכות לקבל תשובה
הגונה.

 יפה מראה 

