דברי שי”ח

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

מעניני הפרשה

לקוראינו היקרים!

“ונברכו בך כל משפחות האדמה ובזרעך”

להלן סדר המאמרים והמדורים בגליון

פירש הרד”ק :בעבורך ובעבור זרעך יהיו כל
המשפחות נברכות .כיבמה שעשו מצוות האל
ויכירו כי הוא לבדו אדון העולם ,הוא קיום
בעולם ובעבורו העולם עומד.
באחת ממערכות המלחמה הקשות בארץ
ישראל ביקש אחד ממקורבי רבינו לתלות את
הקולר בצואר פורקי העול ועבירותיהם.
אמר לו :החוטאים והפושעים האלה כבר אינם
משפיעים כמעט!
הקובעים מה יקרה בעולם הם כלל ישראל,
ובתוך עם ישראל הקובעים העיקריים הם שומרי
התורה והמצוות.

לתקופה זו:

(כח ,יד)

(תורת חיים ע”פ מאחורי הפרגוד)

גיליון מס’  | 354פרשת ויצא
תש”פ ,שנה שביעית
גליון זה יו”ל לזכות ולהצלחת

ידידינו החשוב
שיראה ברכה והצלחה
בכל הענינים

לכל הקוראים החשובים!
לקראת מעמדי סיום הש”ס מחזור

מדור עלי שיח  -יופיע בעז"ה כל שבוע

י”ג ,כל מי שיש תחת ידו שו”ת,

מדור עלי הדף  -יופיע כרגיל בכל שבוע

עובדות ,הנהגות ,מכתבים ,תמונות

מדור ותלמדם חוקי חיים בעניני החינוך -

וכד’ מרבינו שליט”א ,בעניני סיום

יופיע אחת לשבועיים
מדור 'יפה מראה'  -מראות הקודש ,יופיע

ש”ס וסיום מסכת,
נשמח שימציא לידינו לזיכוי הרבים.

בכל שבוע שני.

בברכה מרובה

מכתבים למערכת  -אחת לארבע שבועות

יצחק גולדשטוף

בעז"ה.
שאר המדורים הוא לפי המזדמן בס"ד

עלי שיח

רשימות אישיות מפנקסו של תלמיד רבינו הגאון רבי יצחק שלמה בן שמואל קרליבך זצ”ל ,ממה שזכה לראות ,לשאול ולשמוע
במחיצת רבינו מרן שליט”א (תודתנו נתונה לאחיו הגאון רבי יחיאל שליט”א על מסירת הדברים לע”נ רבי יצחק שלמה)

פרק ג'
Z Zערב שבת נצבים  -תשע”ב ,לא זכיתי להיות
נוכח בזמן הלימוד הקבוע של מו”ר עם הגר”י
זילברשטין ,אך מפי השמועה שמעתי ששאל,
על אחד שנתן הלואה לשני בני אדם ,לאחד
הלווה  500ד’ ולשני  1500ד’ ולאחר שהחזירו
מוצא המלווה  2001דולר למי יחזיר את הדולר,
וכן הוא שאל שהבן איש חי אומר שאסור
להלביש בגד אשה לאיש ולהפך מפני פריצות
האיך רבי יהודה בר אלעאי השתמשו באותו בגד
(כדאיתא בגמרא) ,ולא זכיתי לשמוע מה ענה לו.
Z Zבתקופת השואה היתה אשה בגטו שנולד לה
בן וקראה שמו כשם אביו שסברה שהוא הרוג
ולאחר שנים הגיע אביו ונבהל ...כי קראוהו שם
בנו כשמו ,ואומר הרב מנשה הקטן קליין זצ”ל
שבעירובין פה :מביאה הגמ’ בינוייס בן בינוייס,
רואים שזה לא כ”כ נורא ...ודחה את זה רבינו
ואמר ,זה טעות כי צריך ליתן פסיק בין ביינוס
לבין בן ביינוס.
ואמרתי למו”ר שהראש ישיבה דתפרח הגר”י
פרידמן שליט”א טוען שודאי בעל המשנה
הלכות זצ”ל יודע שצריך לעשות פסיק בין
ביינוס לבן ביינוס אבל כדי להרגיע יהודי בכזה

מצב שעבר שואה וכו’ אמר לו והרי גמ’ מפורשת
היא ביינוס בן ביינוס....
Z Zאיתא במדרש שיר השירים מעשה דרבי אליעזר
ברשב”י שהעלה את הבהמות לגג הרי דמותר
להעלות אעפ”י שנתביישו הבעלים של הבהמות.
ומעשה זה הביא מו”ר שליט”א כאשר שאלו
הגר”י זילברשטין אחרי הלויית הבית ישראל
שאחד לא רצה להזיז את מכוניתו כדי שיוכלו
לעבור ,באו ארבע חסידים והרימו את המכונית
למקום גבוה ...והיה נידון האם צריכים לשלם
כדי להוריד את זה ,והביא מרן שליט”א את אותו
מדרש ורואים שכבוד התורה שאני.
Z Zאריס שמנע מים שלושים יום קודם שביעית
מבצלים הסריסים ופול המצרי כדי להנצל
משביעית ואילו בעה”ב טוען מה מנעת ממני
מצות שביעית והאריס טוען לטובתך התכוונתי.
וענה רבינו לטובת הבעה”ב התכוון ,וחתן רבינו
הג”ר יהושע צביון טוען שיש שני יעודים אם
מונע מים כוונתו לזרע ואם משקהו וכוונתו
לירק ויש שטענו שלאריס יש אינטרס שכך
מקבל אחוזים אבל בשביעית הכל הפקר ולא
יקבל כלום.
Z Zסיפרו בשם רבי בנימין רימר כשהיו לו חמשה
ילדים ודירתו בת שני חדרים היתה צפופה מאוד,

והוסיפו לו כסף ,והיה לפני שתי ברירות או דירה
בת שלש חדרים או בקצת כסף נוסף ארבעה
חדרים שאל את מרן הגריש”א זצ”ל והשיב
דירות של שני חדרים או שלשה זה דבר מצוי
אבל של ארבעה זה כבר מותרות!!
Z Zבחוה”מ פסח הייתי אצל מו”ר הרב שליט”א
ושאלתיהו:
א) האם אפשר לעשות עירוב תבשילין עם
מצה מכונה לאלה שאוכלים מצות יד ,והשיב
כתוב אצלי בענין זה מה אמר החזו”א ואיני
זוכר ונדמה שהתיר אבל הכתבים נמצא אצל
הגוי (בפסח מנהג רבינו לסגור את כל הארונות
ספרים ולמכור כל חמץ שבהם לגוי) ,חזרתי
ושאלתי מה דעת הרב שליט”א והשיב צריך
לעשות עירוב לכתחילה לכל הדעות.
ב) לאלה שלא אוכלים קניידלך האם מותר
לעשות בשביעי לצורך שמיני שזה שבת ,השיב
כנ”ל ,ושאלתיהו מה דעתו ,והשיב אל תעשה מה
אתה צריך את זה.
ג) מה השינוי בין שביעי לשמיני ולמה אין איסור
של בל תוסיף ,השיב הרי זה יו”ט שני[ .הגר”י
טשזנר שליט”א אמר לי ,כל השנה אוכלים מצה
א”כ אין בזה לא תוסיף].

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
חבר של כולם חוץ מ...
מקור הביטוי המפורסם 'אחים לצרה' הוא מפסוק במשלי
(י"ז י"ז) ְּבכָ ל ֵעת א ֵֹהב ָה ֵר ַע וְ ָאח לְ צָ ָרה יִ ָ ּולֵ ד ,כלומר ,השתדל
תמיד לקנות לך ריעים אוהבים ,ואז כאשר תבוא עליך צרה
חלילה ,הריע יוולד (ימציא עצמו) ויסייע לך כמו אח'' .אח''
הוא ביטוי לקירבה הכי שיכולה להיות.
אלא ,שהמציאות היא קצת שונה ,פעמים רבות קל לו לאדם
להסתדר עם ריעים ,אהובים וידידים ,ואילו אם אחיו שלו
מריע .דווקא בין אחים יש מתחים
עצמו ובשרו הוא ההיפך ֵ
ותככים רבים.
בדרך כלל הדבר מצוי אצל ילדים קטנים ,אבל האמת ניתן
להאמר שבהרבה מאוד מקרים גם אצל אחים מתבגרים יש
מתח מסוים בין האחים ,אבל משעבר הילד את גיל החנוך,
הוא אחראי לעצמו ולא נעסוק בו במאמר זה].
במסגרת סדרת המאמרים על החינוך ,אנו ננסה להביא
מתורת ודברי רבינו שליט"א כיצד ניתן לפתור את הבעיה
מהשורש [קיימים מספר ספרי חינוך ,שמקדישים עמודים
שלמים להסביר את 'התופעה הפסיכולוגית של יצר הקנאה
בין אח לאחיו' ,הגדיל לעשות ספר נוסף שאף מצדיק את
התופעה הזו ,וקורה לזה קנאת סופרים ...אין דרכנו לכלות
את הזמן לשוא ולעסוק בכאלה ,אלא להביא את מה שיכול
לגרום תועלת].

אחיו של לבן – אלו הכלבים

בפרשת וישלח מסופר על לבן הארמי שלקח 'את אחיו
עמו' (בראשית ל"א כ"ג) לרדוף אחרי יעקב אבינו ,רבינו
שליט"א ציטט לא פעם ,את דברי המדרש הכותבים כי אחיו
לא הכוונה לאחיו הביולגים ,אלא הוא כינוי לכלבים אשר
היו איתו...
כי לפעמים – רח"ל עם (להבדיל) כלביו ,האדם מסתדר
טוב יותר מאשר עם אחיו.
כמובן ,אין הכוונה כאן לאף משפחה דברינו רק באו ללמד
על הפרט ,כי הרגישות והמתחים שיכולים להיות קיימים
בתוך הילדים עצמם ,הם דברים שיש לתת עליהם את
הדעת.

פרק ג’  -אחים לצרה

יותר מאחרים?
זאת ועוד :מה באה הגמרא בהדגישה 'לעולם'? מה רוצים
לכלול בזה?
והשיב ,והוא יסוד מוסד לחיי הכלל והפרט:
שאלה אחת מתרצת את חברתה .גם אם לפעמים יש סיבה
לדאוג לילד אחד יותר מהשני ,אסור שזה יגרום לקנאה .זה
גם הטעם שהגמרא מדגישה לעולם ,גם כשיש סיבה טובה,
אין להפלות בין על אחיו ,וצריך להזהר בזה!
וזה צריך לזכור כל מי שעיניו בראשו .גם אם רואה צורך
לדאוג או לפנק בן אחד ,מאיזה סיבה ,על פני שאר בניו,
מוטלת עליו החובה לדאוג בדרכים חכמות ,שהדבר לא
יגרום לקנאה ,שכן אפילו על יעקב אבינו ,אנו רואים בגמרא
שהיה תביעה בנושא זה.
ודבר זה יכול לחסוך הרבה מאוד מהבעיות של מריבות
בין האחים ,כי כאשר האבא מצידו מפלה ,הבנים מרגישים
שוים ,וזה מסייע מאוד לבן שלא להרגיש שונה ,וממילא
מונע הרבה מריבות.

מה בדיוק הם רבו ,אבל יש הסבר נפלא בדברי רבינו ,שבזה
אנו מבינים את שורש וסיבת מרבית המריבות.
ֹאמר ה' ֶאל ָקיִ ן לָ ָּמה ָח ָרה
בפסוק נאמר (בראשית ד' ו') וַ ּי ֶ
לָ ְך וְ לָ ָּמה נָ ְפל ּו ָפנֶ יך ,והתמיהה עולה מאליה :וכי לא ראוי
לו לקין להיות עצוב? הרי ה' לא קיבל את מנחתו ,ואיך לא
יהיה עצוב?
אלא ,ענה רבינו ,לאמיתו של דבר היה יכול קין לחשוב
שהקב"ה לא קיבל את מנחתו מסיבה צדדית ,הרי לא כל
מנחה עולה לרצון לפני ה' וצריך לה הרבה תנאים ,אבל
הקב"ה הבחין בו שהוא מצטער על שמנחת הבל כן התקבלה
ושלו – לא.
כלומר ,הפריע לו שהשני הצליח יותר משלו ,וזה כבר
התנהגות לא ראויה.
נמצא לענייננו ,כי המריבות ,קנאה ,רדיפה ,שבין האחים היא
תוצאה של קנאה שהוא מקנא בו ,ולכן על ההורים לנסות
למנוע מצב כזה ,וכנ"ל מיעקב אבינו ויוסף ,וכן לא לתת
לשום צד להרויח מהמריבה.

בתוך ביתו ,חינך רבינו את ילדיו בכך שהביא למצב שלא רק
שלא כדאי לריב ,אלא שמשתלם לברוח ממריבה ,כך יצר
מצב שגם במידה וילד החליט לפגוע באחר ,הנפגע מיהר
לסיים את המריבה כדי שלא להפסיד עוד יותר.
וכך מספרת בת רבינו ,הרבנית צביון תחי' ,בספרה
המומונטלי רב המכר 'בית אימי':
"...אבא ,היה מקפיד מאוד גם על מריבות בין הילדים בבית,
והיה מעניש את שני הנצים ,מבלי להתעניין 'מי התחיל' ומי
אשם"
גישה זו ,יכולה לחסוך המון 'כאבי ראש' ,כי אם שני הילדים
יידעו שלא ירויחו ,הם יחשבו טוב יותר לפני כל מריבה בה
הם יהיו שותפים.
אגב ,את הגישה ניתן להמשיך לכל מיני שלבים בו הילד
מתנהג או עושה משהו נגד ההורים ,הוא תמיד צריך להרגיש
שלא הרויח שום דבר טוב ממה שעשה נגד ההורים.
נציין ,כי קיימת גישה הגורסת כי כאשר שני הילדים רבים,
על ההורים מוטל לשתוק ולא להתערב ,שיסתדרו הם עם
עצמם לבד ,ורבינו הביע דעתו כי זה לא דרך התורה ,אמנם,
בודאי אין חיוב על ההורה לחפש את המריבות ,אבל אם
רואה הוא חייב מדין חינוך לגעור בהם.

במרבית המקרים שבאים לפני רבינו ,מאבות שבורים
המתלוננים על המצב האיום של מריבות הילדים בבית,
(ומי שלא התנסה בזה לא יבין כמה הוא נורא ,ולא אחת
ולא שנים ,נאלצים לבחור אפשרות מגורים אחרת לאחד
הילדים) ,הוא אומר לאבא ,תחנך אותו!
לפעמים ההורים שוכחים להשתמש בכוח שהקב"ה נתן
להם .לחנך!
על כך במאמר הבא ,אי"ה ,ובו נרחיב גם בענין הפליות
וקנאה.

שתיכם תקבלו עונש!

לפני שנביא דברים שנשמעו מרבינו בחינוך למעשה ,ואיך
חינך בזה את ילדיו נעתיק ב' גרגירים נאים .ראשית נביא
נקדים את דברי הגמרא הנודעים ,עליהם סובבים חלקים
גדולים בתורת החינוך.

אל ישנה בנו  -לעולם!

אייר תשע”ו :מנהלי התתי”ם בבני ברק מסתופפים
להאזין הוראות בדרכי חינוך הילדים מרבינו.

הערות הקוראים:

קטע לא ידוע ,שהראה רבינו מספר תוספות
השלם על התורה בפרשת ויצא.

בשבת דף י' ע"ב לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים,
שבשביל משקל שני סלעים מילת (פס משי שהוסיף יעקב
ליוסף סביב פס ידו – רש"י) שנתן יעקב ליוסף יותר משאר
בניו ,נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים.
שאל רבינו (ראה בהרחבה בספר תורת חיים ,בראשית,
עמוד  )568וכי לא היה מגיע ליוסף יותר משאר אחיו? הלא
באמת הוא היה יתום ,ולא היה מי שידאג לו ,בודאי מגיע לו

עיצה נוספת :לחנך ,פשוט לחנך!

הגאון רבי יצחק זילברשטין שליט”א ,בלימודו
השבועי ,מראה לרבינו ,שיש לו ראיה לפסק
הלכה ,מתוך עובדא המובאת בספר בית אימי...

למה דווקא הוא?
המריבה הראשונה בין האחים שעליה אנו מוצאים
במקורותינו ,היא של קין והבל .הפסוק לא מרבה לפרט על

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 -

לכבוד מערכת ‘דברי שי”ח’ השלום והברכה!
א .תודה רבה על העלון הנפלא ,אנו נהנים ממנו
כל שבת מחדש!!!
ב .רצינו להעיר על טעות שנכתבה בגליון פרשת
תולדות האחרון ,שם נכתב שבבר מצוה של רבינו
השתתף הרב מפונביז’ ואיחר בגלל הלוויתו של
הגרי”מ חרל”פ.
אין זה נכון שהרי הבר מצוה היתה באחד מימי
חודש טבת ,והרי היארציט של הגרי”מ חרל”פ
הוא ב-ז’ כסלו ,ואמנם בספר שירת הים מסופר
שבחתונה של רבינו נפטר הגרי”מ חרל”פ ולכן
הרב אריה לוין (שהיה מסדר הקידושין) ,איחר
בגלל ההלויה.
בכבוד רב,
משפחת רוט.

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

