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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 
ראה מעשה ונזכר הלכה
וַ יּ ְַרא פִּ ינְ חָ ס בֶּ ן אֶ לְ עָ זָר בֶּ ן אַהֲ רֹן הַ כֹּהֵ ן וַ יּ ָָקם ִמתּ ֹו הָ עֵ ָדה וַ יּ ִַקּח רֹמַ ח בְּ יָד ֹו) :במדבר פרק
כ"ה ,ז( וברש"י ביאר "וַ יּ ְַרא פִּ י ְנחָ ס" מה ראה? 'ראה מעשה ונזכר הלכה'.
שמעתי כי הכוונה בזה ,שכאשר פנחס למד את הסוגיות בהלכה ,צייר כל 'היכי תמצא'
שיכול להגיע לאדם לאור ההלכה שלמד ,כדי שבעתיד יוכל ליישם את מה שלמד .ואכן
כשראה את מעשה זמרי ,נזכר מיד במעשה שצייר בזמן שלמד את ההלכה הזו ,והרגם
ע"פ דין.
מי שחי כל הזמן עם ההלכה ,ומי שכל עולמו זו התורה ומצוותיה .רואה כך את העולם.
הוא רואה את כל העולם כלים והמחשות למה שכתוב בתורה ולמה שנלמד בהלכה.
מה ראה הסטייפלר בירקון?
מסופר שפעם אחת הלך מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א עם אביו הסטייפלר זצ"ל,
לקטוף סכך ליד הירקון ,לפתע קרא הסטייפלר לבנו שיבוא במהירות ,הראה לו את
הירוקת שעל פני המים ואמר לו' ,הנה ,זו כוונת המשנה במסכת שבת שאמרה שלא
יעשה אדם פתילות 'בירוקה שעל פני המים' .אמנם רבים באים לירקון ,הם רואים
שם הרבה דברים .אבל הסטייפלר ראה את המשנה.
הים הגדול
ופעם אחת הביא ראש ישיבה אחד אל הגר"ח קנייבסקי שליט"א נדיב שהגיע
מגיברלטר .הציג ראש הישיבה את האורח ואמר לרבי חיים מהיכן בא .כששמע רבי
חיים מהיכן הגיע האורח ,אמר בהתפעלות גלויה' ,גיברלטר ...אה גיברלטר' .לתמיהת
האורח והנוכחים הסביר רבי חיים כך ,ישנה ברכה מיוחדת שתיקנו למי שרואה את
הים הגדול" ,ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שעשה את הים הגדול".
אלא שב'משנה ברורה' מוזכר ספק אם הברכה הזו היא על הים התיכון שנקרא 'הים
הגדול' בשל קרבתו לארץ ישראל ,או שמא הכוונה היא על האוקיינוס .אבל אתה
שיושב בגיברלטר ,ורואה משם ניתן לראות באחת גם את הים התיכון וגם את
האוקיינוס ,אתה יכול לברך את הברכה לכולי עלמא .כי כאשר ראשו של הרב מונח
תמיד בתורה הקדושה ,הוא שומע גיברלטר ורואה את הים הגדול.
כמה מכוער אותו האיש
חז"ל מביאים )באבות דרבי נתן פרק מ"א( מעשה ברבי שמעון בן אלעזר ,שבא ממגדל עדר
מבית רבו ,והיה רוכב על החמור ומטייל על שפת הים .ראה אדם אחד שהיה מכוער
ביותר .אמר לו 'ריקה ,כמה מכוער אתה ,שמא כל בני עירך מכוערים כמותך?'
אמר לו ,מה אעשה? לך לאומן שעשעני ואמור לו כמה מכוער כלי זה שעשית .
כיון שידע רבי שמעון שחטא ,ירד מן החמור והיה משתטח לפניו ,א"ל נעניתי לך
מחול לי .א"ל איני מוחל לך עד שתאמר לאומן שעשאני כמה מכוער כלי זה שעשית.
רץ אחריו ג' מילין .ותמוהה ,דרך שיחה זו של התנאים?
בספר "דרך שיחה" )פרשת בראשית( ביאר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א את הדברים
ע"פ השולחן ערוך :הדין הוא )שו"ע או"ח רכ"ה ס"ט( הרואה את החיגר ואת הקטע וכו',
אם הם ממעי אמם ,מברך משנה הבריות ,ואם נשתנה אחר כך מברך דיין האמת.
וכדי לדעת כיצד לברך ,שאלו ,האם כל בני עירך כן? ונמצא א"כ שכבר ממעי אמם היו
כן ,וברכתו 'ברוך משנה הבריות' .אך אם לא כל בני עירו כן ,היינו שנשתנה אח"כ .א"כ
ברכתו 'ברוך דיין האמת'.
וזה מה ששאלו .הרי לנו שרבי אלעזר ברבי שמעון כשראה אדם מכוער ראה דיני
ברכות ולא כיעור.
)ייש"כ לידידינו הר"ר א .ארלנגר שליט"א על מסירת הדברים(

לרפואת חיים זאב
בן אודל בילא בתושח"י

לזכות חיים ברוך בן שרה פעשא
שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים

לולי תורתך שעשועי
אז אבדתי בעניי
שאר בשרי הקרוב שגר בלייקווד
שבארצות הברית ביקש ממני לסדר
לו תור להיכנס לרבן של ישראל מרן
שר התורה רבי חיים שליט"א ובכה
לרבינו שהוא עסוק וטרוד קשות על
המחיה ועל הכלכלה ואין לו זמן
ללימוד תורה והוא לא יודע מה
לעשות אמר לו שר התורה בחביבות
כבר הקדימו אותך בשאלה בתקופת
אבי תנועת המוסר מרן רבי ישראל
סלנטר זכר צדיק וקדוש לברכה אמר
לאותו יהודי רבי ישראל סלנטר
תלמד מוסר ,אם תלמד מוסר אתה
תראה שיש לך הרבה זמן ללימוד
התורה הקדושה .ואכן שאר בשרי
מצא כמה שעות ביום לשקוע בדברי
תורה ולשכוח מכל טרדות הפרנסה.
)ייש"כ להר"ר אברהם ישעיהו קובלסקי
שליט"א על מסירת הדברים(

שו"ת בעניני ארץ ישראל
ש .אווירא דא"י מחכים רק בתורה או
גם בדברים אחרים?
ת" .רק תורה".
ש .האם אווירא דא"י מחכים גם
כשבא רק לביקור?
ת" .כן )קצת(".
ש .האם אווירא דארץ ישראל מחכים
יותר בירושלים?
ת" .עיר העתיקה".
ש .האם אווירא דארץ ישראל מחכים
בעבר הירדן?
ת" .לא מצאנו".
)מתוך הספר החדש העומד לראות אור
בימים אלו על עניני ארץ ישראל מאת
ידידינו החשוב הר"ר מרדכי ציון שליט"א(

ברכת מזל טוב לידידינו החשוב הרה"ג רבי יצחק
אוהב ציון שליט"א לרגל הולדת הבן נ"י בשעטו"מ

ותלמדם חוקי חיים  -פרק יח היה קרוב ונתרחק )ד(
שאילת שלום החכם מאריכה ימים
טרם נעבור לנושא הבא ,ברצוננו להגיב
על מכתב ביקורת שקיבלנו מת"ח מופלג
מראשי הישיבות בארץ ישראל )ובעל פה -
מעוד מספר ת"ח( ,בו הוא מלין כי ברגע
שמגיע לבנין הישיבה גליונות 'דברי
שי"ח' בתוך מאגדי החוברות ,הוא רואה
כי לא אחד ולא שנים ,אצים רצים
בסקרנות גם בזמני הסדרים ,כדי לקרוא
דברי אלוקים חיים אלו ,וביקש שנדפיס
את הגליונות בימי שישי.
אשרינו ,שזה סוגי הביקורות שמגיעות
אלינו ,מי יתן ויהיו כל עם השם נביאים...
שצמאים כל כך לדברי תורה מתורתן של
גדולי הדור ומחכים לזה בכליון עיניים,
וידוע כי מרן רה"י הגר"ג אדלשטין
שליט"א חוזר ואומר כי צריך שלכל אחד
יהיה 'סקרנות' לדברי תורה ,שאלו יהיו
ה'חדשות' שלו .אשרינו.
ומובן ,שאין תפקידנו להתערב בהחלטות
ובסדרי ישיבה אך ברצוננו להסב את
תשומת לב לדברים שכותב הגאון רבי
אפרים שטראוס שליט"א ,משגיח
בישיבת קול תורה בירושלים ומי שהיה
לנאמנו הקרוב של רשכבה"ג הגראי"ל
שטינמן ,בספרו 'נאות אפרים  -פנינים
מרבותינו מאורי הדור'.
ונעתיק מעמוד קפ"ב :שאלתי את מרן
הגר"ח קניבסקי בדבר השאלה שנשאלה
בזמנו בישיבה האם מותר להפסיק
באמצע הלימוד ,באמצע הסדר ,כדי
לראות אדם גדול ,כי לכאורה יש בזה
להרבות יראת שמים אצל הרואים.
שאלה זו נשאלה בעקבות כך שהגר"ח
עצמו הגיע לסנדקאות באולם שמחות
סמוך לישיבה ,ובחורים רצו ללכת
לראותו ,כמובן שלא אמרתי להגר"ח
שהשאלה עליו...
הגר"א שטראוס מביא שהגר"ח ענה לו,
את הירושלמי תענית פ"ד ה"ב דרבי
חנינא אמר על עצמו שהאריך ימים ואינו
יודע ,האם מפני שנתמנה אחרי רבי אפס
או מפני שכד הוה סליק מן טבריה
לציפורין ,היה מעקם איסטריטא לשאול
בשלומו של רבי שמעון בן חלפתא בעין
תינה ע"ש ,הרי רואים כאן את הענין
הגדול של שאלה בשלומו של אדם גדול
שמפני זה האריך ימים ,ודימה הגר"ח את
ראיית פניו לשאלת שלומו ,שיש בזה
מעלה רוחנית גדולה] .וגם לענייננו,
הכבוד הרב שרוחשים הבני תורה בכך
שהם צמאים לכל דברי תורה ,יתכן וגם
זה דומה לשאלות שלומו ,ויש גם לחלק
כמובן[.
כמובן ,איננו מביעים דיעה אלא רק
מציינים לדבריו הנפלאים של הספר
הנ"ל.

מעניין להוסיף ,כי רבינו העריץ מאוד את
המשגיח בישיבה שלמד בה בפתח תקוה,
הגאון רבי דוב זוכובסקי ואת המשגיח
רבי יחזקאל לווינעשטין זצ"ל ,שרבינו
הזכיר אותו לא פעם לשבח )ואי"ה
בהזדמנות נרחיב על הקשר ביניהם(.

בעל 'נאות אפרים'
במחיצת רבינו שליט"א
את מי מוציאים
נשוב לנושא בו עסקנו :התנהגות הילד
המשנה אורחותיו ,ובשורות הבאות נביא
את הוראת רבינו לגבי הנהלת המוסד
החינוכי.
לשם כך פנינו אל נכדו אהובו של רבינו
הגאון רבי מרדכי צביון שליט"א ראש
ישיבת ברכת יוסף בקרית הרצוג ,שבמשך
שנים זוכה לעסוק בחינוך .הוא מעיד ,כי
רבינו אמר לו כמה פעמים לגבי בחור
שמתנהג לא כראוי ש"אסור להוציא
אותו מהישיבה ,אפילו אם הוא מקולקל
ומתנהג שלא כראוי ,צריך למצוא את
הדרך לטפל בו ,אך לא על ידי להוציא
מהישיבה".
ולאידך גיסא הורה לו כי' ,אם הבחור
במצב שמקלקל אחרים ,אז כבר אין
ברירה וחייבים להוציא אותו מיד ,אפילו
אם הישיבה כן יכולה לתקן אותו ,מכל
מקום מכיון שהוא מקלקל אחרים אין
רשות להשאיר אותו בישיבה'.

תמונה נדירה בפרסום ראשון:
המשגיח דפונבי'ז הגה"צ רבי יחזקאל
לוינשטין משתתף בשמחת נישואי תלמיד
לסיום ,אומר לנו הגר"מ צביון כי כשהחל
לעסוק בתחום החינוך ,הדריך אותו רבינו
לא אחת ולא שנים 'בימינו העיקר הוא
לקרב את הבחור ,לקרב ולקרב' ,לא
כבעבר כי היו צריכים להדריך את צורת
הלימוד ,את ניצול היום ,והמדות טובות,
כי כל אלו בודאי חשובים אך בתחילה
ובעיקר צריך לקרב.
תחנך את עצמך
מעיד הג"ר יצחק אוהב ציון :באחת
הפעמים בהם נכחתי במחיצתו של רבינו,
הבחנתי כי אב פנה אליו והתלונן על בנו
הילד שלא מתנהג כראוי ,ופירט מספר
בעיות ,וביקש לדעת מה לעשות.
רבינו אמר לו בחיוך :תחנך את עצמך!
אם אתה תהיה מחונך בשלימות ,גם הבן
יעשה אחריך...
דוגמא אישית!...

הגר"מ צביון לימין סבו רבינו שליט"א
משגיח או ראש ישיבה
עדות נוספת מעיד הגר"מ צביון ,שלגבי
מקומות המיועדות לבחורים חלשים,
אמר לו רבינו שליט"א עיקר התפקיד
בישיבה הוא המשגיח ,ולפעמים הראש
ישיבה פחות נחוץ ממשגיח ,והסביר:
תפקיד המשגיח לראות ולדאוג לרוחניות
של הבחור ושילמד ויתנהג כהוגן,
במסגרות כאלה הרי התפקיד של
המשגיח משמעותי הרבה יותר ,אם לא
ישגיח ,מי יודע מה יעשה הבחור ,וגם
בלעדי הראש ישיבה גם ילמדו...

הגר"י אוהב ציון במחיצת רבינו עם
אחד מספריו
הבהרה
בגליון הקודם הובאה במדור זה תמונה
מסוימת עם כיתוב שהשתמע ממנו
פגיעה באיזה ציבור ,להוי ידוע שהדבר
ארע בשגגה גמורה ,ועמנו משגיתנו תלין.

