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 פנינים על הפרשה 
ושמע אביה את נדרה )ל' ה'(
אמר רבנו :מפרשי התורה חפשו טעם מדוע התורה אמרה שהאב מפר נדרי בתו ולא בנו ,וכן שדוקא בעל יכול להתיר נדרי אשתו
ולא להפך .אבל נראה בסברא שהטעם הוא ,כי הלא מדבר כאן על נדרי ענוי נפש ,או בינו לבינה.
והרי הבת שיכת לאביה ויכול למכר אותה ,ומעשי ידיה שלו .נמצא שאם היא נודרת ,היא נחלשת ולא תוכל לעבד כראוי ,לכן
התירה תורה שיפר כדי שלא יפסיד.
וכן אשה נשואה ,הרי היא קנויה לבעל וצריכה לשמשו ומעשי ידיה שלו ,ואם נודרת נדרי ענוי נפש נחלשת ויהיה לו מזה הפסד,
ועוד שאינו רוצה באשה נדרנית כזו ]דמהאי טעמא הנושא אשה ונמצאו עליה נדרים ,הרי קדושי טעות ,כדאיתא כתבת ע"ב ב',
עין שם[ ,לכן התירו לו להפר.
זה גם הטעם שנערה המאורסה אביה ובעלה יחד מפרין נדריה .כי כיון שנתארסה ועומדת לצאת מביתו ולנשא לאחר ,מה אכפת
לאב ,וגםן הבעל יתכן שלא אכפת לו כי בידו לא לשאנה ,ורק אם לשניהם אכפת יכולין להפר )טעמא דקרא ,עין שם מהלך נוסף(.
ולתלמידו רבי אליהו מן שליט"א ,הוסיף רבנו עדו:
דמהאי טעמא יש חלוק בזה בין בן לבת ,כי בבן יש פעמים שהוא מחכים יותר מן האב ,אם הוא לומד תורה ונעשה תלמיד חכם
יותר מאביו ,ממילא אם נודר ,אביו לא יכול להפר לו ,אבל בת שאינה לומדת תורה ,תמיד היא תחת אביה לגמרי ,שהרי יכול
)שבענו מטוביך(
למכרה ולהנות ממעשי ידיה וכנ"ל.


 מעניני בין המצרים 
א .לגבי שמחת בר מצוה הנערכת בתשעת הימים האם מותר לחתן בר
המצוה ולהוריו אחיו וזקניו ללבוש בגדי שבת.
ת .לא.
ב .האם מותר לכבס מטפחות האף בתשעה הימים.
ת .מסתבר דמותר.
ג .שו"ע ר"י תקנ"א ס"י :יש מי שאומר שהנוהגים שלא לאכול בשר בימים
הנזכרים מותרים בתבשיל שנתבשל בו בשר ואסורים בבשר עוף וכו',
 מהו הטעם לאיסור אכילת בשר עוף להאי יש מי שאומר.ת .שמחה.
)יש"כ לגאון ר' משה חליוה על מסירת השו"ת כפי שקיבן מרבינו בכ"י(

כתב המשנה ברורה )סוף סי' תקנ"א( "ובכונת האר"י כתב שיתאבל
בימים ההם אחר חצי היום ויבכה כמו חצי שעה" ובנותן טעם
להעתיק דברים נפלאים מרבינו שליט"א בספרו טעמא דקרא :הנה
במגילת איכה יש אריכות גדולה על עניני הצרות שאירעו לישראל
אבל על עצם חורבן הבית לא האריך כ״כ .והטעם י״ל עפ״מ שאחז״ל
בב״ר פמ״ב סוף סי׳ ג׳ דכל והיה הוא לשון שמחה ומתיבין ליה מהא
דכתיב )ירמי׳ ל״ח כ״ח( והיה כאשר נלכדה ירושלים אמר להם עוד היא
שמחה שבו ביום נטלו ישראל אופכי על עונותיהם דאמר רשב״נ
אופכי גדולה נטלו ישראל על עונותיהם ביום שחרב ביהמ״ק שנאמר
תם עונך בת ציון ,נמצא שעצם חורבן הבית הי׳ טובה לישראל
שנמחלו עונותיהם וגם ששפך חמתו על העצים ועל האבנים לכן לא
האריך אלא בעניני הצרות שבאו כתוצאה מכך שהם היו רק לרעה
)ועי׳ בתוספות בקידושין ל״א ב׳ ד״ה איסתייעא( .והנה בימינו אנו ,ברוב
המקומות לא נוהגים לערוך תיקון חצות ובודאי שלא באמצע היום,
אך סיפר רבינו שליט"א ששמע מאביו רשכבה"ג מרן בעל הקהילות
יעקב זי"ע ,שזוכר מישיבת נוברהדוק ,שהיו עורכים כל בני הישיבה
כל יום תיקון חצות בבכיות נוראות על שכינתא בגלותא ,ומייחלים
לביאת מקדשנו בב"א.
יעזור ה' שנזכה שיקוים בנו "כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה
בשמחתה" וכמו שעמדו בעלי המוסר על הלשון "זוכה" לשון הווה,
והיינו כי מי שבוכה באמת על החורבן הרי שזה כבר נחמה פורתא
אצלו ,וכבר כעת הוא מעט זוכה ,ויראה בקרוב את הגאולה השלימה
בב"א.

 להתכון לזמן בין הזמים 
אי"ה לקראת ימי בין הזמנים הבעל"ט ,אנו
עומדים להוציא ''קובץ גליונות'' במהדורה
מיוחדת .החוברת אי"ה תהיה 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.
ניתן להעביר במס'053-3145900 :
כשרות מיוחד עבור השותפים ,כל השמות
שיצטברו יוזכרו גם בערב שבת זו ובכל
ערב שבת עד לט"ו באב )החל השנה בשבת(
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.
בברכה מרובה
יצחק גולדשטוף

אחר מטתו של הגאון הגדול רבי זאב לוין זצ"ל
במוצאי מנוחה פרשת פנחס העעל"ט נסתלק מעמנו אחד ומיוחד מקרובי
משפחתו של רבינו שליט"א ,להבחל"ח הגאון רבי זאב לוין זצ"ל ,בנו של הגאון
הצדיק רבי רפאל לוין זצ"ל שהיה בנו חביבו של הצדיק המפורסם רבי אריה וגיסו
החשוב של מרן רבינו הגרי"ש אלישיב זצ"ל.
קשר רב שנים וחביבות יתירה היה בין רבי זאב זצ"ל לבין רבינו שליט"א .לעיתים
קרובות היה נכנס לקודש פנימה לשאול בדבר ה' ,והיה רבינו מחבבו ומעריכו.
באחד הפעמים התבטא רבינו שליט"א אחר צאתו של רבי זאב מהחדר ,כי 'הוא
מזכיר לו בדמותו את אביו' )עדות הג"ר גדליה הוניגסברג במסע הלויה לפני
מיטתו(.
אביו הצדיק רבי רפאל היה בן גילו של רבינו ,והיה להם קשר איתן עוד משנות
לימודיהם המשותפות בישיבת לומז'א בפתח תקוה .תחת אחד השיחים הרחיב
רבינו וסיפר ,כי בתקופת לימודו בישיבה היה תקופה שהצבא היה זקוק לכוח
צעיר ,שילחמו בערבים שהיו באזור ,על ידי שיבואו עם מקלות וכלי נשק ויאיימו
עליהם והם יברחו.
שליחי הצבא באו לישיבה ,עם אוטובוס ריק ולקחו איתם את כל הבחורים שהם
ראו ,וגם רבינו היה ביניהם יחד עם רפאל ז"ל ורבי משה )סולובצי'ק( ,וסיפר,
ש''הביאו אותנו לאיזה הר גבוה אחד שהיה בסמיכות ,ונתנו לנו מקלות חזקים
ביד ...אחרי כמה שעות ראינו שהממונים עזבו אותנו ,אז ברחנו לעיירה הסמוכה
ומשם חזרנו לישיבה ללמוד''...

מזכיר את דמות דיוקנו של אביו זצ"ל .רבי זאב
עם להבחל"ח מרן שליט"א בתקופה האחרונה

תמונה נדירה של רבינו שליט"א בשמחה
משפחתית עם הגה"צ רבי רפאל זצ"ל

והעמידו תלמידים הרבה
פרק בפני עצמו ,היא הרבצת התורה מיוחדת שזכה הגר"ז במשך קרוב לארבעים שנה בישיבת 'קהילות יעקב' לצעירים,
בבני ברק .הישיבה היתה כביתו השני ,ואולי אף הראשון .את כל כוחותיו השקיע ומסר
בעבור התלמידים .הוא היה מופיע בישיבה כבחור מן המנין בתפילות ,וברוב סדרי הישיבה,
ולא הפסיד למסור אף שיעור.
שיעוריו היו ידועים בבהירות מיוחדת ובסדר מיוחד ,כאשר הוא צועד במהלך השיעור צעד
אחרי צעד בנתיבות גדולי הראשונים ,ובעיקר היתה לו חביבות מיוחדת להזכיר מדברי
גדולי האחרונים שאותם הכיר ,ומתורתם ינק ,כמרנן הגר"ש רוזובסקי ,האילת השחר
והמנחת יהודה וחמיו הגר"נ נבנצאל זכר צדיקים לברכה.
רבי זאב זצ"ל )מימין( עם מרן הגר"ג אדלשטין
והגר"ש שטינמן שליט"א במסיבת חנוכה בישיבה
כשהיה רבי זאב נכנס לרבינו ומספר על הנכדים שלומדים בישיבה ,היה רבינו מחזיק לו טובה ,ומברך אותו בברכת יישר
כוח.
רעהו שיבחלט"א מרן הגר"ש שטינמן שליט"א ,שקרא לו למסור שיעורים בישיבה לפני
שנים רבות ,הספיד באופן נדיר אחרי מיטתו ,וסיפר בדמע ,על הדוגמא האישית הטובה
שהנחיל לכל התלמידים בעבודת התפילה ובניצול הזמן ,הוא הוסיף ואמר ,כי גם בתקופה
האחרונה שהיה חולה אף אחד לא ידע מדבר מחלתו ,וגם כשהוצרך לקבל טיפולים בבית
החולים ,היה מתאמץ מעל הכוחות שלא להחסיר משום שיעור ,והיה נוסע לפני או אחרי
השיעור ,והעיקר שהתלמידים לא יופרעו מחמת מחלתו.
הגאון רבי זאב זצ"ל )מימין( לצד רשכבה"ג הגראי"ל
שטינמן ובנו הגר"ש ,בעת בואו לחיזוק בישיבה

משכיל אל דל
'ירושה' מיוחדת קיבל רבי זאב זצ"ל מאבותיו :לקבל כל אדם בסבר פנים יפות ,ולהשתתף בצרתו של האחר .בשנים
האחרונות התפרסם שמו כמי שיודע לומר את הלחש המסוגל נגד עין הרע ורוחות רעות ומזיקים ,וביתו הפך תל תלפיות.
רבים רבים היו באים אליו בבקשה שיעשה עבורם את הלחש המיוחד ,ובטוב ליבו ,היה מאזין
לצרה של האחר ,מרגיע ומעודד ,ואומר בדמעות את הלחש כפי הנוסח והתיקון שקיבל מאביו
רבי רפאל ומסביו רבי אריה זצ"ל ,ואח"כ היו רואים ישועות גדולות אצלו.
בני משפחתו עמם שוחחנו ,מספרים כי הרבה קשיי יום ושבורי לב ונפש ,הטרידו את מנוחתו
יומם ולילה כפשוטו ,אבל הוא הקפיד לקבל כל אחד בסבלנות ובנחת ,על אף הקושי שבדבר.
מענין ,כי מספר פעמים התיחס רבינו לדבר ,והיה שולח בעצמו אנשים שחששו שיש להם עין
הרע ,שילכו לאביו הגה"צ רבי רפאל לוין זצ"ל ,אבל לאלו שגרים בבני ברק היה רגיל לומר
שבבני ברק אין שולט עין הרע )מפי הג"ר משה סמוטני שליט"א(.
רבינו מראה חביבות יתירה
להגר"ז זצ"ל ומשפחתו

