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 רפואה שלמה בקרובל

 בתושח"י

  דבר העורך �
'פותח  עולם התורה נתברך השבוע בספר נוסף

החשוב הר"ר אהרן  נושי"ל ע"י ידידי את ידך'
על התורה  ובו חידושים וביאוריםפסין שליט"א 

ונלווה אליו שו"ת גדול ממרן  ענינים שוניםו
 רבינו שליט"א, ונביא כאן קטע קטן וז"ל:

, בעל שליט"א בסקיישאלתי למרן הגר"ח קנ
ואשה גומלי חסדים הגרים באחד הארצות 

המס  ונרדפים של על ידי שלטונותהרחוקות 
שנה והדבר גורם להם הרבה עוגמת  15כבר 

נפש, חששות, פחדים ור"ל זה גם גורם לחילול 
 השם.

מבקשים לדעת מה יקבלו על עצמם להצלחה 
 ולביטול הרדיפה הנוראה הזו?

הרב שליט"א בירך את המשפחה, ובתחילה אמר 
שיעלו לארץ ישראל, וכששאלתי מה יקבלו 

להם לעלות לא"י),  עליהם עתה (כי כעת קשה
 .˘‰·ÔÈ·Â¯ÈÚ ˙ÎÒÓ „ÓÏÈ ÏÚ :אמר הרב

הרב הביעו את  כשסיפרתי למשפחה מה אמר
 פליאתם ושאלו לפשר סגולה זו.

ואמרתי שאולי י"ל בטעמו של מרן שליט"א 
סכת זו שבעירובין לומדים על רשויות, ולימוד מ

הרשויות, היינו,  בוהוא סגולה של יתער אם כן,
שרשויות המס לא ינסו לטמון ידם ברשות לא 

 להם ולקחת לרשותם מה ששיך לרשות אחרת.
 שאלתי למרן שליט"א האם אכן זה היה טעמו?

  ."�ÔÂÎ": ב לי הרב שליט"אוכת
למרן שליט"א  ספרתיכמה חודשים לאחר 

שהיתה סייעתא דשמיא  ,שברכתו הועילה
 עו סוף סוף להסדר עם שלטונות המס.והגי

זה, "כ לאחר הסדר כסיפרתי לו שבדאמנם 
את החשבון המדוייק של  הכנסהשולחים מס 

מה שחייבים להם בתוך שלושים יום מחתימת 
 ההסכם.

ם ואולם עתה כבר עברו למעלה משישים יו
 ועדיין לא קיבלו דבר ממס ההכנסה.

מכיוון שמבחינת החוק שם, זו אחריותם לודא 
הם הרואה חשבון שקיבלו את המסמכים, יעץ ל

מהו הכנסה וישאלו מאיתם שלהם, שיפנו למס 
כו עוד ועוד חסך החוב שלהם, משום שאם הם י

הכנסה, זה יכלול ובסוף יקבלו את חובם ממס 
 גם ריביות שצברו.

ך, הם מקווים ומתפללים שאולי התיק מאיד
 שלהם במס ההכנסה הלך לאיבוד ואולי לא יצרו

הכנסה איתם קשר שוב. מכיוון שבד"כ מס 
יום מחתימת  30שולחים את החיוב בתוך 

 ההסכם וכבר עבר זמן כפול מזה כעת.
, האם יפנו א"וכעת הם שואלים למרן שליט

א למס הכנסה, או שהאם אמרינן בכי האי גוונ
 עדיף? ל תעשהששב וא

˘Ï˘ ÛÈ„ÚÂ ,ÂÏÏÙ˙È‡ ואמר הרב שליט"א: 
.̄ ¯·Ï ÒÓ‰ ˙ÂÈÂ˘¯Ï Â¯˘˜˙È  

ום ל ש שבת  כת  ר  בב
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 או פרנסה, ברפואה לישועה אליו לפונים א"שליט רבינו מייעץ לפעם מפעם, כידוע
 .הישועה תבוא בקרוב ה"ובעז, כסגולה מסוים נושא ללמוד, וכדומה גוזיו

 הוא רבות פעמים, למשל כך, הנושא לאותו הקשור דבר מייעץ הוא כלל בדרך
 מיני בכל עוסקת המסכת( בכורות מסכת ללמוד ל"רח הארורה במחלה לחולים מייעץ

 הוא, ברגל שונים מכאבים שסובלים לאלו, )בהמה או באדם הקיימות שונות מחלות
 הבאים בנזקים עוסק הפרק תחילת שכן(' הרגל כיצד' פרק ללמוד אחת לא מייעץ

 .קידושין מסכת ללמוד מייעץ הוא לזיווג לממתינים, )המזקת בהמה מרגל כתוצאה
 להרבות לאדם שיגרום דבר כל: 'טעמו עומק את אליו למקורבים רבינו ביאר פעם

 שהאדם רוצה ה"הקב כי, הישועה את להביא סגולה כבר עצמו זה, התורה בלימוד
 עצמו על לקבל יותר מוכן הוא ישועה צריך שאדם שבזמן וכיון, יותר אליו יתקרב
 '.לו יועיל זה ה"ובעז, שילמד דבר איזה מייעץ אני קבלות

 :האחרונים מהימים מופלא מעשה כאן נביא
 את וביקש, ל"בחו מכובדת בקהילה הקהל ראש מחשובי אחד הגיע רבינו אל

 רב זמן כבר סובל הוא ממנו, בראש מאוד וחמור מסוים למיחוש רבינו ישועת
 ומהר בו הביט א"שליט רבינו, מסובכים טיפולים מספר על ממליצים והרופאים

 מכובד לאיש נחשב גם הוא, בנוסף. הגדול המתמיד אינו ההוא האיש כי הבין מאוד
 .נזק רק מכך ייצא יתבייש אם, אדרבה, לביישו שאסור

 לו שמים השמים מן?  אותו לבייש בלי ותלמד תשב לאדם אומרים הכיצד, ובכן
 .הנכונות המילים את א"שליט לרבינו

... ס"הש שעל ש"הרא פירוש תלמד, סגולה לך אתן, לו ואומר אליו פונה רבינו ואז
 ].בראשו המיחוש כנגד[

 ?מסכת איזה על? ש"הרא פירוש ללמוד: ושאל התפלא הלה
 ?לומד אתה מסכת איזה: רבינו
 ...לעיתים משניות קצת לומד אני... קבועה מסכת לי אין: בגמגום הלה

 .גמרא על זה, משניות על רק ש"הרא פירוש אין: רבינו
 ...פעם מידי' לישראל חוק' גם לומד אני: הלה

 ? גמרא ללמוד לך מזדמן לא, ס"הש על ש"'הרא פירוש' צריך, לא: רבינו
 ...קבוע משהו לא: הלה

 יהיה ה"ובעז ש"הרא פירוש תלמד ועליה, שתבחר מסכת איזה לך תקבע: רבינו
 .שלימה רפואה

 ...יום כל לתורה עיתים יקבע גם שהלה רבינו הרויח, בכך

    

  פשט על הפרשה �
 

 )(כז, ב "הנשיאם ולפני הכהן אלעזר ולפני משה לפני ותעמדנה"
 והנשיאם מקומות' מג חוץ' הא אחר ד"יו מלא נשיאים כתיב התורה בכל

 הנשיאם ויקריבו נשא' ובפ הנשיאם לפני וכאן השהם אבני את הביאו
 בשם ויקהל' בפ י"פירש כבר השהם אבני וגבי, המזבח לפני קרבנם את

 פגמם האחרונים והקריבו נזדרזו שלא לפי )ז"סט ב"פי ר"במדב( המדרש
' ג' ב' סי ג"פי ר"בבמדב שאמרו לפי ל"י המזבח חנוכת וגבי, הכתוב
 קטרת שהתנדבו ה"הקב וקבלם כהוגן שלא הנשיאים עשו דברים

 טעם צריך וכאן, הכתוב פגמם דלכך ל"י השבת את ודחו חטאת ונתנדבו
 מפני אלא הנשיאים לפני עמדו לא דבאמת משום ל"וי. חסר כתיב למה

 אלא ואלעזר רבנו משה במקום יפסקו לא הנשיאים שודאי הכבוד
 נכתב לכך' ב ט"קי ב"בב ש"כמ כולם לפני ועמדו יושבין היו ד"בביהמ

 ידעו ולא לנשיאים שאלו שבתחילה שם ד"ולמ, בפניהן עמדו שלא חסר
                                                 .לענות ידעו שלא חסר כתיב דלכך ל"י למשה ושאלו וחזרו

 (טעמא דקרא)
 



 
 

  הדף היומיי נינמע
  השבוע יחלו המוני עם ישראל בכל אתר ואתר ללמוד את מסכת סנהדרין במסגרת לימוד הדף היומי

  .זו מסכת ללימוד הקשורים א"שליט מרבינו ענינים כמה כאן נביא
  

 ,בכליות מאבנים שסובל לאחד
 סנהדרין מסכת שילמד אמר רבינו

 וסקלתם' הענין שם שמוזכר
  '.באבנים

  
, שאלות מאד הרבה ששאל לאחד

 ]להשיבו כח היה לא כבר ולרבינו[
? סנהדרין מסכת למדת רבינו שאלו
 לו אמר, למד המסכת שרוב והשיב
 יותר שואלים שלא כתוב שם רבינו

 שהיה לציין יש, [שאלות משלש
  ]בטוב חש שאינו רבינו על ניכר

  
 לשלוח היה רגיל פלוני יהודי

 שאלות עם מכתבים לרבינו
, שאלות הרבה שולח והיה, בלימוד

 ישאל שלא רבינו לו אמר פעם

, אחד במכתב שאלות משלוש יותר
 וקושי טורח היה הנראה כפי[

 ]שאלות הרבה לענות לרבינו
 בתוספתא הוא שכן לו והראה

 ישאל ולא' "ה אות ז"פ סנהדרין
" הלכות משלש יתיר בענין השואל

  .)יותר פירושו-יתיר(
  

 בסנהדרין הנאמר על לרבינו אמרו
 'שה ומידד אלדד על' א ז"י בדף

, גדולתם על גדולה להם הוסיף
, לו ויהיה בכח שיקח חושב שאדם

 כאן, לו יהיה לא בצד ישב אם אבל
  .להפך רואים

 כתוב, והוסיף, כן אכן רבינו אמר
 את לקחת בכלל רצו שלא, במדרש

 לקחת מה אין שאמרו הפתקאות

 שלהם אמר' וה, ריק שיצא ודאי
, הפתקאות להם וחיכה מגיע

 רואים דורינו עד לרבינו אמרתי
 שהיו ואלה, קבלו לא שרצו שאלו
. הדור את מנהיגים הם דוקא בצד
 צריכים אבל נכון שזה רבינו אמר

  .וללמוד לשבת
  

יש  אחד הנכדים שאל לרבינו היכן
בש"ס פרק שהוא בלי תוס'? ועל 

 בלי שהוא הבבלי הפרק אתר ענה :
 פרק - דסנהדרין בתרא פרק': תוס
  .חלק

  
  ודה)מנחת ת(

  
  

ÌÈ¯ˆÓ‰ ÔÈ· ÈÓÈ È�È�ÚÓ  
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  ').א' באיכה ( ִיְׂשָרֵאל ִּתְפֶאֶרת ֶאֶרץ ִמָּׁשַמִים ִהְׁשִליךְ  ִצּיֹון ַּבת ֶאת ֲאדָֹני ְּבַאּפֹו ָיִעיב ֵאיָכה
' ד חלק אמונה דרך בהקדמת רבינו וכתב, שמיטה שמרו שלא משום הוא לישראל שהיה הנורא להגלות הגורמים אחד הנה

 אוצר מהן והעושה הביעור לפני אפילו סחורה בהן העושה י"פירש( שביעית פירות על לעולם בא דבר )דאבות ה"פ( תנן: שביעית הלכות
 ארצם שבתה שלא י"פירש( הארץ שמיטת על לעולם באה גלות )ואילך הביעור משעת הפקירום שלא אחרינא לישנא, הביעור זמן לאחר

. )הפקר בהן נהגו שלא י"פירש( שביעית פירות מפני שביעית במוצאי מתרבה הדבר פרקים בארבעה )וקצרו זרעו אלא בשביעית
 אז שנאמר במקומם ויושבים אחרים ובאים אותם ומגלין לעולם בא גלות, ויובלות שמיטין השמטת בעון ')א ג"ל( ובשבת
  . תשבות השמה ימי כל וכתיב' וגו אויביכם בארץ ואתם השמה ימי כל שבתותיה את הארץ תרצה
 תשמטנה והשביעית אמר דאת כמה כראוי שמיטותיהן שומרין היו שלא מפני נטושה חרב מפני ')ד' סי ד"פ ר"איכ( ואמרו

 שתדעו בשביל אחת לי ומשמטין שש זורעין שתהיו לכם אמרתי אני אמרו ח"פל נ"ואדר' ז פרק בחקתי כ"ובתו, ונטשתה
 תרצה אז שנאמר לי חייבת שהיא שמיטין כל מאליה תשמט והיא ממנה וגלו עמדו כן עשיתם לא ואתם היא שלי שהארץ

  . תשבות השמה ימי כל שבתותיה את הארץ
  .שמיטה שמרו שלא מה ענין מרומז' וגו באפו יעיב איכה בפסוק כי לומר אפשר רמז דרך כי רבינו התבטא ובפעם
' ישראל תפארת ארץ משמים השליך' היא שהסיבה ומתרץ, הזה כדבר קרה איך' ציון בת את' ה באפו יעיב איכה' תמה הנביא

  .כראוי קדושתם על שמרו ולא בהם וזלזלו לארץ שביעית פירות השליכו', תפארת' שהם ישראל -
  

ÍÈ‡ Ò�Î� Â‰ÈÓ¯È ˙¯ÚÓÏ ‰ÏÙÎÓ‰  
  

 אויבים שבאו מנוחתי וזהו ביתי זהו בוודאי אמר המקדש בית את ה"הקב שראה וכיון )ד"כ סימן ר"לאיכ פתיחתא( במדרש איתא
 מה אתם היכן אוהבי אתם היכן כהני אתם היכן בני ביתי על לי אוי ואומר בוכה ה"הקב היה שעה באותה כרצונם בו ועשו

 מקבריהם ומשה וליעקב ליצחק לאברהם וקרא לך' וכו לירמיה ה"הקב אמר בתשובה חזרתם ולא בכם התריתי לכם אעשה
 והרם הירדן שפת על עמוד לך הוא ברוך הקדוש לו אמר קבור משה היכן יודע איני ע"רבש לפניו אמר לבכות יודעים שהם
 העולם לאבות ואמר המכפלה למערת ירמיה הלך מיד אויבים שבלעום צאנך וראה עמוד עמרם בן עמרם בן וקרא קולך
 בימיך יאמרו שלא מתירא שהיה מפני יודע איני להם אמר למה לו אמרו ה"הקב לפני מתבקשין שאתם זמן שהגיע עמדו
  '.וכו זאת לבנינו היתה
 מה פי על יתכן עוד, ממש לתוכה נכנס ולא לה סמוך עמד ואולי המכפלה למערת הלך ואיך היה כהן ירמיה הרי וקשה

 מימות שם שהיו הנביאה וחולדה דוד בית מקברי חוץ קברות בה מקיימין אין בירושלים )ה"ל פרק( נתן דרבי באבות דאיתא
, קדרון לנחל הטומאה מוציאה שהיתה שם היתה מחילה אמרו פינום לא מה מפני הקברות את וכשפינו הראשונים נביאים

  )בזמן ה"ד ההלכה באור ח"ה משמיטה י"פ אמונה דרך( שפיר ואתי טומאה בה היה לא המכפילה מערת זה ולפי
  

  (מתוך הספר החדש העומד לראות אור בימים אלו 'שיח הנחמה')
   


