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מעשה שהיה, לפני כמה שנים חלה רח"ל אחד 
האברכים מירושלים. הוא פנה לעסקן נכבד שיטפל בו, 
הביאוהו אצל רופאים וערכו לו בדיקות, ונתברר 
שנחלה במחלה הידועה רח"ל, וכי לפי דרך הטבע אין 
מה לעשות. פנתה אשתו של החולה לאותו עסקן, 

קן בבקשה שרצונה עז להיפגש, בעלה והיא, עם העס
. הגיעו שלשתן אצל זצוק"לאצל מרן הגרי"ש אלישיב 

סקן פרש לפניו ביום שישי, ערב ש"ק, והע זצוק"למרן 
אלישיב: לפי מה שהסברת את  את הענין. אמר הרב

הענין רואה אני שאין מה לעשות לפי דרך הטבע, ונתן 
 את ברכתו.

פנתה האשה אל הרב אלישיב ואמרה: מבינה אני 
עומדת אני להיות אלמנה צעירה, שבעוד כמה שבועות 

ובני הקטנים יהיו יתומים קטנים, הם יגדלו וישאלו 
אותי: "אמא! האם עשית בשביל אבא כל מה שיכלת 
לעשות?!..." ובכן, שואלת אני מהרב, האם אוכל לומר 
"כן, עשיתי כל מה שיכלתי..." מיד פנה הרב לאותו 

מר עסקן והורה לו: תיסע עם החולה מיד לאמריקא! א
נצטרך  -היום יום שישי, אם ניסע מיד  ,עסקן: רביה לו

לחלל שבת... אמר לו הרב אלישיב שוב: תסע עמו מיד 
לאמריקא! הם נסעו, וב"ה האברך הבריא. עד כאן 

 העובדה.
ושאלתי למו"ר הגר"ח קניבסקי שליט"א, מעיקרא מאי 

ולבסוף מאי קסבר, מדוע בתחילה  זצוק"לסבר חמיו 
עשות, ואילו אח"כ אמר לנסוע גם להגיב שאין מה 

 שבת!ב
‰Â ÔÈ·‰ ‡Â¯‡‰  ן וענה: יינעמו"ר שליט"א הרהר ב

 ÏÚ ÍÂÓÒÏ ‡Ï˘ ,‰"·˜‰· ‰�ÂÓ‡Â ÔÂÁË· ˘È ‰˘‡Ï˘
 ‡Ï‡ ,‰ÏÂÁ‰ ÌÚ ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ÔÈ‡˘ Â¯Ó‡˘ ÌÈ‡ÙÂ¯‰
 ÍÎ ÌÂ˘ÓÂ ,˙¯Á‡ Í¯„ ˘ÈÂ ,'‰ ¯ÂÊÚÈÂ ÏÂÓÁÈ ÈÏÂ‡ ‰·˘Á

 ˙Â˘ÚÏ ‰Ó ÔÈ‡ Ú·Ë‰ Í¯„·˘ Û‡- ·Â ‰�ÂÓ‡ ÌÚËÁ ÔÂ
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למחרת הראיתי למו"ר שליט"א דברי מרן החזו"א זצ"ל 
הכותב לענין לבשל  (או"ח סימן נ"ט סוף סק"ד)בספרו 

לתינוק אוכל בשבת, כשאין לו אוכל אלא שלא מבושל, 
לבשל בשבילו,  סכנה ומותר פקשרגיל בזה, והוא ס

בה' וקובע מזונות בנו  ח"ומי שבוט ואמנם כתב שם:
 -בכך  באופן שאין מבשלין בשבילו בשבת וכבר הורגלו

אין מזניחין אותן". ואף שבדברי החזו"א מבואר שע"י 
אמונה ובטחון אין מחללין שבת, ואילו כאן עולה שע"י 
אמונה ובטחון כן מחללין שבת, מ"מ רואים מדברי 

ו, [והדברים ק"החזו"א שבטחון קובע את הלכות שבת! 
שהרי מצות "וחי בהם" חמורה משבת, שדוחה שבת, ואם 

. חי בהם", ק"ו שסגי לחלל שבת]ובאמונה ובטחון סגי ל"
ואמר לי מו"ר שליט"א שאמנם כן כשהשיב לי אתמול 

ל שבת, חשב על דברי החזו"א שע"י בטחון מותר לחל
שאלו איך מהני ה"בטחון" של האשה על הנ"ל. ו

·È¯‰‰ ÏÚ ‰È‰ ÔÂÁË ריאותו של בעלה? וענה רבינו: ב
!‰�ÓÏ‡ ‰È‰˙ ‡Ï˘ ,‰ÓˆÚ                   (דרך שיחה) 

ם לו בת ש  בברכת ש
טוף דש גול ק  ח ) יצ ב " ב ) 

 

  פשט על הפרשה �
 )כב, א(" היאורה תשליכוהו וכל הבת תחיון כל הבן הילוד"

לכאו' ל"ל לומר וכל הבת תחיון ומה לו אם לא יחיו העיקר הול"ל 
כל הבן תשליכו. וי"ל שהרי כל החשש שלהם הי' הנה עם בנ"י רב 
ועצום ממנו וגו' פן ירבה וגו' ולכן רצה בדוקא שישאירו את הבנות 

מוכרחים להנשא להמצרים ואז ולא יהי' להם למי להנשא ויהיו 
יהי' לכ"א מהמצרים הרבה נשים וממילא יתרבו בהרבה יותר מבנ"י 
וכ"ה במדרש רבה פ"א י"ח ונקח הנקבות לנשים והא דמסיים לפי 
שהמצרים שטופים בזמה הוא טעם שלכן בודאי יסכימו המצרים 

 לקחתם.
 (טעמא דקרא) 

 

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    שובו בנים שובבי"םשובו בנים שובבי"םשובו בנים שובבי"םשובו בנים שובבי"ם

השבוע לסדר שמות, הוא הראשון מסדרת השבועות שמרומז בהם תיבת 
שובבי"ם. כידוע שהם שבועות של פרשיות שמות וארא ועד תצוה, שכן 

    ....השנה מעוברת היא ויש 'שובבי"ם ת"ת
תרפ"ה מציין לדברי הבאר היטיב ושערי תשובה המשנה ברורה סוף סימן 

בענין של תענית בשובבי"ם ת"ת. והא לך לשונו של באר היטיב 'יש נוהגין 
בשנה מעוברת לקבוע תענית בכל יום ה' מפרשת שובבי"ם ת"ת וי"א גם 
פרשת ויקהל ופקודי ואומרים שומר ישראל וכו'. וכתב האר"י ז"ל בפירוש 

לתקן עון קרי יותר מכל השנה להמתענים בהן  התורה שימים אלו מסוגלים
לכן מתחיל מפ' שמות שאז התחיל השעבוד... עכ"ל ובקהילות רבות 
וישיבות שונות של ימינו נוהגים הנהגות יפות שמרבים בתורה ועבודה 

    ....וסיגופים איש לפי דרגתו ומעלתו
רבינו שליט"א עצמו אינו מתענה וגם אינו אומר סליחות או סדר תפילה 

חר מיוחד, ולשואלים הוא מורה ובא כי מי שרוצה להתחזק בשבועות א
כך מרגליה  -אלו, ירבה בלימוד התורה ושקידתה, כשמרבים בהתמדתה 

הוא התיקון הכי גדול, וזה עדיף יותר מכל דבר אחר. כמובן, הוא  -בפומיה 
'טובה תורה מכל  -לא בא לשלול את שאר החיזוקים השונים אך לדעתו 

    .'.'.'.'סחורה
פעם ברגע של קורת רוח, סיפר רבינו מעשה עם מוסר השכל לכל אחד 
באשר הוא. היה זה כשהגיע לפניו בן תורה עמל בתורה, ואמר לו שמנסה 
הוא לעמול בתלמוד בכל כוחו אך הדבר קשה לו מאוד, והוא מעדיף 
לעסוק במצוות או במסחר או גמ"ח וכו' שזה הרבה יותר קל. רבינו נתחייך 

ב יקירי, אספר לך מעשה שהיה. היו שני נערים שישבו ולמדו ואמר לו, ש
בחשק רב, לימים, 'ויגדלו הנערים', היצר הרע עשה את מלאכתו כראוי 
והקשה עליהם את הלימוד... הראשון לא שהה כהוא זה, התגבר והמשיך 
עם כל הקושי להגות בתורה בכל כוחו, אך השני פחז עליו יצרו ועזב את 

לעבוד. חיפש ומצא עבודה כפועל בנין. סוחב אבנים בית המדרש והלך 
     ו.קרשים, בונה וסותר ועמל בכל כוח ומזיז

כעבור תקופה נפגשו השנים, והראשון, מאושר כולו, אין לו בעולמו אלא 
תורה ויראת שמים, שואל אותו וכי בשביל זה עזבת את הגמרא? בשביל 

שיב לו: נכון שלסחוב לסחוב בלוקים? הלא ללמוד הרבה יותר קל. והשני מ
בלוקים קשה, אך לעמול בתורה קשה לי הרבה יותר. עברה לה עוד 
תקופה, ושוב נפגשים, והראשון שואל: האם היום הנך מודה שעדיף היה לך 
לשבת בניחותא מול הגמרא וללמוד תורת השם וליהנות מכל רגע מאשר 

רוגע, אך לעבוד בעבודת כפיים? והשני משיב, נכון שנוח מאוד ללמוד ב
עדיין קל יותר לסחוב בלוקים ולהתרוצץ מאשר להיות כבול למקום אחד. 
בפעם השלישית שנפגשו כבר הסכים להודות בחצי פה, כי אכן אין כמו 

    .'.'.'.'הנאה ורוגע של ללמוד תורת ה' 'משמחת לב
לעשות מצוות יותר לאדם להתענות, ואפילו  והמסר ברור: לפעמים קל

לימוד  -אבל את העיקר  ' ה רצון בהם ויש חשובים שכולם ודאי שונות,
הוא לא עושה, ודומה הוא לאותו אחד שחשב שיהיה לו קל יותר  -התורה 

    ....לעבוד, וכעבור תקופה הוא נוכח שטובה תורה מכל סחורה
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 בערב שבת קורא שנים מקרא ואחד תרגום..‡

לקרוא אז, וקורא בבה"ש הנה מרן אמר לי שמעיקר הדין זמן הקריאה הוא אחרי מנחה גדולה אלא שבד"כ לא מספיק      
 סי' רפ"ה דין ז' י'.ועי' שו"ה 

 קודם השמו"ת אומר הפס' ואתם הדבקים בה' וגו'..·
 וכן נהג אביו מרן הקה"י ז"ל ומקורו מספר ליקוטי צבי ש"ו פ"ה עי"ש.     

 קורא מקרא של כל הפרשה ואח"כ כל התרגום ואח"כ כל המקרא..‚
מרן שבסוף ימיו של החזו"א הי' קורא כל יום מעט בשמו"ת מפני שהי' קשה לו לקרוא וכן נהג מרן החזו"א, והוסיף לי      

 הכל בב"א.
 נוהג לקרוא בניגון טעמים..„

 עי' שו"ה רפ"ה ה'. ומה שלא נוהג לקרות מתוך ס"ת אף שיש בביתו ס"ת, אמר לי משום שאינו יודע בעל פה הטעמים.     
 קורא גם ההפטרה וקורא עם טעמים..‰

 י' שו"ה שם דין י"ב.ע     
Â. ואם יש הפטרה של אשכנזים ושל ספרדים קורא שתיהן, וכן אם קוראים הפטרה אחרת כגון שבת ר"ח קורא גם

 זה וגם מה שהיו צריכים לקרוא. וקודם קורא מה שצריכין לקרוא למחר ואח"כ האחרת.
 בין שזה כונתו.ואמר לי שמקורו מהחיד"א בעבודת הקודש במורה באצבע אות קל"ה ע"ש ות    
Ê.'כשיש ב' פרשיות מחוברות בד"כ קורא שתיהם מקרא ואח"כ שתיהם תרגום וכו. 

 כמדומה ששמעתי ממרן שהחזו"א הי' נוהג לקרוא שמו"ת כל פרשה בפנ"ע.     
Á..כופל פסוק אחרון של הפרשה 

הפרשה זהו משום שלא לסיים בתרגום אבל עי' בשו"ע הגר"ז סי' רפ"ה ג', והנה עיקר הטעם שיש לכפול פסוק אחרון של      
אצלו שנוהג לסיים במקרא לכאו' אין זה שייך, ומ"מ מחמיר לעשות כן. ופעמים כופל הפסוק אחרי שגומר הרש"י, ואמר 

 לי שאכן אם אחר שגומר התרגום נצרך לדבר עם אדם אומר קודם הפסוק אחרון של הפרשה.
Ë.כתחילה עם הרש"י, ואם לא מספיק משלים בסעודה או אח"כ משתדל לגמור קריאת שמו"ת עד סעודה א' ול

 [וממנה שומר שלא יטה].
עי' שו"ה סי' רפ"ה דין א', ומה שכתבתי שגומר שמו"ת הנה האריז"ל הובא בבה"ט סי' רל"ח ב' ס"ל שאין לקרוא בלילה      

בליל שבועות מרן מחמיר שלא אמנם מרן אמר לי שהכה"ח סי' רל"ז בסופו מביא שבליל ש"ק שרי ואכן בליל יו"ט ו
לקרוא עד חצי השני של הלילה שאז מתירים.פ"א נחלש ולא הספיק להשלים הסידרא עד סעודה ב', ולא דקדק להשלים 
קודם סעודה ב' אלא עד סעודה ג' והוסיף לי שמרן החזו"א החמיר להשלים הסידרא עד סעודה ב' אבל אצלו שמסובים 

 אותם לכן השלים אח"כ. הרבה אנשים בסעודה לא רצה לעכב
È..נזהר שלא להפסיק בדיבור באמצע שמו"ת, וברש"י לא נזהר 

אבל בין מקרא לתרגום ובין תרגום למקרא מדבר וה"מ לדברים בעלמא אבל מדבר בד"ת ומענינא דפרשה באמצע      
חגיגה י"ב ב' אבל לד"ת שמעביר הסידרא, ואמר לי טעמו דלא גרע מכל לימוד שאין להפסק לדברים בטלים וכמש"כ בגמ' 

 מותר ועי' שו"ה רפ"ה ו'.
 הנהגות בהלכה של מרן שליט"א) -(מתוך הספר החדש 'אלא' 
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חיד"א ראיתי זה (כמדומה) אמנם כ"ז בדורות הראשונים רי הרתם לי אבדתי כי באמת בדברשהחז ברוך אתה לשמים

כתבי הקדש אבל בדורנו אין לנו וכמו דאמרו בבראשית רבה פל"ג ז' ר' יוסי אומר הראשונים ע"י שהיו מכירין בזמן 
יחוסיהן היו מוציאין שם לשם המאורע אבל אנו שאין אנו מכירן יחוסינו אנו מוציאין לשם אבותינו רשב"ג אומר 

אין אנו משתמשין ברוה"ק אנו מוציאין ש ע אבל אנורהראשונים שהיו משתמשין ברוה"ק היו מוציאין לשם המאו
לשם אבותינו עכ"ל, ובדורנו חלילה לסמוך ע"ז ולקרות בשם רשעים אפי' אם זה שם יפה ועינינו רואות שכל 
הראשונים נתקשו גם על התנאים ואמוראים איך קראו בשמות אלו ואף א' לא תירצו תי' זה, עיי"ש בתו"י יומא ל"ח 

ף ' הרא"ש והריטב"א שם נתקשו בזה אאיך קראו לתנא ר' ישמעאל למ"ד לא עשה תשובה וגם בתוסב' שנתקשו 
י שנתקשו בשם אבשלום אף שהוא שם יפה מאד והגיהו שם שצ"ל אבשהוא שם יפה, ועי' בתוס' כתובות ק"ד ב' 

א והוצרכו לתרץ דתרי הוו בתנ"ך ובמגילה י' ב' נתקשו בשם עפרון ובגיטין נבשלום ובשבת י"ב ב' נתקשו בשם ש
בשם בטאי ע"ש וכפי זכרוני דעת המהרש"א שהקורא בשם רשע עובר באיסור גמור, י"א א' נתקשו בשם שבתאי ו

וגם סופו לא יהי' טוב כדאמר ביומא שם חזי מאי סליק בי', ולכן בזמננו חלילה לקרוא בשם מתן שהוא כהן הבעל 
לקרותו וכן כל כיון שבתורה נזכרת לגנאי אין ראוי  שלומית אף שמצינו אותו בתנ"ך רגוהו לפני המזבחות וכןוה
רים בתורה לגנאי בודאי ראוי שלא לקרותם ואם קראוהו כדרך המתחדשים בימינו ראוי להוסיף שם אחר כזהנ

) וזה מה שאני מייעץ ולקרותו בו וממילא יתבטל שם הישן (ואת הכתובה א"צ לשנות שאז קראוהו בשם זה
 א גרים, והאמת והשלום אהבו.ט לכל אלו שקורה להם כל מיני צרות בודאי י"ל דשמלשואלים ובפר

 לוי)(משמר ה
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