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 'דשנה  ז"תשע

 זכותל יוצא זה גליון

 ידידינו החשוב 

  שושנהבן  יעקב יוסףר' 

 שיראה שמחה ברכה והצלחה בכל עניניו

  דבר העורך �

"Ú‚ÙÈÂ ÌÂ˜Ó· ÂÎÂ'" 
˘¯·Â"È ...åðéúåáøå åùøéô ïåùì äìéôú 

 לקבל רבינו של פתחו אל הבאים הם רבים
 רבינו שהנה בטוחים ואנשים, ותבונה עצה
 ולשנות הנהגתם כל את לשנות להם יגיד

 א"שליט רבינו והנה, חייהם מסדר דברים
 אחר פעם נוקט' ה עם בתמימות ההולך

 סגולה ואין בפה כוחו ישראל עם כי פעם
, ואחד אחד כל של התפילה כח מול עצה או

 של מנכדו מיוחדים מקרים כמה ושמענו
 שבהם א"שליט סברגגהוני ג"הגר רבינו
 הדברים(. '˙ÏÈÙ‰' :אחת במילה רבינו השיב

 '.)תודה מנחת' החשוב בספרו מובאים

 ברוחניות בעיה על ובכה לרבינו בא אברך
 Ú„ ÍÏ ÌÚ רבינו לו אמר מילדיו אחד של

ÌÈ„ÏÈ ÔÈ‡ ÌÂ˘ ‰ˆÚ ÌÏÂÚ·˘ ‡Ï‡ ‰ÏÈÙ˙ 
 מחצה רק עושה תפילה הרי הלה ושאל
 .‰¯·‰ ‚Â�È¯Â„· ‰ˆÁÓ ‰Ê Ì רבינו לו אמר

 במה כששואלים משיב רבינו רבות פעמים
 ÏÏÙ˙‰Ï 'ÔÈ‡ ¯·„ ÏÈÚÂÓ ¯˙ÂÈ'? להתחזק

‰ÊÓ ,ÏÏÙ˙‰ÏÓ .ÔÈ‡ ‰ˆÚ ¯˙ÂÈ ‰ÏÈÙ˙Ó. 

 ÂÏ„˙˘‰‰˘ ÈÎ‰ ‰·ÂË˙ ושונה חוזר רבינו
‰Ê ‰ÏÈÙ˙. 

 ‡ÏÎ ‰ÏÈÙ˙ ˙¯ÊÂÚ ÔÈ ואומר חוזר רבינו
‰ÏÈÙ˙ ˙¯ÊÂÁ˘ Ì˜È¯, להראות תמיד ורגיל 

 אם ח"בר ח"אר' ב ב"ל בברכות' הגמ דברי
 ויתפלל יחזור נענה ולא שהתפלל אדם ראה
 '.ה אל וקוה' וגו' ה אל קוה' שנא

 ורוצה שונות מבעיות שסובלת סיפרה אשה
 לשיפור, לזכות מה דבר עצמה על לקבל
 Ï·˜˙ ÏÚ ‰ÓˆÚ „ÂÚ, רבינו אמר. המצב
‰ÏÈÙ˙. ]תוסיף, שחרית רק מתפללת אם 
 תוסיף מנחה גם מתפללת ואם, מנחה

 ].מעריב
ת כ ר ב ת ב ב ם ש ו  של

ק ח וף יצ ט ש ד ול  )ב"ב( ג

         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    """"לקללהלקללהלקללהלקללה    ולאולאולאולא    לברכהלברכהלברכהלברכה""""

 הגשמים כי סבורים הארץ מעמי רבים. לטובה עלינו שעבר בשבוע ירדו רבים ברכה גשמי

 לומר התחלנו כי באים הגשמים כי יודעים אנו אך' החורף סוף עם' ויסתיימו' העונה עם' באו

 '.לה הרבה עליהם והעתרנו' לברכה ומטר טל ותן' סוכות אחרי

, כלכלה, ברפואה, ישראל בית עמך של צרות מתנקזים א"שליט מרן של שולחנו אל, כידוע
 חודש בתחילת רבות בקשות אליו הגיעו, השאר בין. שונות וצרות משפחה של שונות בעיות

 כבר האדמה. הגשם כבר שיירד רבינו יעתיר אנא: לאמור, שדות בעלי מחקלאים, חשון

. לריק ילך הכל, יבוא לא הגשם ואם באדמה זרעים עבור רב הון השקענו ואנו, מאוד צמאה

 הנזק, להחזיר אפשרות להם אין ואם בנקאית הלוואה נוטלים החלקאים שמרבית בפרט

 לאחד צחות בדרך אמר ואף, גשם שיירד בירך א"שליט מרן ואכן. משוער בלתי הוא הכספי
 .הגשם ומוריד הרוח משיב במקום' הטל מוריד' ומזכיר מתבלבל עדיין הנך כנראה: מהם

 ימים שבאותם, לרבינו מאוד שמקורב א"שליט אפשטין ישעיהו רבי החשוב ידידנו לנו וסיפר

 נענה המצווה את כשגמרו כ"ואח, כוחו כפי שלא, מצוה דבר לאיזה בלכתו רבינו התאמץ

 ימים כעבור ואכן!!  הגשם כבר שיירד מגיע כבר, מצוה עבור התאמצנו עכשיו: לו ואמר
 .לברכה הגשם וירד הרוח נשבה ספורים

, ה"הקב אצל' רצון עת' הוא הגשם בו שיורד שזמן רבינו התבטא הגשם לרדת החל בו וביום

 ...להם החשובים לענינים ברכתו את לבקש מיהרו בחדר הנוכחים ואכן

 מן חקלאי רבינו אל הגיע סוכות בערב: ראשון מכלי שמענו אותו מופלא מעשה עוד נוסיף

 כך שהיה ומעשה... יירד לא עוד שהגשם יתפלל שהרב: בחורף מצויה לא בקשה עם הדרום
 היה שיכול אף על, שמיטה ושמר הגדול בנסיון ועמד, פשתן - כותנה מגדל חקלאי אותו. היה

 ולא' בחרתי אמונה דרך' בעצמו קיים זאת ובכל, כרגיל לגדל ימשיך אילו כסף המון להרויח

 את וציותי' הבטחת את קיים ה"והקב, השמינית השנה והגיע, השנה נגמר. כלום קצר ולא זרע

 בגלל החשבון לפי והנה, כותנה של מאוד מאוד גדול יבול לו גדל האחרון בקיץ ואכן' ברכתי

 שלא היבול כל ואז, סוכות באזור גשם לרדת צריך היה מעוברת היתה הקודמת שהשנה
 ...לו יחכה שהגשם לבקש בא הוא כןל, כליל ייהרס לקצור יספיק

 אותו סיים סוכות ואחרי, כלום ירד לא בסוכות ואכן. בסדר יהיה הכל. תדאג אל: הגיב רבינו

 היתה ,ביום מקדים היה גשם אותו שאם לציין מיותר. קל גשם הגיע כ"ואח הכל לקצור יהודי

 .לטמיון הולכת מליונים של השקעה
 .אלוקיו' שה העם אשרי. לו שככה העם אשרי

 

  פשט על הפרשה �
 

 ויגש אמו אחי לבן צאן ואת אמו אחי לבן בת רחל את יעקב ראה כאשר ויהי"
 )י ,כט(" אמו אחי לבן צאן את וישק הבאר פי מעל האבן את ויגל יעקב

ג"פ אחי אמו והוא מיותר לכאו', ונ' שיעקב אבינו לא חש כלל להרועים כי הם 
צוה עובדי ע"ז וכתיב לא תחנם ורק ללבן רצה לעשות טובה כי הוא אחי אמו ומ

לקרב את קרוביו כמ"ש ביבמות ס"ב ב' וגם לרחל שהיא בת אחי אמו רצה לעזור, 
והנה בתחלה גל את האבן מפני ב' סיבות א' מפני רחל בת אחי אמו שלא תצטרך 
להמתין, וב' לעשות טובה לצאן לבן שלא יצטרכו להמתין, אבל אחר שגל את האבן 

כל הצאן שותין בעצמן ולכן  כנראה שהיו מערין המים לשוקת גדולה ומשם היו
לרחל אין שום נ"מ בזה עתה כי בין כך היא צריכה להמתין עד שישתו כולם ושם 
במרעה צריכה להמתין עד שיאכלו אבל לצאן לבן הי' בזה טובה שהשקה אותם 
בעצמו במהרה ויוכלו ללכת לרעות ולאכול במהרה ולכן כתיב כאן את צאן לבן אחי 

 י' אחי אמו.אמו כי כ"ז עשה משום שה

 )לב ,לט(" יחיה לא אלהיך את תמצא אשר עם"
 רק נמצא אשר עם אמר לא הרי וקשה. בדרך רחל מתה קללה ומאותה י"רש' פי

 התרפים את מצא ולא ויחפש במדרש' דאי ל"וי. מתה ולמה מצא לא ובאמת תמצא
 רחל את לבייש שלא קיתוניות תרפים נעשו מצא קיתוניות הא מצא לא תרפים

 .הקללה הזיק ולכן ידע לא הוא רק התרפים את מצא שבאמת נמצא ז"ולפ
 ז"דע כלל גזל כאן אין וגם ז"מע להפרישו מצוה זו והלא כן אמר מדוע ב"צ אמנם  

 להפרישו כדי ולא[ לעבדם כדי לקחם' שא סבר דיעקב ל"וי. נינהו הנאה איסורי
 רחל מתה בסתמא מפומיה דנפיק כיון מ"ומ, ז"ע איסור על שימות קיללו כ"וע] ז"מע

 באה היא תנאי על אפילו חכם דקללת ז"מע להפרישו כדי שגנבתם פ"אע בדרך
 .)כ"מש בספורנו ר"שו(' א א"י במכות כדאמרינן

 )(טעמא דקרא 
 

 לאור יצא
 שעשעי" "מצותיך ספר

  הדורות וגדולי פוסקי שכתבו בענין
  ג,"מהתרי שאפשר המצוות כל לקיים הצורך על

 , נדיר שקיומן מצוות להרבה והדרכה הלכות פסקי עם
  אמונה דרך ספר על הרבה מבוססות

 א"שליט  הגר"ח קניבסקיממרן רבינו  ת"ושו
  ל"הנ בענינים תשובות כאלף כולל

  בחנויות הספרים להשיג
 052-7613718 :המחבר אצל או



 

  מעניני הפרשה
,‡¯Ó‚‰ È˘¯ÙÓ ÁÈ�‰Ï Ì‡‰ ‡¯Ó‚‰ ÏÚ  

‰Ê ÏÚÓ ‰Ê ÌÈ¯ÙÒ‰ „Â·Î / Â˘‡¯ ˜È„ˆ ÁÈ�È ÈÏÚ  
ביקש ו גמרא על ידו שמניח פעם בחור ראה זצ"ל מפי השמועה כי הגה"צ רבי אליהו דושניצר .ואמררבנו פלוני ניגש ל

 ורבי קדשים, קודש היא ראהגמ אבלנכון,  קודש, היא ,בפרט תורה ובן יהודי יד כי קודש, ידך אמר:להעיר לו בעדינות ו
 את היד תניח אל ולכן 'ראשון' על 'אחרון' או 'גמרא' על 'ראשון' להניחין א גופא בספרים שגם פוסקספקטור  אלחנן יצחק

¯·È·‡  Ï"ˆÊ‚‰� ‡Ï˘ ÁÈ�‰Ï ÔÂ˘‡¯ ÏÚ ‡¯Ó‚ ÔÂ¯Á‡Â ÏÚ ,ÔÂ˘‡¯ ÁÈ�‰ ‡Ï ÈÎ ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘ÈÂ) ÔÂ¯Á‡ ÏÚ  È: הגיב מרן הגמרא.  על
(¯‚È‡ ‡·È˜Ú È˙Ï‡˘Â ÂÊÁ‰ ˙‡ ÌÚÙ"‡ ÏÚ  ÈÏ ¯Ó‡Â ÂÏ‡ ÌÈ�È�Ú- ÏÎ‰ ¯˙ÂÓ  ÁÈ�‰ÏÏÚ ‡¯Ó‚, ÈÎ ÌÏÂÎ ÌÈ‡· ˘¯ÙÏ  ˙‡

‡¯Ó‚‰.  
  

ÌÈ¯·ÎÚÂ ÔÈÈ ÈÈÂ˙˘ ˙ÂÏÈÏ· Ì˘ ÌÈÒ�Î�˘ ˙Ò�Î‰ ˙È·· ÌÈ˘ÂÚ ‰Ó  
‰Ê‰ ÌÂ˜Ó‰ ‡¯Â� ‰Ó ÌÈÓ˘‰ ¯Ú˘ ‰ÊÂ ÌÈ˜ÂÏ‡ ˙È· Ì‡ ÈÎ ‰Ê ÔÈ‡  

 ,כראוי םמעשרי שלא עונש זהעכברים בבית, ש(פ"א ה"ג) בדמאי  ירושלמי י"עפ פעם אמר רבנו עכברים שם שיש נ"בהכ. א
 קשור שזה או ,כראוי מעושראוכל  רק 'קידושים'ל יכניסו שלא אולי ,ית הכנסת שיש שם לצערם עכבריםבב יעשו מה

 ÏÈ·˘· Ì‰È�˘ ¯·„ ·ÂË ¯‰ÊÈ‰Ï ÓÂ¯˙·,˙Â¯˘ÚÓÂ ˙Â Ì‚ ‰Ó ÈÒÈ�ÎÓ˘Ì ·Ï˙Ò�Î‰ ˙È Ì‚Â ÈÏÏÙ˙Ó .ית הכנסתב למתפללי
· ˙Ò�Î‰ ˙È(Ì˙È··).  

 ‡ÔÈ .להתחזק ומה משהו תביעה וז אם נורא בזיון באופן שם צרכיו ועשה ית הכנסתלב לילה באמצע שכור בא פעמים כמה
‰Ê ÍÈÈ˘ Ì‰Ï. Ï·‡ ÈÎÈ¯ˆÌ ¯Â‚ÒÏ ˙Ò�Î‰ ˙È· ˙‡ ‰ÏÈÏ·.  
  

˘ÓÂÁÓ ¯˙ÂÈ ˙˙Ï ‡Ï ÚÂ„Ó  
"ÍÏ Â�¯˘Ú‡ ¯˘‡ ÈÏ Ô˙È˙ ¯˘‡ ÏÎÂ"  

שמעולם לא נהיה עני (פ"י מהל' מתנ"ע ה"ב) וברמב"ם איתא  (כתובות נ' א')המבזבז אל יבזבז יותר מחומש" באושא התקינו "
˘ÈÎ¯„ ˙ÂÏ„˙˘‰ ÌÈ·ÈÈÁÓ Ì„‡‰ Ï ‰שמא יצטרך לבריות על ידי שיתן יותר מחומש? שאם יבזבז מצדקה ואם כן איך יתכן 

˘Ï ‡Ï˙˙ ˘ÓÂÁÓ ¯˙ÂÈ, Í¯ËˆÈ ‡Ó˘ ,˙ÂÈ¯·Ï Ó È�Ú ‰È‰È ‡Ï ˙Ó‡·Â Í¯„ Ï˘ ÍÏ‰Ó ˘È˘ ¯˙ÂÒ ‡Ï ‰Ê Ï·‡ ,‰˜„ˆ‰
˙ÂÏ„˙˘‰.  

  
Ì„‡ Ï˘ Â�ÓÊÓ ¯˘ÚÓ  

(אג"מ אה"ע ח"ד סכ"ו זצ"ל ר"מ פיינשטיין הגשאלתי לגבי מעשר מהזמן של האדם, עד כמה צריך ליתן לציבור, כי נאמר בשם 

‡Ù‡ È˘¯ רבנו נותן הרבה יותר ממעשר. והגיב: לכאורה שיש לתת מעשר מהזמן והנה  ועי' טעמא דקרא פ' ואתחנן ד"ה ושננתם)
ÏÂ ˙Ï„‰ ˙‡ ¯Â‚ÒÏ ˜ÏÒ.ÌÈ˘�‡‰ ˙‡  

  

  
"È˙˘‡ ˙‡ ‰·‰ Ô·Ï Ï‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡ÈÂ / "ÔÈ‡Â˘È� È�È�Ú· ˙Â�ÂÂÎ‰Â ˙ÂˆÚ  

  
ÌÁÓ˘Ï ÍÈ¯ˆ˘ ÌÈ·ÂˆÚ ‰ÏÎÂ Ô˙Á ÈÎÂ  

 מצוההרי  ,לשמחם כךשיש מצוה כל  עצובים הם וכי ושאלו לרבינו .וכלה חתן לשמח הענין גודלנרחב מ ענין ל"בחז יש
   ?כאלו לא והם מסכנים לשמח

‰‰� Ì‰ ‡Ï ÌÈÚ„ÂÈ ‰Ó ‰È‰È ‡Ï ˙ÂÈÓ˘‚· ‡ÏÂ ˙ÂÈ�ÁÂ¯· È¯‰Â Í˘Ó‰ ˙Â¯Â„ ÈÂÏ˙ Ô‰·, ÈÂÏ˙Â ËÂÁ· ‰¯Ú˘‰, ˙Ó‡·Â ‰Ê ‰·ÈÒ 
˙Â·ˆÚÏ ÔÎÏÂ ‰ÂˆÓ .ÌÁÓ˘Ï  

 ÌÈ¯Â‰ ÌÈ�ÈÓÊÓ Ì‡‰- ÌÈÈÁ‰ ˙È··  
(ÌÈ„ÈÒÁ Â‚‰� ÔÎ, ˘È ‰ÊÏ ¯Â˜Ó  'ÈÚ? ההורים אתשם  הזמיןולצאת לבית החיים ל חתונה לפני נהגו אםה שואלהרב ... 

(˘¯„Ó Ì˘· ÂÓ‡ ‰¯˘ ‰Ï‰‡‰ ˜ÁˆÈ ‰‡È·ÈÂ Ù"‰Ú ·ÈÚÂ˘ Ô·‡ È"¯ ˙Â˘¯„ „È‚˙ ÂÏ ˘Ì‡ ‡Â‰ „ÈÒÁ ˘È ‚‰�Ó Ïˆ‡ ÌÈ„ÈÒÁ ÔÎ Ì‡Â Â�È‡ 
„ÈÒÁ, ÔÈ‡ ‚‰�Ó ‰ÊÎ.  

 ‚ÂÂÈÊÏ ‰Î¯· ˘˜·Ï- ÍÂ„È˘Ï ‡Ï  
 זה שידוך :לו אמרמרן הגראי"ל ו לשידוך ברכה ביקש ואחדשליט"א  שטיינמן ל"יהגרא ראש הישיבה מרן אצל הייתי

ÔÂÎ�. Û‡ „· 'ÒÓ˙·˘  ('‡ �"˜)" ‡˙È‡ÌÈÎ„˘Ó  ˙Â˜Â�È˙‰ ÏÚרבנו:  ואמר. גוזיו -  לבקש צריך ,להתבטל יכול וזה ,אירוסין
,"Ò¯‡ÈÏ ÈÎ ˙·˘· �‰ÈÔÂ„ ‡Â‰ ÍÂ„È˘‰ ‡ÏÂ ÂÈÊ‰Â‚.  

ÔÂ˘‡¯‰ ‡Â‰ È�˘ ‚ÂÂÈÊ „ˆÈÎ  
אחד  שמעתיבזיווג שני, וכי  מתחתןבקרוב ו ,קצר זמן לאחר והתגרש התחתן(שרבנו מכירו) אמרתי לרבנו כי פלוני 

Ê ˘¯ÂÙÓ Ò· 'ÈÒ ˘"Ú) ÌÈ„ÈÒÁ ¯Ù‰. ת. הראשון הזיווג ואה שני הזיווג שלפעמים, שידוך כהאי גוונא על אומרמהמשפחה ה
,(‡"Î˜˙ 'ÈÒÂ „"Ú˘  ÈÎ˘È ÌÈÓÚÙ Ì„‡ Ô˙Á˙Ó ÌÚ ÂÊ ‰�È‡˘ ˙· Â‚ÂÊ ,È„Î ÚÈ‚È˘ ˙·Ï Â‚ÂÂÈÊ ÈÎ ·‚ÂÂÊ ÔÂ˘‡¯ ‡Ï È‰‰ ‡˘Â� 

‰˙Â‡ ,Â‰ 'ÔÈÓÊÓ ÂÏ ˙Á‡ Â�È‡˘ ˙· Â‚ÂÊ È„Î È˘˘¯‚˙ Ê‡Â ÌÈÎÒÈ Ô˙Á˙‰Ï ÌÚ ˙· Â‚ÂÊ.  
ÌÈÓ˘‚ ˙Ú· ‚‚ ˙Á˙ ‰ÙÂÁ  

  .�ÓÏ ÔÈ˘ÂÚ ÌÈ�Ù· ‰ÏÂ˙·Â ıÂÁ· ,‰Ê ‡Ï ‡�ÓÒÓ ‡˙ÏÈÓ‰‡?  בפנים לעשות להקל אםה, בחופה גשם שישמזדמן הרבה  ל"בחו
  

הוראות עצות והדרכות" על סדר פרשיות התורה)-(מתוך ספר העומד לראות אור בקרוב: "דרך שיחה החדש


