
  

 יתרו׀ פרשת  157 'גיליון מס
 'ו שנה ג"תשע

 לזכות ידידינו החשוב  יוצא גיליון זה
 שליט"א ˘ÔÓ„È¯Ù Ô‰Î‰ „Â„ Ï‡ÂÓהרה"ג ר' 

 שליט"א רבינו ו שלאת בקשת השבוע קייםש
 הנפלאה סדרת הספריםלהמשיך ולהוציא את 

ÌÈÙÂˆ ‰„˘ גם על ÈÓÏ˘Â¯È „ÂÓÏ˙ 
 חלק השני על מסכתא פאהוב"ה הביא השבוע את ה
 לסיים את כל המהדורהורבינו בירכו שיזכה 

 

  דבר העורך �

‰¯Â˙ „ÓÂÏ -  ‰�ÈÎ˘Â„‚�Î 
בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום 

 -אומר רש"י: "ביום הזה  (יט, א)הזה באו מדבר סיני 
חדש. לא היה צריך לכתוב אלא 'ביום ההוא', בראש 

מהו 'ביום הזה'? שיהיו דברי תורה חדשים עליך 
מספר הגה"צ רבי ראובן  כאלו היום נתנו".

אברך שמוסר  פר לויסשמעשה   קרלנשטיין זצ"ל
עור שלי יבש , ממש געוואלדיג:יעור בהרצליהש

משתתף, מזה מספר שבועות, אדם שנמצא בתהליכי 
יום  גיור ולומד למודי יהדות על מנת להיות גר צדק.

אחד פנה אלי ואמר לי: זהו זה! אני לא ממשיך! אני 
? מה קרה"? שאלתי אותו, "מה יש לא אהיה גר"!

עור כבר כמה שבועות, יוהוא ענה: "אני יושב כאן בש
מאזין בקשב, ולא מבין מלה! מה תאמר לי? 

ס אותו! אבל וק מדי, וקשה מאד לתפועור עמישהש
עור יאני רואה שאין פני הדברים כך! הנה יושבים בש

נערים צעירים, ילדים, והם כן מבינים, מתערבים 
ים, מתפללים ומתוכחים, עור, שואלים, משיביבש

ואני לא תופס על מה הם מדברים! ואלא מה, תאמר 
מוכן להראות  שאני סתום, שיש לי ראש חלש... אני

את הציונים שלי, ותראה  לך את התעודות שלי,
בעצמך את כשרונותי הברוכים... המסקנה היחידה 

ין וגל להבהיא שגמרא זה לא בשבילי! אני לא מס
להתגיר? כדי שלא אבין  אותה! אם כן למה לי

 כלום?!"
אמרתי לו: "זו באמת שאלה חזקה מאד, אני לא יכול 

שאלה כזו קשה! אבל אצלנו  לענות לך תשובה על
יש גאון, צדיק וקדוש, קוראים לו רבי  קרבבני ב

, נלך ביחד ונשאל אותו. שליט"א חיים קניבסקי
הגעתי אתו לגאון ר' חיים  נשמע מה הוא אומר".

אלי יך, פנה ים חישאלה. ר' חיושאלנו אותו את ה
ואמר לי: "איך אתה רוצה שהוא ידע ללמד, הרי אין 

ברגע הראשון נפגעתי. מה זאת אומרת  לו מלמד"?
 "אין לו מלמד"? הרי יש לו! אני מלמד אותו כל יום!
ור' חיים המשיך ואמר: "נכון שאתה מלמד אותו! 
אבל אנו אומרים כל יום בברכת התורה: 'ברוך אתה 

מלמד תורה לעמו ישראל'! הוא מלמד רק את ה' ה
עמו ישראל, הוא לא מלמד גויים! והיות והקב"ה לא 

כל פלא בכך שאינו מבין! ברגע אין  -מלמד גויים 
לו מלמד. הקב"ה יהיה המלמד שלו, יהיה  -שיתגיר 

 ואז הוא יבין!" מוראדיג!
 באמת היה! כךין, ירך לצוכמובן, ואין כל צ

שכינה  -ושב ולומד תורה בכל מקום שבן אדם י
עמו! הקב"ה לומד אתו ומלמד אותו! אם היינו 
מרגישים זאת "בחוש" לא היינו צריכים "לדמין" 
 ש"כאלו נתנו היום"... אכן! הם נתנו היום, ובכל יום!
(Ô·Â‡¯ ÈÁÈÂ) 

 

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

 

  פשט על הפרשה �
 )כא, יח(" תחזה וגו' ואתה"

יל"ע הרי בעשרת הדברות ידעו כל המצות וגם מצות דינין ולא עוד אלא 
 (סנהדרין נ"ו ב')שדינין נוהג גם בבני נח להושיב ב"ד בכל פלך כדאי' בגמ' 

א"כ מה חידש יתרו למ"ר. וי"ל דמ"ר הי' סבור שכיון שהוא שמע מפי 
שזה רצון  הקב"ה הוא חייב להורות הכל בעצמו ויתרו א"ל שלא יתכן

הקב"ה כי נבול תבול וגו' ובודאי לא זה כיון הקב"ה רק שתעמיד דיינין וזהו 
וצוך אלקים שתחזור לשאול כי בודאי לא זה כונתו. עי"ל דמ"ר סבר שדינין 
הוא כמו בב"נ דאין מושיבין ב"ד אלא בכל פלך דהיינו מדינה ומחנה ישראל 

ויתרו א"ל דלא דמי  כחד מדינה דמי לכך לא הושיב אלא ב"ד אחד שלו
לגוים שאין להם אלא ז' מצות וסגי בב"ד לכל פלך משא"כ ישראל שנצטוו 

 עיר ובכל שבטבתרי"ג מצות לא סגי בא' לכל פלך כי נבול תבול רק בכל 
 (מיהו מסקנת הגמ' בסנהדרין שם נראה שאין חילוק בזה בין ישראל לב"נ ע"ש).

 )(טעמא דקרא              

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    

    זוכר הבריתזוכר הבריתזוכר הבריתזוכר הברית
הנצנים נראו  (שה"ש ב' י"ב)על הפסוק  (חלק א' דף ב' ע"ב)איתא בזוהר הקדוש 

דהא ...אלין אינון אבהן דעאלו במחשבה ועאלו בעלמא דאתי הנצניםבארץ '
בשעתא דקשת אתחזי כדין אתגליין אינון. ובההיא שעתא עת הזמיר הגיע, 

דהנצנים נראו בארץ עידן לקצץ חייבין מעלמא, אמאי אשתזיבו, בגין 
ואלמלא דנראו לא אשתארון בעלמא, ועלמא לא אתקיים, ומאן מקיים 

רביין  נוןעלמא וגרים לאבהן דאתגליין, קל ינוקי דלעאן באורייתא, ובגין אי
תורי זהב נעשה לך,  א)"י 'אהשירים (שיר דעלמא, עלמא אשתזיב, לקבליהון 

 והר.וכו' עכ"ל הז אלין אינון ינוקי רביין עולמין
וכמובן שסתרי תורה הם ועמוקים ביותר אך פשט הדברים ועיקרם, שבזמן 
שנתגלה קשת בעולם הוא סימן שהגיע הזמן שבעלי עבירות יסתלקו מהעולם 
ונצלים בזכות מי שמקיים את העולם, דהיינו התינוקות של בית רבן שהבל 

מש פיהם גורם לעולם להתקיים. קיצורם של דברים מובא גם במפרשי החו
ברש"י ושאר מפרשים, כי כאשר נראית הקשת אות (ט' י"ג והלאה) על בראשית 

הוא על פורענות שצריכה היתה לבוא לעולם, והקב"ה ברחמיו מונע בעדה 
 לבוא.

במה דברים אמורים. לאחרונה הגיעו כמה אנשים אל רבינו ואמרו שראו את 
ה הקשת, אומר: הרוא'סי' רכ"ט ס"א) הקשת, במקרה כזה, הלא נאמר בשו"ע (

זוכר הברית נאמן בבריתו וקיים במאמרו; ואסור  לך העולםינו מקבא"י אל
', ומיד שאל רבינו את אחד מאותם אנשים, למה סיפרת לי להסתכל בו ביותר

והלא מובא במשנה ברורה שם בשם חיי אדם שלא יספר לחבירו שראה 
שראה לכן  קשת משום מוציא דיבה כסיל, וענה הלה שכיון שעבר זמן מאז

 לא חשש לספר, ורבינו לא הסכים כל כך לדברים.
[וכעת שכבר עבר יותר זמן, ובפרט שיש בה תועלת להלכה, אנו מביאים את 

 הדברים].
 אפילו כאשר רואה חלק כי את הברכה על הקשת יש לברךוהורה רבינו, 

ה . עוד הורה, שרק אם רוא(ועין ביאור הלכה או"ח שם, שלא הכריע בזה)מהקשת 
אותה ממש ולא אם נשקפת על המים או מראה, אכן, יכול לברך גם אם רואה 
מבעד למשקפים, כי זה שייך לעיניים ואין זה דבר חיצוני, וכן הדין בברכת 

 הלבנה.
עוד הוראה מאוד מענינת, שמי שרואה קשת ולא בירך, הורה רבינו שכל זמן 

העבים, ואחרי  שהקשת קיימת יוכל לברך, וכן, אם פסקה הקשת ונתפזרו
 כמה שעות שוב ניהיה מעונן ונראתה הקשת, יש לברך שוב אפילו באותו יום.

ויהי רצון שלא יצא תקלה תחת ידינו, ונזכה שיקוים בנו כל הסימנים והמזלות 
    לטובה, לברכה ולא לקללה, אמן.



 

  מספר המשגיח רבי חזקיהו מישקובסקי שליט"א:

בבני  "נתיבות עולם" -היה זה לפני כעשרים שנה. מתקשר אלי הרב ברוק שליט"א, ראש הישיבה הנודעת לבעלי תשובה 
 :לי וכך הוא מספר במקומו בחור מהישיבה שנפטר, היות והוא צרוד ואינו יכול לדבר. די, ומבקש ממני להגיע להספברק

. בעל קסם אישיו ומלא חן, בעל מרץ רה. בחור זה היה בחור מוכשר, יפההיה לנו בחור בישיבה בן למשפחה חילונית מגד
ה בישיבה קצת יותר משנה והתעלה "בחור כזה קשה למצוא". הבחור הנ"ל הי -"ואם זה לא מספיק", הוסיף לי הרב ברוק 

  .הוא נפטר מאז שחלה במעלות התורה, כשאז קיבל את המחלה הממארת וכעבור קצת יותר משנה

כיצד אני יכול להסביר להם.  לא ידעתי מה לומר להם, ידעתי שגם ההורים שאינם שומרים תומ"צ ישתתפו בהספד.
והנה זמן קצר לאחר  ,הנדירים שלו יכול היה להצליח בכל מקום שעם הכישורים נפלא בוודאי הם חושבים: היה לנו ילד

שבחר ללמוד בישיבה נגד דעת משפחתו הוא קיבל את המחלה ומת. לך תסביר דבר זה לאנשים שאינם שומרים תורה 
 ומצוות.

יבסקי שליט"א, ואתייעץ עמו. ואכן שר התורה מרן הגאון רבי חיים קנ החלטתי שהפעם קודם ההספד אלך לביתו של
 הגעתי אליו וסיפרתי לו על הטרגדיה. 

מזמן, אך הקב"ה מות שינגזר עליו  - הבחור הזה !אנשים רואים דברים הפוכים"מה אומר לכם, רבי חיים מביט בי ואומר: 
. הבחור באמת חזר בתשובה, ואז הקב"ה זיכה אותו שנים עודלו  הוסיףלכך וות הוא יחזור בתשובה, ידע שאם ימשיך לחי

 שהרי -כמובן שהבחור רק הרוויח אם כן  ..שיהיו לו ייסורים בשביל שיוכל לבוא נקי לעולם הבא, ורק אז הוא לקח אותו.
 "להורים! תגיד זהאת "יבסקי: סיים רבי חיים קנ "וללא תשובה! מזמןמת בלי זה היה 

ואני יודע שכל דבריו אמת לאמיתה. אבל אב  ,כשיצאתי מביתו של הגר"ח חשבתי לעצמי: מילא אני מאמין במרן הגר"ח
רק מי זה רבי חיים קנייבסקי, ו ביר בדרשתילדברים להס כהקדמההחלטתי  פתאום שיאמין במרן הגר"ח? לכןמה  -חילוני 

 כך עשיתי. ואת דבריו.  להעבירלאחר מכן אוכל 

היה נדמה לי שהדרשה לא הייתה מוצלחת מבחינת ההורים, והדברים לא התקבלו על ליבם. עדיין כשסיימתי את דבריי 
. על אף "בוא ניגש לאביו של הנפטר": לי מרווא - נח הרץ שיחי'הרב  -והנה מיד ניגש אליי אחד מציבור המשתתפים 

ואז ר' נח  נעמדנו ליד אביו של הבחורוהוליכני אחריו. מרוב התרגשות בחזקה תפס את ידי אדם עדין, כאן כ אני מכירוש
 ביקש ממנו שיספר לי.

בצבא, ובאחד הימים הם חדרו  שרת נח הרץ שלפני שבנו חזר בתשובה האב לר'מה התברר? זמן קצר לפני ההספד סיפר 
בא המפקד וללא שום סיבה  לכיוון סוריהים לפני שהם יוצא פתאוםהנה , וג'יפ הראשוןהתיישב ב בנובג'יפים.  לסוריה

לחייל אחר מהג'יפ השני הורה להיכנס לג'יפ הראשון והכנס לג'יפ השני!"  ידגוער בו: "מי אמר לך לעלות לפה? רד מ
 נשאר בחיים... בנוואילו  נשרפו.והנה, הם רק נכנסו לשטח הסורי, הג'יפ הראשון קיבל פגז וכל יושביו  במקומו.

 "רבי חיים יודע מה שהוא מדבר!!!" בהתרגשות: ר' נח הרץ מכריז"נו", 

החיים לפי  מאורעות זאת אומרת מפרשים את -למדתי מכך שאנשים מסתכלים על מאורעות החיים 'היפכא מסתברא' 
 עושה הקב"ה ברחמיו!!!ההיפך ממה ש פעמים רבות בדיוק , כשזההםקוצר ראות עיני

   )גאון יעקב בתיביש שנמסרה שיחהמתוך (

 

 ל רבינו שליט"אדרכי הלימוד שב כמה הנהגות
 וגם עיון גם שצריך ואומר, בקיאות או עיון בלימוד הנכונה הדרך איך אותו לשואלים פעמים הרבה ואומר חוזר רבינו

 לבקיאות יותר שנוטה ומי לבקיאות זמן גם ישאיר אבל עיון הזמן רוב שילמד לעיון יותר שנוטה שמי אלא, בקיאות
 עם' דגמ', ותוס י"רש' גמ בפשיטות אמר, בקיאות נקרא מה לשאלה. לעיון זמן גם ישאיר אבל בקיאות הזמן רוב שילמד

 אמר החזרה ובסדר, פעמים וכמה כמה חזרה בלא א"א וכמובן'. הגמ את מפרשים' דהתוס בקיאות נקרא לא לבד י"רש
, טוב יותר לזכור לבו נטיית רואה אשר כפי עושה אחד וכל ג"וכה למשנה ממשנה או דף אחר לחזור אם כללים בזה שאין
 .תפילה צריך הכל ומעל

 רק שזה לו ואמר], לימודו חזרת בסדר רבינו שנוהג כמו, [ליום דפין' ח של לימוד בסדר ללמוד כדאי אם לרבינו שאל אחד
 .תועלת כל בזה אין ליום דפין' ח הראשונה בפעם ללמוד אבל, בזה תועלת יש שאז טוב ס"הש את למד כבר אם

 ושמחה פנים במאור הכל( לו ואמר הדרך לא שזה לו להעיר ורצה, לבד לומד הזמן ורוב היום כל בביתו שלומד אחד על שמע

 אחד עם כשלומדים ובפרט ללימוד מאד מועיל חברותא עם הלימוד חברותא עם ללמוד צריך. א) לתאר שאין נוראה בעדינות
 או יום חצי הפחות לכל כ"וע, ומנוסה בדוק דבר וזה לזיכרון ומועיל חזרה פעמים כארבעה נחשב זה לו להסביר שצריך

 ללמוד צריך כ"וע הרבים זכות יש ד"בביהמ ציבור עם ד"בביהמ ללמוד צריך. ב. חברותות עם ללמוד שלם אחד סדר
 סדר או יום חצי הפחות ולכל הדרך לא שזו ואמר הסכים לא טוב יותר לומד שבבית לו שאמרו אף על שם דוקא
 אחרת אפשרות היה לא בכלל ופעם לכולל הלך השנים כל הוא שאף וסיפר. הרבים זכות מועיל מאד ד"בביהמ אחד

 .מהכולל התמיכה קיבל לא בא שלא מי כי

 ודה)ת (מנחת

  

  


