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         עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    ''''''''וברכותיהוברכותיהוברכותיהוברכותיה    שנהשנהשנהשנה    תחלתחלתחלתחל    וקללותיהוקללותיהוקללותיהוקללותיה    שנהשנהשנהשנה    תכלהתכלהתכלהתכלה''''''''

 הגאון חתנו אשת ה"ע שטינמן חנה מרת הרבנית ח"להבחל, א"שליט רבינו של הבכורה לבתו צ"היא יום יחול הקרובים בימים

 בתקופה א"שליט רבינו שהתבטא דברים שרשם מיוחד יומן הנכדים מאחד קיבלנו צ"היא לקראת, א"שליט שרגא רבי הגדול

 בו, מחלתה תחילת בתקופת בתו אצל שקיים חולים ביקור מתוך, הרבים ולזכות לחיזוק אחד קטע ונביא, טוב הרגישה לא בה

 .חיזוק ודברי ברכות עליה הרעיף
 

 .ה"ע') תחי( שטינמן הרבנית בתו לבית במיוחד נסע א"שליט מרן, ג"תשע תבוא כי פרשת קודש שבת מוצאי

 ,שלימה רפואה שיהיה בירך כ"ואח החולי ופרטי בהרגשתה התעניין א"שליט מרן

 :שם ששהה שרגא' ר הגאון לחתנו והוסיף

 נהר לעבר, היום חצות אחרי השנה ראש של הראשון ביום ל"זצ יעקב הקהילות בעל מרן אבא עם הולך הייתי רבות שנים לפני

 תשליך לומר ללכת נהג לא ישראל בארץ ל"זצ איש החזון מרן ואמנם, ים על התשליך את לומר כדי, אביב שבתל הירקון

 .השנה בראש

 הינך למה: לי משיב הוא אז', וקללותיה שנה תכלה' לו ואמרתי לשלום אותו ובירכתי, ל"ז שקול הרב המוהל את פגשנו, בדרך

 מהצרות שניפטר מבקשים לפעמים, כלומר('... וברכותיה שנה תחל' הברכה את גם אומר אינך למה, הקללות על רק אותי מברך

 .)הברכות עלינו שיבואו גם לבקש ושוכחים

 

 כהנים שבתורת קללות קורין שיהו לישראל להן תיקן עזרא' נזכר )ב"ע א"ל מגילה( בגמרא הלא, א"שליט חתנו זה על והגיב

, אכן, רבינו לו וענה, וברכותיה שנה תחל נזכר ולא' וקללותיה השנה שתכלה... השנה ראש קודם תורה ושבמשנה עצרת קודם

 .נזכר הוא במחזור התחינה בנוסח אבל

 מקיימת כ"א פטורה אם כי מזה לדאוג צריך לא כי לו וענה, כיפור ביום לצום תוכל שלא חוששת כי רבינו בת לו אמרה כ"אח

 '.עמך לחולי שלימה רפואה שלח' ואמר ללכת רבינו וקם. )שנים כמה צם אינו שגם פלוני רב של בשמו ונקב( התורה מצות

 .ה.ב.צ.נ.ת
ם שלו ת  שב כת  ר  בב

ק ח ף יצ שטו ד  גול

 

  פשט על הפרשה �
 )(פכ"ב, ז' "ימים והארכת לך ייטב למען' וגו האם את תשלח שלח"

' בפ( א"או ובכיבוד ימים והארכת לך ייטב למען כתיב הקן בשילוח
 ימים אריכות הקדים לך ייטב ולמען ימיך יאריכון למען כתיב )ואתחנן
 הדין בעלמא לך ייטב למען כאן יונתן תרגום פ"ע ל"וי, טעם וצריך
 ז"עוה על קאי דטובה ומבואר דאתי בעלמא ימיך יאריכון ולמען

 הוא א"או דכיבוד אמרו פאה ריש' בירו והנה ב"עוה על ימים ואריכות
 ודרך שבקלות קלה מצוה הוא הקן ושילוח שבחמורות חמורה מצוה

 בשילוח ולכן' א ט"קי בזבחים ש"כמ זו אף זו לא מ"בכ לכתוב התורה
 ז"בעוה רק שכרה שמשלמין א"הו שבקלות קלה מצוה שהיא הקן
 כ"ג ב"בעוה' אפי אלא בלבד זו ולא ז"בעוה לך ייטב למען קרא ל"קמ

 כ"א שבחמורות חמורה מצוה שהיא א"או בכיבוד אבל, ימיך יאריכון
 ל"וקמ ביותר גדול השכר ששם ב"בעוה ששכרה אומר הייתי מסברא

 .שכרו לו ישלמו כ"ג ז"בעוה אפילו אלא זו דלא קרא
 (טעמא דקרא)

 )'(פכ"ב, א "תשיבם השב"
סיפר הגר"י זילברשטיין שליט"א מעשה שאירע פעם בבני ברק, כשילד 
מצא מעות מפוזרות, עליהן נאמר בגמרא ש"הרי אלו שלו" ונתברר 
שהכסף נפל מהגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א. בא הילד להשיבן 

ים סירב לקבלן כי טען שכבר נתייאש מהמעות, וקטן לאו בר ורבי חי
 מחילה הוא.

זצ"ל אמר  רעלהסטייפ-ן רבי יעקב ישראל קניבסקיואולם אביו הגאו
, כי המעשה ו את המעותכי הילד הקטן ירויח בכך שיחזיר ל לבנו

הסכים רבי חיים לקבל מהילד  אז-עליו שם טוב. או יתפרסם וייצא
  את הכסף.

  

 מעניני הפרשה

 (חו"מ סי' תכ"ז) ךמעקה לגג מעקה לגגו שנאמר ועשית שות אדםמצות עשה לע

.Â‚‚Ï ‰˜ÚÓ Ì„‡ ˙Â˘ÚÏ Ú"Ó  ומברך כשקובע המעקה אקב"ו
לקבוע תחלת  ונראה שמברך לפני שמתחיל ,לעשות מעקה

ואם קובע ע"י אחר מברך  ,ימים המעקה אע"פ שנמשך כמה
 ,וב שימנה אותו לשליחוט ,הקובע אקב"ו על עשיית מעקה

אם הוא פועל שלו דעת המחנה אפרים  ,ואם קובע ע"י עכו"ם
שמברך בעל הבית ויש חולקים עליו וספק ברכות להקל 

ים המצוה כ' שאם קבע ע"י עכו"ם או ע"י חש"ו לא קי ובמנ"ח
 , ואיןלהסיר המעקה ולחזור ולקובעהאין צריך  מכלל ומ"

מברך שהחיינו על עשיית המעקה ומ"מ אם מקיים המצוה 
בפעם ראשונה בימי חייו טוב שיכניס עצמו לברך שהחיינו על 

קה בכמה דבר אחר ויכוין לפטור את זה ג"כ. אם עושה מע
ה ם בברכואחד ואין יכול לפוטר בתים צריך לברך על כל אחד

אחת [מיהו לפמש"כ בבה"ל ר"ס רפ"ט בהלכות מזוזה אין זה 
ד הלוקח וא' היורש וא' ואח Â‚‚Ï.ברכות להקל]  ברור וספק

שניתן לו במתנה ואם שכר הבית מאחר השוכר  הבונה ואחד
חייב במעקה ודעת רוב הראשונים דמדאוריית' המשכיר חייב 

ור כיון שאין המשכיר פטדורבנן הטילו המצוה על השוכר וי"א 
דר שם ואין עליו אפי' חיוב דרבנן והשוכר חייב מדאו' ואם 
אחרים משתמשים בגגו בלא קנין לכו"ע בעה"ב חייב ואם 
הבית שייך לא' והגג השכיר לאחר מסתפק הב"י אם בעל הגג 

"א כ' חייב ובעה"ב ודאי פטור ואולי שניהם פטורין והחז
י ג"כ חייב מדרבנן. דלפ"ד הסמ"ג חייב בעל הבית. השוכר מנכר

ותר לו ליטול את המעקה ואפי' שכר הבית מכשיוצא השוכר 
 מישראל.

 אמרן שליט"מ 'ת ביתךמזוזו'(קונטרס 
 )מזוזהנמצא בסוף מסכת 

 



                                                                          

  מעניני הפרשה
"‡ˆÂÓ ÍÈ˙Ù˘ ¯ÂÓ˘˙ ˙È˘ÚÂ "¯„� ‰˜„ˆÏ Ì‡· Ô·‰ ÂÊÁÈ¯ ÌÂÏ˘· ·¯˜‰Ó ¯ÊÁÂ Ï˜ÏÂ˜Ó ˙ÂÈ�ÁÂ¯·  

 פרצה בצבא משרת ובהיותו, לצבא להתגייס בנו את ששלח באחד מעשה: א"שליט קנייבסקי חיים רבי הגאון לפני שאלו

 מסויים כסף סכום יתן בשלום יחזור בנו שאם, נדר, בנו לגורל דאגתו בגודל והאב, הקרב לשדה בנו ונשלח מלחמה

 מאוד שם התקלקל שכן, ובדתו ביראתו שלם ולא בגופו שלם רק אך, הקרב משדה בשלום שב הבן ואמנם. לצדקה

 נדר אשר נדרו את לקיים הוא חייב האם לשאול חיים רבי לפני האב ובא, התחתונה לדיוטא מטה מטה והתדרדר ברוחניות

  .מאד שנתקלקל מכיון בשלום ששב קרוי זה אין שמא או, מהמלחמה בנו ששב כיון לצדקה

 זו הרי ואמר הבור את התורם: )ז משנה ד"פ יום טבול( במשנה מפורשת תנאים במחלוקת תלוי זה דבר כי, חיים רבי לו והשיב

 ופירש. [הטומאה מן אף אומר ש"ר, הטומאה מן לא אבל, השפיכה ומן השבר מן שלום, שלום שתעלה מנת על תרומה

, הבור מן שמעלה בשעה ירא אדם זה שעל, קאמר שבר לענין מסתמא, מה לענין התנה ולא סתם שלום כשהתנה: ב"הרע

 שתעלה, שלום שתעלה דכשאומר הטומאה מן אף אומר ש"ר, תרומה תרומתו, נטמא אם לפיכך, הטומאה מן לא אבל

, המלחמה מן בשלום בנו יחזור אם לצדקה שנדר נדרו את לשלם מחוייב האם זו ששאלה, מעתה אמור]. קאמר בטהרה

 ולא, השפיכה ומן השבר מן שלום רק נתכון, שלום שתעלה מנת על שכשאמר ראשונה לדעה, אלו שיטות בשתי תלוי

 שכאשר לשיטה אך, נדרו לשלם ומחוייב חזר והרי, בגופו שלום יחזור שבנו האב שנתכוון נומר כאן גם, הטומאה מן שלום

 ז"ולפי, יתקלקל ולא טהור שישאר היינו בשלום שיחזור האב שנתכוון כאן גם נומר, הטומאה מן אף נתכוון שלום אמר

  .נדרו לשלם מחוייב אינו

  לידידינו הגאון הגדול רבי שמואל דוד פרידמן שליט"א) ,(מצווה ועושה, בדידי הוה עובדא
  

  יבורך הוא עין טוב

 בנוהג שהרי, מכירים אנו שאין ובמושגים, מידה ובלי גבול בלי הוא בספריו רבינו של עין הטוב -" יבורך הוא עין טוב"
 רבינו ספרי וכמה כמה אחת על, בקלות לאחרים מוסרו ואינו, למאד עד עליו חביב בו ויגע עליו עמל שאדם דבר שבעולם

 אנשים מגיעים פעם מידי והנה, נוראה ויגיעה בעמל בשנים עשרות בזה השקיע ודמו חלבו כל ואת, חייו יצירת שאלו
 תרשו נותן תמיד ורבינו, לספריהם לצרפם כדי ואם, הרבים לזיכוי בחינם להפיצם כדי אם, מספריו להדפיס שרוצים
 דרך" ספרו את שידפיסו רשות רבינו נתן האחרונה בשמיטה הנה, דוגמאות כמה בזה ונביא. לב בחפץ לדבר ומסכים
" אמונה דרך"ה את להדפיס רשות נתן וכן, תורה להגדיל חינם להפיצו כדי שתרם נדיב י"ע ורבבות לאלפים' ד חלק" אמונה

, המנוקד" יושר ארחות" ואת, המנוקד" הלכות שונה" את שידפיסו לאחרים רשות נתן וכן, )איזקוב הרב( המשניות סדר על
 מרבינו וביקשו לראשונה" החכמה אוצר" כשיצא וכן. וכהנה כהנה ועוד" זכרון ספר" את וכן", יד איטר" קונטרס את וכן
 יצא שלא יכד התיקונים את גם שיכניסו עמם התנה רק, למכירות יפריע לא שהדבר באומרו, הסכים מיד, ספריו כל את

 ונתנם, מכירתם על רבינו ויתר, לבדו רבינו שירש" יעקב קהילות"ה אביו ספרי את גם. מתוקן שאינו דבר ידו מתחת
 ממכירת רבינו של פרנסתו היתה רבות שנים שבמשך להדגיש וחשוב. מהם שתתפרנס מנת על' תחי ברזם הרבנית לאחותו

  .חפצה ובנפש לב בחפץ הסכים כ"ואעפ, בלבד ספריו
  

˙Â˘¯ ÒÈÙ„‰Ï ÌÈÚË˜ ÔÈ„Ú˘ ‡Ï ÂÒÙ„�  

 נדפסו לא שעדין" דקרא טעמא"מה קטעים שיכניס ל"למו לתת רבינו הסכים, מרבינו ביאורים אלפי עם סידור כשהוציאו
 ומתכוונים צודקים אתם אמנם" רבינו השיב, לאחרים לתתו כבר נדפס לא שעדיין שדבר היתכן וכששאלוהו, י"בכת והיו

  .)ג"רמש(" לו ותנו דעתכם תנוח לכן, שלם דבר שיהיה לטובה מתכוין הוא גם אבל, לטובה
  

"Û¯‡„Ó ÔÈÈÊ ¯ÚËÂ‚‡!"  

, החודש קידוש' הל על'" ה פועל" ספר לאור וכשהוציא, ל"זצ וינטרוב בערל ר"הג היה מילדות רבינו של הקרוב ורעו ידידו
. הספרים למכירת יפריע לא שהדבר באומרו רבינו הסכים ומיד", הקודש שקל" ספרו את גם לצרף רשות מרבינו ביקש

, החודש לקידוש שייך זה מה וכי, כאן עד לרבינו וכששאלו, שקלים' להל ביאורו את גם שיכניס לו שהסכים רבינו והוסיף
 צריך הייתי שכשאני, אתי טוב היה גם הוא: "הגדולה בענותנותו והוסיף. )טוב להיות צריך("! אגוטער זיין מדארף" רבינו ל"א

  ". יחד למדנו החודש קידוש' הל וגם, עמי ללמוד הסכים הוא עמי שילמד השנים כל
'", ה פועל" ספר על פרסום עם דף ספר כל בסוף הניחו" הקודש שקל" של ראשונה שבמהדורה אלא, בלבד זו ולא

 והשיבו, הספר בתוך פרסומת להדפיס מותר הכיצד מרבינו שאלו ופעם, הספר בגוף נדפס כבר ואילך שניה וממהדורה
  .)ג"רמש(! בעולמי שבראתי בריה ראו - אומר מהו ה"וקוב. שרי הספר בסוף רק נדפס וגם הספר צורך שזה שכיון רבינו

  

  )בימים אלו  הרואה אור של רבינו מרן שליט"א וחיבוריו יצירה מיוחדת על ספריו "הספרים" החדש מתוך הספרקטעים (
  

  
 


