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שר לקחתי ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך א"
 (מח, כב) "מיד האמרי בחרבי ובקשתי

àéä êéçà ìò äøúé ãçà ÷ìç êì äéäú  -שכם אחד 
(é"ùø) 

הרב מרדכי צביון, נכדו של רבי חיים קניבסקי 
לה: אשליט"א, ספר שבא יהודי ושאל את סבו ש

יעקב אבינו נותן ליוסף נחלה יתרה על אחיו, 
וזאת משום שהוא זה שלקח אותה מיד האמרי, 

 לתנה למי שיחפץ. וכי יעקב נטל את ותווזכ
שנלחמו עליה הם  -שכם? הלא שמעון ולוי 

נפש, ולהם, אפוא, הזכות על המקום ולא  בחרוף
 ליעקב!

על כרחך צריכים אנו לפרש כדברי התרגום, 
 -ש"בחרבי ובקשתי" הכונה "צלותי ובעותי" 

ובקשתי. אך עדין אינו מובן: היעלה על תפילתי 
נעשה הדבר  - מתפלל על דברהדעת שצדיק ה

שלו?! אם שמעון ולוי נלחמו על העיר שכם 
 העיר הכבושה שיכת להם!לכאורה  -וכבשוה 

"לא! אם ידע יעקב אבינו בברור  חיים: ענה לו ר'
הרי  -שכל הצלחתם היתה בזכות תפלותיו 

 שבאמת העיר שכם שיכת לו!"
חצי " -המשיך אותו יהודי ושאל  -"אם כך: 

בני ברק שיכת לכם... אנשים באים לכאן מהעיר 
ליהם. הרב מתפלל ומבקשים שהרב יתפלל ע

והם מצליחים. אם כן, מה שזכו עקב תפלתכם 
 שיך לכם!"

אמר לו ר' חיים: "ומי אמר שהצלחתם נבעה, 
ת מהתפלות שהתפללתי עליהם? זה שהם באמ

נכון, אבל גם  -וזה שהם היו כאן  נכון, -הצליחו 
מי אמר שיש קשר בין שני הדברים. אולי 

 הצלחתם אינה קשורה לתפלותי?!"
הלא יש כאן הודאת " -האיש טען  -"מה הבעיה" 
לם אומרים: 'הייתי אצל ר' חיים ובעל דין, כ

 ה שהצלחתםוברכתו עזרה', הרי שהודו בז
 היא"! בזכותכם

"ועדין יש לחלק", אמר ר' חיים: "כשבא אלי 
אדם ואומר: 'הרב אני צריך דירה', אני מתפלל 
עבורו שתהיה לו דירה, ואם מתקבלת התפלה 

יעקב הרי שכעת יש לו דירה, זו דירה שלו. אבל 
ב כלל בענין ראבינו, בעצם, הוא לא היה מעו

ר המלחמה. אדרבה, הוא לא רצה שילחמו, ולאח
מעשה כעס עליהם ואמר: 'עכרתם אותי'. על 
מה, אם כן, הוא התפלל? תפלתו היתה: 'רבונו 
של עולם, עשה שאני אנצל'. וכיון שהתפלל על 

 שבאה מכח התפלה שיכת לו".ההצלחה  -עצמו 
 (ומתוק האור) 

 בברכת שבת שלום
טוף לדש ק גו ח ) יצ ב " ב ) 

 

  פשט על הפרשה �
 )יג, מט(" זבולון לחוף ימים ישכון"

ולמה קדם זבולון ליששכר שאלמלי זבולון לא עסק יששכר בתורה 
קודם להמחזיק תורה  . וקשה דהא בכ"מ הת"ח(תנחומא סי' י"א)

כדאמרי' בגיטין ס' א' לענין קה"ת וכן קי"ל דת"ח יש להקדימו לכל 
דבר כמ"ש הרמב"ם פ"ו מהלכות ת"ת ה"י. וי"ל דמב' טעמים יש 
להקדים ברכתו לברכת הת"ח טעם א' שיוכל מיד להכין להת"ח טרם 
שיצטרך לו שיהא ברכתו מוכנת ומזומנת לו מיד כשיצטרך, וטעם ב' 

אם ימתין קצת ילמוד אבל הזבולון אם יצטרך להמתין לא יהי' שת"ח 
לו מה לעשות אז, ולכן גם משה רבנו הקדימו בברכתו שמח זבולון 

 בצאתך ויששכר באהלך וכ"ה בב"ר פצ"ט סי' ט'.
 (טעמא דקרא) 

 )כ, נ(" ואתם חשבתם עלי רעה אלקים חשבה לטבה"
כתב האו"ח הק' וז"ל וה"ז דומה למתכוין להשקות חבירו כוס מות 

וס יין שאינו מתחייב כלום והרי הם פטורים וזכאים גם והשקהו כ
בדיני שמים, ורבים וטובים נתקשו שהרי רצה לאכול בשר חזיר ועלה 

הוי טעות דפוס, ושמעתי בידו בשר טלה צריך סליחה, ויש שכתבו ד
יבסקי שליט"א שבודאי הם צריכים תשובה אלא יוסף טען מהגר"ח קנ

 בגרמא שחייב בדיני שמים חבירו שזה לא נוגע לו ולא דומה למזיק
 דשם הי' היזק לחבירו אבל הכא העבירה היא לשמים ולא כלפי יוסף

 לגביו. וזו כוונת האו"ח, זכאים גם בדיני שמים
 )(דברך נצב בשמים

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
        פקועהפקועהפקועהפקועה    בןבןבןבן

, בעולם הרחוקות מארצות מאחד יהודי רבינו אל הגיע חודשים כמה לפני
 בדין) ערופה עגלה על( איתן נחל בספרו שכתב מה לפי עמו לדון והחל

, אמו במעי היה והולד, שנשחטה בהמה של ולד והיינו, פקועה בן של
 הוא הרי הראשונים רוב שלפי )ד"סק ד"ס' ח סימן( שם מאריך ורבינו

 שם בזה ומאריך רגילה חיה של דין בכלל לו שאין או, ועומד כשחוט
 שוחטים ובימינו היות להציע יהודי אותו רצה פ"עכ, הענינים בעומק
 והוא, טריפות חשש או, טריפות של גבוהים אחוזים ויש רבות בהמות
 את בהמה כל הסוף עד לבדוק מאוד קשה וגם מאוד גדול ממוני הפסד

 ערוך בשולחן לן קיימא הלא: הצעה מציע הוא לכן, הטריפה פרטי כל
 משום רק הדין מצד שחיטה צריך אין פקועה שבן) ב"ס ג"י' סי ד"יו(

 קל הוא בהם השחיטה דין כ"וא, בעלמא דרבנן תקנה והוא, העין מראית
, להחמיר פעם בכל שנוהגים החומרות כל את להחמיר צריך אין כי יותר

 כי, ולדות ועוד עוד מהם ולגדל, פקועה בני כמה לחפש כדאי אולי כ"א
 הרבה נחסוך זה ידי ועל. כמותו דינו - קועהפ בן ולד, הוא כלל הלא

 .וטריפות שחיטה בדיני הלכתיים חששות
 אלא, בדברים צדק יש הדין מבחינת כי לו ואמר הדברים את שמע רבינו
 . נוספים לרבנים אותו ושלח מסמרות בזה קובע שאינו

 רוזנברג ש"הגר, ברק בני מפוסקי כמה שמעו האחרונים בשבועות
 להסיר מכתב מיד וכתבו, החדשה היוזמה על א"שליט קלין ש"והגרמ

 הוא הדין מצד אמנם כי מדגישים הם במכתבם. הזה הרעיון את מיד
 מכשול בזה שיש משום לרבים הנהגה מזה לעשות אסור" אך, צודק
 אבל.. כך כל שכיח ואינו מקרה דרך אלו דינים כל אמרו שלא, גדול

 כלל יבדקו ולא שחיטה בדיני זה במקום ויקילו קבוע באופן כן כשעושים
 מקומות בשאר ולקלקול למכשול הדבר יבוא ודאי, טריפות אחר

 שיכול מכשולות כמה עוד שם ומוסיפים" רגילות בהמות ששוחטים
 ל"הגראי י"רה ומרן, א"שליט רבינו הצטרף המכתב ואל, מכך לצאת

 .א"שליט קרליץ נ"והגר שטינמן
 זו הלכה שבנתים, מכך שיצא היחיד הרווח כי צחות בדרך להוסיף ניתן

 תלמידי של שולחנם על ועלתה לליבון זכתה, כך כל למעשה היתה שלא
 ...לאורה מאפילה ויצאה חכמים

    



 

 ),טודייג, (מ"ט, .... ויט שכמו לסבל"יששכר חמור גרם רובץ בין המשפתים" "...זבולון לחוף ימים ישכון"
 

 וזבולוןישכר  -בין רבינו מרן שר התורה למרן ראש הישיבה שליט"א בענין החזקת תורה  מו"מ
 לבעלה שעוזרת והאשה, מהשכר חצי הזבולון לוקח וזבולון יששכר בהסכם אם ששואל, א"החיד בשם אמר רבינו

 א"החיד והשיב ,עצמו הלומד לאיש נשאר מה כ"א'] א כא סוטה, פלגאה' הגמ כלשון[ ,מהשכר חצי גם לוקחת ללמוד
 '.דעתנו נחה בזה' ומסיים ,הבעל חשבון על ולא מתנה זה שהאשה בזוהר שמובא

 שאלה כבר שזה רבינו אמר, מהשכר מגרע באם וזבולון יששכר הסכם בענין השואלים לרבים להשיב נוהג רבינו
 רבינו בהזדמנות .וללמוד לשבת שיוכל' ה רצון שזה העיקר לא או מגרע אם אכפת מה אמר כבר א"והחזו, ישנה
 רבינו הוסיף אבל, היששכר כמו ללמוד ידע שהזבולון בזוהר איתא שאכן', וזבולון יששכר' הסכם בענין חידוש אמר

 בו להתקיים יכול ואינו, רעות מידות לו יש למשל אם אבל, חכם תלמיד להיות התנאים לו יהיה שיששכר שצריך
 .ללמוד ידע לא כ"ע ולכן, מהיששכר טוב יותר יהיה שהזבולון יתכן לא, חכם תלמיד להיות

 לדעת לענין זה כל אמנם ידע לא חכם תלמיד להיות התנאים לו אין אם הזבולון לענין דבר שאותו, רבינו הוסיף וכן
 כדאיתא תורה שהחזיק עונותיו חצי לו שנמחל מאחאב גרע לא, [לו יהיה התורה החזקת שכר ודאי אבל, ללמוד

 '.]ב ב"ק בסנהדרין

 יתבי הוו חסדא ורב הונא רב' ב לא בגיטין 'מהגמ שאל א"שליט שטינמן ל"הגראי רבינו קמי אלו דברים שנאמרו
 י"ברש ש"ע. ניקום פלגאה מקמי אידך ל"א הוא אוריין דבר מקמיה ניקום לחבריה חד אמר עלייהו גניבא ואזיל חליף

 תלמיד היה זה בלא אבל, תלמודו שישכח עליו התפלל דוד האדומי דואג לענין וכן, ללמוד ידע שהוא חזינן פ"עכ
 סתירה אינו רעות מידות אבל, דרגות של ענין הכל שזה ובהכרח, רעות מידות עם גם ללמוד לדעת דשייך הרי חכם

 .ללמוד לדעת

 הכרח אין דגניבא וההוא, בלימוד להצליח אפשר-אי טובות מידות שללא ואמר חזר, רבינו קמי השאלה כשהציעו
 שהיתה שהתורה יתכן דדואג וההיא, צודק שהוא חשב הוא, עוקבא מר עם דהתקוטט אלא, רעות מידות לו שהיה

 לתרבות שיצא מלפני לו שהיה תורה הכל זה כ"ג מאחר למד מאיר' שר מה וכן, רעות מידות לו שהיה מלפני היא לו
 .ממנו יסבלו עוד אבל יודע הוא ללמוד שאמנם ידוע, אחד על אמר א"שהחזו, והוסיף .רעה

 שתיה לו שהביא י"ע שלמד בשעה לו שעזר מילדותו חבר לקיש לריש שהיה, במדרש שמסופר רבינו הביא כ"אח
 לא אבל כך עליך להתפלל יכול אני, ל"ר לו אמר, עדן בגן גם לידו שישב עליו שיתפלל ממנו וביקש, לידו וישב, קרה
 רבה המדרש ל"וז .אותך שילמדו מה שתבין שלך שבמדריגה החברים ליד להיות צריך אתה, כלום מזה לך יהיה

 חד ליה מעתיד נהיג פיילדה והוה דטבריא אליסס בהדא צרכיה כל באורייתא לעי הוה ל"רשב' ט' ג פרשה בקהלת
 אויר עימיה ועביד גביה ויתיב על זמן חד ליה ושתי ביה ונסיב משלהי משלהי עליל והוה יום בכל דמים משקויי

 חולקי דיהוו עלי צלי זכי לא גברא וההוא זכית את כחדא לכנשתא אזלין ואת אנא דהוינא את נהור' ר ל"א קליל
 בעלי עם אלא משרין לא ואינש אינש דכל אומנותך בני עם דאתת לך דנהוי עלך נצלי ומה ל"א דאתי לעלמא עמך

 ארץ טומאת שם יש והרי ל"לחו נוסע אתה היאך לו אמרו כהן היה' מפוניבז הרב, רבינו סיפר ועוד ל"עכ. אומנותיה
 אמר כמוכן... תורה לומדים בחורים מאות שארבע גורם זה ל"לחו נוסע כשאני, מותר תורה ללמוד, השיב העמים

 נחשב זה כי ליסוע היתר לו יש מ"מ הישיבה בראשות עומד שאינו שאפילו מסוימת ישיבה של משולח אודות רבינו
 .שבישיבה הלימודים לחלק שייך שאינו פ"אע, תורה ללמוד

 בתורה יששכר עסק לא זבולון שאלמלא ליששכר זבולון הקדים למה, ויחי תנחומא במדרש כתוב דהנה רבינו אמר
 בראש חכם דתלמיד ל"קי בסעודה וכן, קודם חכם שתלמיד התורה קריאת לענין' א 'ס גיטין' בגמ' מבו הרי והקשה

 שיהא אלמלא הרי הברכות בענין שאיירי דהכא' הא אופנים' בב ותירץ, ליששכר זבולון שהקדים כאן הטעם ומה
' הב האופן, ללמוד יוכל שיששכר כדי קודם בהכרחשזבולון נמצא בתורה לעסוק כלל יתחיל שיששכר שייך לא זבולון
 זבולון את יקדים אם כ"משא, מעש בחוסר לישב ויצטרך זבולון בינתיים יעשה מה יששכר את קודם יברך שאם

 .במסחר יתעסק כבר זבולון יששכר את כשיברך כ"ואח וילמד ישב בינתיים יששכר

. פחות הכי ניזוקה אמריקה, השניה העולם מלחמת דבזמן, א"שליט שטינמן ל"הגראי רבינו בשם, רבינו קמי אמרו
 לו יעץ ודניאל השדה חיות עם שיחיה שחלם בנבוכדנצר מצינו הנה רבינו ואמר .חסד של מלכות זה כי והטעם
' כמבו( השדה בחיות נתגלגל ואז הפסיק כ"אח רק ישראל עם את פירנס חדש ב"י ובאמת צדקה י"ע חטאיו שיפדה
 .לפרנס להמשיך לו נתנה לא שלו דהגאווה רבינו וביאר) בדניאל

 (מנחת תודה) 

 ולא, לזה נצרך שהיה אחד שהיה וזכורני, וזבולון ישכר הסכם שיעשה לפרנסה כסף לו שאין שמי סובר א"החזו מרן
 אם שלך עסק זה מה וכי, לו והשיב זה על א"החזו מרן את ושאל, השכר את להפסיד שלא כדי זה הסכם לעשות רצה
 ל"זצ והוא), פרנסה בשביל להתבטל יצטרכו ולא במנוחה ללמוד שיוכלו( השם רצון שזה העיקר, לא או מהשכר יורד
 לאברך פעם סידרתי אני גם, רבנו ואמר. קבוע באופן בו שיתמוך אחד ממון בעל ל"זצ דינקלס יוסף ר"להג סידר

 (שיח הסוכות)                                                .בקביעות בו יתמוך אחד יכולת שבעל, בפרנסה דחוק שהיה שהכרתי
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