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ת הדברים שלהלן הובאו בספר החדש 'בי

 ליט"א:אמי' שנכתב ע"י בתו של רבינו  ש
 

גם ידידיו של אבא או אלו שלמדו עמו 
לסבא, וזכו להתקרב בחברותא היו מוכרים 

אליו בעקבות הקשר ההדוק בין אבא 
 לסבא.

אחד מהם הוא רבי ישראל יפת. הוא היה 
בישיבת פוניבז', כשדפק ביום  בחור צעיר

אחד אל דלת ביתנו ואמר לאמא  בהיר
בפשטות: "נפשי חשקה בתורה, ועל כן 

 רוצה אני ללמוד עם הרב בחברותא".
ד חור אחאבא ואמר לו: "באמא נכנסה ל

נפשו חשקה בתורה רוצה ללמוד עמך". 
אבא הורה להכניסו, תהה על קנקנו דקה 
 -או שתיים והשיב בחיוב. מאז למדו יום

(שנים יום במשך כשמונה שנים רצופות... 
רבות לאחר מכן, כשהיתה רעייתו מבקרת 

, ועל כן האצל אמא, ביקשה אמא להנות אות
היתה קוראת לעומתה, כמשחזרת את 

שונה: 'נפשו חשקה בתורה... הפגישה הרא
 נפשו חשקה בתורה...')

בסיום לימודם היומי היה אבא יוצא אל 
הכולל. בדרך היה נכנס לבקר את סבא 
כשישראל הבחור מתלווה אליו. כך זכה 

 חיבה מיוחדת מצד סבא.לישראל 
פעם ביקש חברו של ישראל יפת לרכוש 
את כל ספרי 'קהילות יעקב' שחיבר סבא. 

נמנע מלמכור סטים שלמים כדי סבא היה 
שלא ישכבו הספרים בארון, אלא היה מוכר 
רק את הכרך על המסכת שבה עסק הקונה 
באותו זמן. אותו חבר ביקש מישראל 
שיפעיל בעבורו 'פרוטקציה' אצל סבא כדי 
שימכור לו סט שלם. ואכן, הדבר עלה 

 בידו...
באותה שעה לא היה הסכום הדרוש בידיו 

כן ישראל יפת כתב בעבורו  של הבחור, ועל
רעון החוב ומסרו לסבא. יפרבות לשטר ע

אחר כחודשיים הגיע הבחור ושילם את 
חובו, אולם סבא שכח להחזיר את השטר, 

 ולישראל לא היה נעים לבקש...
שאבא וישראל כעבור מספר ימים, בשעה 

למדו את לימודם הקבוע, נשמעו לפתע 
נקישות מקלו של סבא, המטפס בכבדות 
במעלה המדרגות לביתנו. הוא התנשם 
והתנשף עקב מאמץ ההליכה, הושיט 
לישראל את השטר ושח לו בצער רב: "אוי 
ואבוי! הלוא אסור להשהות שטר פרוע 

 בבית! אוי לי שעברתי על איסור זה!"
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 �
    בצום"בצום"בצום"בצום"    שהיהשהיהשהיהשהיה    "הפיגוע"הפיגוע"הפיגוע"הפיגוע

 עיר שבירושלים, הנוראה השמועה על הסיפים אמות נזדעזעו, השבוע בתחילת

 על פיגוע שביצע עוולה בן ישמעאלי ידי על רבים ונפצעו יהודים נרצחו ו"ת הקודש

 מאוד מעניין. חייהם את קיפד נוראה ובאכזריות חמל ולא דרס, נהג בו אוטו ידי

 עיר ירושלים על המצור גבר בו היום, בטבת עשרה זה היה יום באותו כי, לציין

 .הפורענות התחלת והיה הקודש

 דור כל: כותב )א"תקפ טבת' ח בדרשות, בסופו, דברים, משה תורת( סופר החתם כי, וידוע

 נתחדש ושנה שנה שבכל נמצא, בימיו נחרב כאילו בימיו המקדש בית נבנה שלא

, החורבן משפט למעלה התחיל שאז, בטבת עשרה יום בהגיע שנה בכל וזהו, החורבן

 ושנה שנה כל של החורבן וגוזרין מעלה של דין בית יושבין ודור דור בכל כן כמו

 .ל"עכ

, היא מילתא וסימנא מאוד חמור הוא בטבת עשרה של הצום יום כי, לכאורה הרי

 כל משוש היתה בו העיר, ק"עיה בירושלים בימינו קשה כה פורענות זה ביום שאירע

 .הארץ

 ואחר' וכו הפיגוע היה אימתי והתעניין, א"שליט מרן לפני הדברים את שלחנו, אמנם

 נ"תק' סי י"ב' עי, התעניות משאר חמור בטבת עשרה תענית יום אמנם: אמר כך

 דור ובכל, הימים משאר גרוע יום שהוא שמענו לא אבל, האבודרהם בשם כ"מש

  .מידם מצילנו' וה לכלותינו עלינו עומדים ודור

 

  פשט על הפרשה �
 )לא ,(מז ”המטה ראש על ישראל וישתחו"

 רשע בה היה ולא שלימה מטתו שהיתה על המטה ראש על א"ד י"מפרש
 וקשה. בצדקו עומד הוא והרי הגוים לבין שנשבה ועוד הוא מלך יוסף שהרי
 וראה במצרים שנה ז"י' הי כבר והלא כך על ה"להקב הודה עתה דוקא למה

' הי לא השנים שבכל') ג' סי( בפסיקתא דאיתא מ"עפ ל"וי. בצדקו עומד שיוסף
 היאך יעקב ישאלנו שמא עמו להתייחד רצה לא כי לאביו לבוא רגיל יוסף
 עתה ורק, יעקב ויקללם מכרוהו שאחיו לו לספר ויצטרך למצרים הורד

 התנהגותו את לנכון וראה כך על יעקב עמד וביחידות בארוכה עמו שנפגש
 .מברך כשרואה שרק הראיה ברכת כעין והוא, ת"להשי הודה ואז וצדקתו

 

 )(מט, טו" 'וגו טוב כי מנוחה וירא"
 וירא התורה העידה יששכר על אבל רבותא כ"כ בזה אין בתורה העוסק עני

 ויהי תורה עול לסבול שכמו ויט כ"ואעפ נעמה כי הארץ ואת טוב כי מנוחה
 מרן בשם ל"ז פוטולסקי אפרים' ר. התורה ערך שמכיר הוכחה וזה עובד למס
 .ל"זצ א"החזו

 )טעמא דקרא( 
 

 מרן שליט"א למתכנסים בועידת החינוך שהתקיימה השבועממכתב 

לכבוד המחנכים מצדיקי הרבים המזהירים ככוכבים העוסקים במלאכת שמים החינוך הטהור 
 .לכינוס לש"ש ב'ועידת החינוך' של ילדי ובחורי ישראל, המתאספים
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 "ח.ויזכו המחנכים לברכה והצלחה רבה בשליחותם ויזכו לקדש ש"ש ולגדל דורות של צדיקים ת

                       



   הפרשה מעניני   �

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

  וזבולון ישכר - תורה החזקת בענין
È˜ÈÊÁÓ ‰¯Â˙  - Ì˙‚¯„  

 מ"מ, מעלה של בישיבה לישב זוכה תורה התומך גם כי ל"חז שאמרו שאף, שאמר ל"זצ ין'מוולאז ח"הגר בשם מובא הנה
 בצל כי" )ב"י',ז( בקהלת הפסוק פירוש וזה. עצמו בלומד רק שייך" בקבר דובבות שפתותיו" של העניין כי, ביניהם הבדל יש

 על )התורה את" יודע" הוא אשר( עצמו ח"הת יתרון, כלומר -" בעליה את תחיה החכמה דעת ויתרון הכסף בצל החכמה
  .)ל"זצ ז"הגרי מרן בשם א"טל בספר עיין(. בקבר דובבות ששפתותיו ז"בעוה כאן אותו תחיה מותו לאחר שגם, התומך
 גם ילמד כאן שלמד ומי, כאן הבין שלא אף התורה את האדם יבין ב"שבעוה אמר" חיים חפץ"ה: א"שליט רבינו ואמר

  .כלל שם ילמוד לא כאן למד שלא ומה, שם
 שייך האמת בעולם וכי", דהילכתא אליבא שמעתא ליה סלקא קא הוה לא - לו רב ידיו: "איתא ')ב',ז( סוטה במסכת ש.

  ?אמת של שאינה תורה
  .כן שם גם - להלכתא שלא תורה יש כאן ואם, יותר ולא, כאן שלומדים כמו תורה לומדים שם ת.
  

  .הרע מעין נובע הדבר שמא חושש היהודי, נופלים נכסיו ומאז, מסויימת לישיבה רב ממון לנדוב רגיל ב"מארה יהודיש. 
  .המצוה משום ניזוק שיהא יתכן לא ת.
"ÏÂ„‚ ‰˘ÚÓ‰"  

 לו ואמר, הגונה נתינה שנתן אחד גביר התרים ל"זצ אברמסקי יחזקאל רבי שהגאון ששמעתי מה א"שליט לרבינו אמרתי
 הרב ענהו"... העושה מן יותר המעשה גדול" אומר ועוד, כלום עושה לא ואתה, מזה ונותן הכסף על עובד אני: הגביר

  "... ְמַעֶׂשה"ל משלמים זה ועל... בלב דפיקות לי היו, בדלת דפקתי לא, אצלך בדלת כשדפקתי: אברמסקי
, משהו שנתן מרגיש הנותן כי, ')א', ט ב"ב(" העושה מן יותר המעשה גדול" מדוע אחרת דרך פעם אמרתי אני: תשובה

 לכן, נעימה לא הרגשה וזו, שקיבל מרגיש לא והמעשה, שנתן מרגיש הנותן -" מעשה"ה אצל אבל, שקיבל מרגיש והמקבל
  .העושה מן יותר המעשה גדול

˙ÂÙ˙Â˘ ˙ÂÂˆÓ·  
 שיהיה, כסף לו יתן ואחר, כסף עולה וזה, מילה מצות ללמוד הרוצה כגון", מצוות" על וזבולון יששכר שותפות יש אם ש.

 חלק כך ידי על רוכש שהוא", שותפות" בתורת הוא וזבולון יששכר שענין כתב" חיים חפץ"ה הנה? זה על וזבולון יששכר
, מחומש יותר להפריש מחוייבים וגם מותר תורה שלהחזקת ')א',נ כתובות(" מקובצת שיטה"ה מסיק ולכן, הנלמדת בתורה

" צדקה" בתורת נותן אינו תורה שלהחזקת ומשום, מחומש יותר יבזבז אל שהמבזבז - אושא תקנת כלל בזה שייך ולא
  ".שותפות" בתורת אלא

  .עלה להוסיף אפשר ואי", תורה" על רק כתוב וזבולון יששכר ענין אבל, לו תהיה זכות ת.
 הוא יהודה כי משה ענהו? קודם יהודה ומדוע, אני בכור: ושאל ראובן בא, קרבנם הנשיאים הקריבו שכאשר במדרש יש

 זבולון אלמלא כי וענהו קודם זבולון מדוע ושואל שוב ובא, ח"ת הוא וענהו, קודם יששכר מדוע ושואל בא ושוב, מלך
  .ילמד לא יששכר

, ג"נ פסחים( נידוהו שלא רומי איש מתודוס וראייתו, לנדותו ואסור עליו ח"ת דין שזבולון כתב" דרכים פרשת" בספר ש.
 ה"וה, ח"ת שדינו כ"וע, ח"ת דין צריך לנדות שלא, ומאידך, אליו כבוד דין יש האם אבל לנדותו הוא בזיון שם אכן, ')א

  .לכבוד
  .בכבודו שחייבים משמע זבולון גבי ל"מחז ת.

ÌÈ˘� È‡Ó· ÔÈÈÎÊ  
 לעודדה בעלה רצה שפעם, לו סיפרה ל"זצ בלוך שלמה' ר צ"הגה שאשת שינקר חיים רבי לי שסיפר מה לרבינו אמרתי
 עושים חגיגה ואותה, לכבודו גדולה חגיגה עושים לשמים בא צדיק שכאשר, תדעי: ח"הח לה ואמר, ל"זצ ח"להח ולקחה

  ... באה האשה כאשר גם
  .והאמר ה"בתד )ב"ע' ל דף( שבועות עיין, החבר פטירת לאחר וגם, כחבר חבר אשת הרי: רבינו ואמר

  ?בעלה עם בשוה שוה שכר מקבלת היא האם', וכו זכיין במאי נשים אמרו ')א, ז"י ברכות( בגמרא ש.

 דהנה, שהקשה א"בחיד וראיתי. ופלגא פלגא שזה והיינו", בהדייהו פלגאן לא מי" איתא ')א,א"כ( סוטה במסכת ת.
 הוא שלה שחצי וכתב? לו נשאר מה כ"א, פלגא גם ואשתו, זבולון על ופלגא עליו פלגא -  וזבולון יששכר הסכם כשעושה

  .יורד לא וזה מתנה
  ?חצי לו יורד וזבולון מיששכר וכי ש.
 העיקר, לא או חצי יורד אם מ"נפק מה שאמר א"החזו בשם ואמרו, ז"ע שלם ספר חיבר אחד, בזה גדולה שאלה יש ת.

  '!ה רצון לעשות צריך
 היה, עדן גן היה עבירה ובשביל גיהנום היה מצוה בשביל אם שגם שאמר א"הגר בשם ל"זצ שך מ"הגרא ממרן שמעתי ש.

  ?שכר שאין לי ומה, א"החיד קושיית היא מה כ"א', ה רצון זה כי מצוה עושה
  .כך באמת זה אם שדן רק, מזה לו יש מה שואל לא א"החיד ת.

‰˘ÚÓ‰ ÌÚ ÓÙ‰"‚  
 יענהו אם כי ג"הפמ והבין, מסחרו בענייני שאלו א"פ". מגדים פרי"ה את בממונו מחזיק שהיה אחד גביר היה: רבינו סיפר

 לגביר לו חרה כבר הזאת בפעם. יודע איני: ענה אז וגם, שידוכין בענייני שאלו שוב. יודע איני: והשיבו, תמיד ישאל א"פ
 כל על לי לשלם צריך היית אם, שכמותך שוטה: ג"הפמ ענהו... יודע שאינך מה על לך משלם אני האם: ג"הפמ את ושאל

  ...יודע כן שאני המקצת על משלם אתה, עבורם יספיקו לא אוצרותיך כל - יודע שאיני מה
  (דרך שיחה)

  


