
  

 )מטו"מ(בחו"ל  סעימ ׀ פרשת 185' גיליון מס

 'דו שנה "תשע

 נ"לע יוצא זה גליון

 ל"זצ אפשטיין יצחק ר"ב שמואל ר"הר

 ישראל גדולי של אמונם איש
 ג"תשע אב מנחם' ד ע"נלב

 ה"תנצב

  דבר העורך �
 יותר נמצאים בהם, הקיץ ימי לקראת
 לבל הצעירים את להזהיר יש, בדרכים

 שאינם טרמפים על לעלות יהינו
 אל הגיעה דלהלן השאלה. להם מוכרים

 .בחורים מקבוצת זילברשטיין י"הגר
 ,סיפרו, צפת מהעיר ביציאה עמדנו

 .אותנו שיסיע טרמפ על לעלות וביקשנו
 ,רחום לב עם יהודי להם עוצר לפתע
 :ואומר ,₪ 200 של שטר להם מוסר

 יהודי'. באוטובוס סעו, כסף לכם הנה'
 שהורו כפי, בטרמפ מנסיעתם חשש זה

 .התורה גדולי
, לעשות מה שוקלים הם בעוד, והנה
 להם ומציע חרדי יהודי לידם עוצר

 אותם לקחת ומבטיח, לרכבו לעלות
 ד"ובס -, לרכב עלו הם. חפצם למחוז
 הם עכשיו. לביתם בשלום הגיעו

 ?השקלים 200 עם לעשות מה שואלים
 התנה לא, השטר את להם שנתן מי הרי

 ,בנסיעה בכסף השימוש את מפורשות
-על ניתן שהכסף מאליו ברור שהדבר או

 - הם כן כמו? בטרמפ יסעו שלא דעת
 רשות להם ואין במידה, שואלים

 ?בכסף לעשות מה, להשתמש
 היתה א"שליט הרב של תשובתו
 לכיס הכסף את לקחת. א: כדלהלן
 - היהודי כי, גזל זה הבחורים של הפרטי
 ,בטרמפ שיסעו התכוון לא בוודאי ההוא
 ,עכשיו. ב; לעצמם הכסף את ויקחו

 הכסף את לתת יש, בטרמפ נסעו כשכבר
 עוד שקיימת יתכן. ג; רבים לצרכי

 אחרים בחורים שיחפשו, אפשרות
 לנסוע ורוצים בטרמפיאדות הממתינים

 מנת על, הכסף את להם ויתנו, בטרמפ
Ó‰) .באוטובוס שיסעו ·̄ ÏÂ˜) 

ת כ ר ב ם ב שלו  שבת 
ף  שטו ד גול ק  ח )יצ "ב  (ב

  פשט על הפרשה �
 )ח ,לו( "לאשה' תהי' אבי מטה ממשפחת לאחד' וגו נחלה יורשת בת וכל"

מבואר דבת שאינה יורשת נחלה כגון שיש לה אחים יכולה להנשא לכל 
השבטים, וקשה שמא ימותו אחיה ובני הבנים ותהי' היא היורשת ותעביר 
נחלה, ואע"ג שעל הדור השני לא חששה תורה כמ"ש דבר זה לא יהא נוהג 

לא בדור הזה מ"מ הרי אפשר שימותו מיד לפני כיבוש וחילוק. וצ"ל דקמי א
 שמיא גליא שלא יהי' כדבר הזה.

 

 מדוע ותמוה. סימן חולה מחלה ב"קל איתא הפרשה בסוף הפסוקים במנין
 לחולי הכונה דאין נראה אמנם. במדבר ספר בסיום שזה ובפרט, רע סימן נקט
, )ב, כו תענית מסכת( בכרמים וחולות ויוצאות כדתנן, מחול מלשון הוא אלא
, לנשים דדיהן לבני' וגו מחלה ותהיינה הפרשה בסוף דכתיב הפסוק על וקאי

 .נישואיהן בשמחת במחול חולות היו' וכו ותרצה שמחלה והיינו
 )(טעמא דקרא 

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח � 
    """"התקרבוהתקרבוהתקרבוהתקרבו    שלאשלאשלאשלא    הנמליםהנמליםהנמליםהנמלים""""

 

 מהתקופה, א"שליט לייב אהרן רבי הישיבה ראש מרן על ומיוחד מפעים סיפור

 .תגובתו ולהלן, א"שליט רבינו לפני סיפרו, האחרונה

 מרן של בביתו, הבית מפינות באחד קטן תיקון איזשהו עשו, תקופה לפני

 שם שנשאר הנראה כפי אך. לו והלך שעשה מה עשה התיקון מבצע. ל"הגראי

. האזור בכל והסתובבו רבים נמלים למחרת באו זה ובעקבות, קטן חור איזה

, מאוד מפליא בדבר הבחינו בבית זמן אותו שהיו הבית בני. נמלים במאות מדובר

 הריצפה בכל, ומתחתיו החלון על, וסביב השולחן על, מקום בכל שוטטו הנמלים

 לא הם, בחדר עת אותה שלמד א"שליט מרן אל... אך', וכו שם שעמדו בכלים גם

 לא שאליה מחיצה סביבו היה כביכול. מאוד והפליא בלט הדבר. התקרבו

 כמה עם מקצוע איש הגיע מכן שלאחר עד( שעות אותם כל הדבר אירע כך. התקרבו

 .)מיוחדים הדברה חומרי

 ומיד, מהסיפור ונהנה התפעל הוא א"שליט מרן לפני המעשה את כשסיפרו, והנה

 האשה כי שם נאמר ')ב' י( ברכות בגמרא. לזה מקור כבר יש בגמרא כי הגיב

' וכו?  ידעה מנא: ''שם הגמרא ולשון, קדוש איש שהוא באלישע ידעה השונמית

 והמרומם הקדוש האדם כי מפורש הרי'' שולחנו על עובר זבוב ראתה שלא

 ...בזה מכירים הפחותים חיים ובעלי הרמשים אפילו, אנשים משאר

 אותנו שהפליא מה, גם לציין אנו מוכרחים אבל. א"שליט מרן תגובת כאן עד

 :ל"הגראי מרן של ביתו מבני אחד לנו סיפר וכך, במעשה נוסף צד לשמוע, ביותר

 תורה שמר שלא ישראל בארץ הגדולים מהרשעים אחד מת שנים כעשור לפני

. דאז בתקופה. היראים ציבור נגד מאוד הרבה והסית וגרם בממשלה וכיהן ומצוות

 כולו הוא והנה וראו, הקבר את קדישא החברא אנשי פתחו, לקוברו כשבאו, והנה

 שלא מכיון... לטרף משחרים שהם ונראה שם עומדים זבובים מאות. זבובים מלא

 .הגולל את וסתמו. לקבר הגוף את הכניסו ברירה שום להם היתה

 למרן הסיפור את )ו"י הרב( קדישא החברא מאנשי אחד מכן לאחר סיפר, בזמנו

, לזבוב דומה הרע יצר הלא ואמר, והתרגשות התפעלות מלא היה י"רה ומרן, י"רה

 רואים כמה זה בסיפור הפליא ארוכה תקופה ומשך... לו חיכה הרע היצר, הנה

 .בזה והאריך דיין ויש דין שיש

 ושולט שזוכה, והנעלה המרומם האיש כי, היפך לראות זוכים אנו, כעת והנה

', א, ד"נ פרשה ר"ב במדרש גם ע"וע(... בו נוגעים אין ורמשים חיים הבעלי אז, ביצרו

 יתושים כגון ביתו מזיקי לרבות אויביו גם' - עמו ישלים אויביו גם איש דרכי' ה ברצות

 '')וזבובים ופרעושים

 

 מודעה רבא לאורייתא

 הספרהופיע ויצא לאור 

 תפארת ההלכה"" 

 ני שבת ינישו"ת בע מאות ובו אוסף גדול של

 שליט"א הגר"ח קניבסקירבינו ממרן 

  052-7627537  :ניתן להשיג אצל המחבר 
  .בבתי הכנסת, ויות הספרים המובחרותובחנ

 



  ושבת חזון בין המצרים
 עד ר"ח אב אוכל בשר כרגיל.  .‡

  עי' סי' תקנ"א ס"ט שיש מחמירין שלא לאכול בשר מי"ז בתמוז.

 להימנע מנישואין ובנין בתים.  הכוונה שצריך להיות בעצב רק שיש משנכנס אב ממעטין בשמחה אין  .·

 ' הדינים בסי' תקנ"א ס"א.ועי

 לא רצה שיביאו לביתו ספרים חדשים מהדפוס בתשעת הימים.  .‚

 כנראה משום שהוא שמחה, וכן הקפיד אביו מרן הקה"י.

כיון שמאחרי ר"ח אין לובשים בגדים מכובסים, לובשים אותם קודם ראש חודש (קצת זמן) כל הבגדים, אפילו בגדים   .„
 זה אחרי הלבישה הזו. ללבוש זה ע"ג זה, אם ניכר עליהם הצמודים לגוף וגם גרביים, ואפשר

(ואשת מרן הרבנית הצדקנית ע"ה היתה חסה עי' בשו"ע תקנ"א ס"א ג' ו' דיני הבגדים המכובסים ובגדי שבת. ועי' שו"ע יו"ד סי' שפ"ט א' ברמ"א. 
  .על זמנו היקר, ומבקשת מאחד הילדים או הנכדים שילבש במקומו את הבגדים)

 .)כובס (וזהו הגרבייםגר"א ללבוש כל הבגדים מכובסים ומ"מ בגד אחד נוהג ללבוש שהוא לא מת חזון נוהג כהבשב  .‰

  בשו"ע ומ"ב. וכן נהג החזו"א. עי' שם
  ולא מקפיד ללובשם כמה שיותר סמוך לשבת אלא אחרי מנחה כהרגלו.

Â.  .בשבת חזון נוהג לשיר זמירות שבת כרגיל 

  מספרי אחרוני זמניו שכתבו שיש להחמיר בזה. ועי' בכמה

Ê.  משהו ונותן לקטן לשתות ופעמים שלא טעם כלום, ואין צריך קטן שלא הגיע לחינוך אלא אפילו  יין ההבדלה טועם
 ב לבר מצוה.קרו

לחינוך... ודוקא אם לא הגיע עדיין להתאבל על ירושלים". ואמר לי טעמו כי היום סי' תקנ"א ס"י נותנים לתינוק, ומ"ב שם סק"ע "שהגיע שו"ע 
 ן מי שיודע להתאבל ואפי' גדולים א"כ קטנים אין נ"מ בגיל, וכן בדידי הוה עובדא בילדותי שנתן לי לשתות יין עד גיל י"ג. ושנה אחת נכדאי

(עי' מ"ב שם ס"ק ע"ג לענין אכילת בשר בסיום גדול סיים מסכת קודם הבדלה והורה שיכול לשתות וגם שאר המסובים יכולים אח"כ לטעום מהיין 
  ).מסכת

Á.   במוצ"ש חזון לא מניח בעיניו משיירי יין הבדלה, ואמר לי משום שאסור להתרחץ. וגם לא הניח טיפות היין בכיסים
 כהרגלו.

יש  אבל סתם עי' שו"ע סי' תנק"א סס"ז איסור רחיצה בימים אלו. ושאלתיו הרי מותר לרחוץ הפנים כדאי' שם, והשיב שדווקא כשיש צורך
  .להחמיר

Ë.  .אינו פושט בגדי השבת מיד אחר הבדלה אלא אחר מלוה מלכה 

  .(כן שמעתי ממרן) ג מותר, כי הוא כמו המשך להבדלהמפני שאוכל מלוה מלכה מיד אחר הבדלה ובכה"

È.  א אוכל בשר כהרגלו אלא דגים.במלוה מלכה ל 

  עי' כה"ח סי' תקנ"א אות קמ"ד. והעידו שזימר שיר המעלות כהרגלו כל מוצ"ש.

‡È.  .הורה למי שרגיל לטבול טבילת עזרא תמיד, שיכול לטבול גם בט' הימים 

   .שלא יהי' חם מאד)(ואמר לי שאפשר גם לטבול בפושרים למי שרגיל בכך והעיקר  "א אות ק"צנקוכ"כ בכף החיים סי' ת
  )דר השו"עהנהגות מרן שליט"א על ס (מתוך הספר רב המכר 'אלא'

 מעניני הפרשה

 ולאחר, טוב לא האב הרגיש האירוסין ןבזמ .באב ו"ט ליום נקבע החתונה זמן, טוב למזל האחרונה ובת את אירס אלמן
  בעזרת ואז, שנה במשך קשים טיפולים לעבור זקוק והוא, קשה במחלה שחלה ההקש בבשורה נתבשר בדיקות כמה
 השנה במשך אותו שילווה למי זקוק אוהו, קשים הם שהטיפולים ול והסביר הרופאים אבל, שיבריא סיכוי יש השם

  .הקשה
 לביתה תעבור היא, תנשא שאם ,הקשה בשנה ול לעזור שתוכל כדי, בשנה החתונה את שתדחה מבתו ביקש האב

  ...ועצמ בכוחות להסתדר יוכל אל והוא, לעזרה ול להיות תוכל ולא, החדש
  ".נעשה כך - לך שיאמר ומה, לרב תיגשי" אמר ןוהחת, לחתן כך על ספרה הכלה
 שאלו משפחתו כשבני. החתונה את לדחות שלא פסק והוא, א"שליט קניבסקי ח"הגר למרן השאלה את שאלה ההכל
 ןהכה מות עד, מקלט בערי שישב ודינ בשוגג רוצח כי, במכות מפורשת אגמר שהיא להם אמר, כן פסק למה ואות

. שימותו בניהם על ויתפלל שלא יכד וכסות מחיה להן מספקות כהנים של ןאימותיה) א"ע יא דף( במכות ושנינו ,הגדול
...  שימות חותנו על ולב בסתר שיתפלל לחוש יש, וכלת את מלישא ןהחת את נעכב אם ח"הגר הסביר זה בנידון וגם

, שנדחית החתונה על ומלב אנחה שיוציא ןיתכ לפעמים אלא, ימות שחותנו שיתפלל ו"שח הכוונה ןשאי רמסתב[
  ].הכלה לאבי להזיק יכולה, נשבר מלב שבאה אנחה ואותה

 על הרוצח תפילת תועיל איך בגמרא הקשו שם כי, מכות במסכת מהאמור העניין חלוק שלכאורה ח"הגר מרן את ושאל
 שולבק להתפלל להם שהיה ןכיו מועילה שהתפילה שמה בגמרא וותירצ, חלה האינ חינם קללת והרי, הגדול ן הכה

  ?לכאן עניינו ומה, וברציחת גורם הוא להגדו הכהן כ"א, וביקש ולא כזה עניין אצלם יהיה שלא דורם בני על רחמים
 של ןשאימותיה יועיל מה, והקש מוסר יבעל. [החתונה שידחו ביקש למה כי, גורם הוא האב ןכא גם: ח"הגר והשיב
  לצאת מבקש אינו, ושתיה סנדביץ יום כל ומקבל סוהר בבית השרוי אדם וכי ,ןומזו מים להם מספקות גדולים כהנים
 מעומק כך כל אינה כבר התפילה ,אוכל קצת שמקבלים כיון אבל, לבקש וימשיכ אולי שאמנם ותירצו? הכלא מבית
  ].ימות גדול שהכהן מועילה אינה כבר ווז, הלב
 י"ע מצוה תהיה ואם, לבתו אב כבוד מצות זה הרי, לבקש צריך אין האב באמת האם:  ח"הגר מרן את ושאל עוד

  ?יבקש שלא למה בקשתו
, לבקש חייב ואינ אבל, אב בכיבוד מצווה התהי היא כי, לבקש ול מותר, יתבטל לא והשידוך ול תשמע היא אם: והשיב

  ".בחנם" האינ כבר שהקללה מקום שיש סגי וזה
  (ווי העמודים)


