גליון לג

תצווה -זכור תש"פ

ביאור דברי חנה לעלי על מה שראה בתומים
ש ָפ ט אֶ ת הָ או ִּר ים וְ אֶ ת הַ ֻּת ִּמ ים
חש ן ַה ִּמ ְ
ֶ
וְ ָנ תַ ָת אֶ ל
(כ"ח ,ל').
כתב הרמב"ן ,כשהכהן היה שואל באורים ותומים ,היו
האותיות שבחושן מאירות אך לא לפי סדר של תיבה .ולכן
הכהן היה נצרך לשם הקודש שנקרא 'תומים' – ואז ברוח
הקודש ,הוא יידע לצרף את האותיות לתשובה הנכונה .שלא
יטעה ויגיד על פי אותם אותיות ,מילה אחרת.
וחביב על רבינו לחזור על מה שראה בספר 'פנינים משולחן
הגר"א'.
בספר שמואל (א' ,י"ג -ט"ו) ,מובא על חנה שבאה להתפלל
במשכן ה' ,ועלי הכהן ראה אותה מדברת על ליבה ,רק
לשכ ָרה .ענתה לו
שפתיה נעות וקולה לא ישמע ,חשב אותה ִּ
חנה ואמרה 'לֹא ֲאדֹנִּ יִּ ,א ָשה ְק ַשת רוחַ אָ נֹכִּ י וְ יַיִּ ן וְ ֵׁשכָ ר לֹא
יתי ,וָ אֶ ְשפ ְֹך אֶ ת נַפְ ִּשי ִּלפְ נֵׁי השֵׁ ם'.
ָש ִּת ִּ
ובגמרא (ברכות ל"א ב') מבואר ,שאמרה לו ,לא אדון אתה
בדבר הזה ,ולא רוח הקודש שורה עליך ,שאתה חושדני
בדבר הזה ,ולא דנת אותי לכף זכות.
ותמוה ,וכי מה שייך רוח הקודש לענין לדון לכף זכות ,וכי
מי שאין לו רוח הקודש לא דן לזכות? ,עוד קשה ,כיצד
חשד אותה לשיכורה וכי לא הכיר אותה ,הלא היתה משבע
הנביאות שהיו לישראל (מגילה י"ד א').
אלא מבאר הגר"א על פי הרמב"ן הנ"ל:
בודאי עלי ידע שצדקת היא ,וכשראה אותה מתפללת בלא
קול ,התפלא ושאל באורים ותומים ,והאירו האותיות ה' כ'
ש' ר' .והוא צירפן למילה ' ִּשכ ָֹרה' ,ולכן גער בה 'עַ ד מָ ַתי
ִּת ְש ַת ָכ ִּרין הָ ִּס ִּירי אֶ ת יֵׁינ ְֵׁך מֵׁ עָ לָ יִּ ְך'.
ענתה לו חנה ,לא אדון אתה דבר הזה ,ואין לך רוח הקודש
ֶש ָרה',
לצרף את האותיות כראוי ,כי הצירוף הנכון הוא 'כ ָ
ֶש ָרה אמנו,
כלומר אשה עקרה אנכי המתפללת על בנים ,כ ָ
ולמה לא דנת אותי לכף זכות.
***

כשכתב רבינו את ספרו דרך חכמה על סדר קדשים ,כשהגיע
להלכות העוסקות בבגדי כהונה אף שכמעט אינו מביא מספרים
שנתחברו ע"י בני זמנינו ,הביא דברי הגר"א הנ"ל מתוך ספר
פנינים משולחן גבוה ,תוך שהוא מאיר בו מספר הערות ,עיי"ש
בפרק י' מכלי המקדש הי"א בבאור ההלכה ד"ה וכיצד.

(שבענו מטובך)

בדין תפילה ואמירת דברי קדושה תחת מקום ביהכ"ס

שאלה( :שם סכ"ו) בית הכנסת שיש בגגו בית הכסא
האם אסור להתפלל מתחת אותו המקום כדין מחיצות
של בית הכסא דאסיר גבי ק"ש.
תשובה :אסור.
ובפ"א הורה רבינו שליט"א שיש ליזהר גם באמירת
סליחות ונשיאת כפים  ,ואפילו באמירת פסד " ז שלא
לעמוד תחת מקום זה  ,גם באופן שלא נשתמשו כלל
בביהכ " ס .
***

שאלה :בהנ"ל ,יש לשאול אם האיסור נוהג גם ליחיד
המתפלל בביתו.
תשובה :יש ליזהר .
***

שאלה :האם מותר לברך ברכת המזון בחדר שמעליו
שוכן בית הכסא.
תשובה :צ " ע .
***

שאלה :האם מותר להתפלל במקום שמעליו שוכן מקוה
טהרה.
תשובה :מותר .
***

שאלה :בביהמ"ד בישיבתנו [שהקומה מעליו שייכת
למוסד אחר] בנו לאחרונה בית הכסא שחלקו שוכן מעל
לארון הקודש וכבר נשתמשו בו לכה"פ כמה פעמים,
לאחר שעוררנו את תשומת לבם לחומרת הענין הם
מוכנים להתחשב בדעתנו ,וכעת באנו לשאול האם סגי
שינעלו את בית הכסא ויפסיקו להשתמש בו ,או דלמא
שצריך לשבור ולהרוס את כולו [וא"כ עד כמה].
תשובה :תפוס לשון ראשון .
***

שיאזור מתניו בשעת התפילה

שאלה( :סי' צא ס"ב) מנהגי להתפלל כל התפילות עם
אבנט [גארטל] ,ופ"א שלא נזדמן לי נסתפקתי אם עלי
להפסיד את המנין הקבוע כדי לא לבטל מנהגי.
תשובה :אם קבלת בנדר עליך להמתין .
(שערי שיח)

 -לא סודר ע"פ סדר הדף היומי –

מסכת שבת
דף ב .

שאלה" :פשט העני את ידו לפנים ונטל בעל הבית מתוכה ,או
שנתן לתוכה והוציא ,שניהם פטורין" .מה הדין בפשט ידו
והתכוון שחברו יקח ממנו החפץ ,כלומר שלא היתה בכוונתו
לעשות ג"כ הנחה ,אך לבסוף עשה גם הנחה .האם עביד איסור
דאורייתא ,או דרבנן.
תשובה :ביניהם.
***

ב:

שאלה :רש"י בד"ה רבה אמר רשויות קתני ,רשויות שתיים.
וצ"ב ,הא לקמן ו .קתני ארבעה רשויות לשבת.
תשובה :עיקרן שניים.
***

ג.

שאלה" :תניא ,רבי אומר מעם הארץ בעשותה ,העושה את כולה
ולא העושה את מקצתה ,יחיד ועשה אותה  -חייב ,שנים ועשו
אותה  -פטורין" .וצ"ב ,מדוע כפלה הגמרא "העושה את כולה
ולא העושה את מקצתה" ,וגם "יחיד ועשה אותה – חייב ,ושניים
פטורין" .דלכאורה סגי למימר "העושה את כולה ולא העושה
את מקצתה" .ורציתי לתרץ ,דהרישא דהעושה את כולה ולא
העושה את מקצתה – קאי שעשה ,לדוגמא ,עקירה בעש"ק
והנחה בשבת .וסיפא "יחיד שעשה ולא שניים שעשו" קאי
באופן שאחד עשה עקירה ,ואחד עשה הנחה .האם נכון?
(אריה שאג)
תשובה :תני והדר מפרש.

אחריות הכלל
התמונה שחלחלה לרבים את גודל המערכה ,היה
לראות את רבן של ישראל יוצא וטורח במסירות
הנפש ,בקור ובגשם ,שיושב בכינוס בעיר בבית שמש
בגשם עז ,והטרחה הגדולה ליסוע לכמה וכמה מערי
הארץ לחזק את העם לעורר את העם לפעול ולהפעיל
למען הצלחת יהדות התורה ,ובכך למדנו אחריות
הכלל מהי.
דאגת רבינו לא פסקה עד תום ספירת הקולות,
והמשיך להעתיר בתפילה וזעקה כפי שנהג דודו מרנא
החזו"א ,ומרנא אילת השחר שאף התבטא שזה עת
צרה זמן ספירת הקלפיות.
עשרות שאלות על ו ביום הבחירות וקודם לכן בלשכת
הגזית על שולחן רבינו ,ובאחד התשובות הובא זעקת
התורה שיצא מלב הקדוש שהרעידה ועוררה את כלל
ישראל שרבינו מגדיר כדרכו את הבחירות במילותיו
המדודות שכלול בהם הכל " פיקוח נפש ".
וברוך השם בכוח התפילות זכינו שיתקדש שם שמיים
בריבוי המצביעים ,שהכריזו נאמנות לה' ותורתו ולאור
קריאת רבן של ישראל שליט"א ומרן ראש הישיבה
שליט" א הצביעו למען יהדות התורה.

אשרי העם שככה לו

 ביום ראשון נחתם מסע רבן של ישראל "לבקש רחמים" במעמד רבבות שבאו תחת הבית הקדוש לכינוס זעקה ותפילה בראשותרבן של ישראל ומרן ראש הישיבה למען הצלחת יהדות התורה.
 ביום שני נערך בבית רבינו ובראשותו שמחת הווארט לבת לתלמידו המובהק הגאון ר' ישראל מאיר דרוק ראש מוסדות תפארתישראל ,רבינו שתה לחיים לרגל השמחה ובירך את תלמידו ואת חתנו.
 בבוקר אחר הבחירות כשסיפרו לרבינו על מצביעים שטרחו במסירות נפש לצאת להצביע ,ורבבות הפעילים שטרחו ועמלו למעןהצלחת יהדות התורה ,שמח רבינו ובירכם בברכת הצלחה.
 בליל תענית אסתר צפוי להתקיים אי"ה מעמד תפילה קרובה ישועתי על תורמי קופת העיר בקודש פנימה בראשות רבן של ישראלומרן ראש הישיבה ועוד גדולי וצדיקי הדור ,ובאשמורת הבוקר ביום הפורים צפוי להתקיים מנין מיוחד בקודש פנימה בראשות רבן
של ישראל ועוד גדולי וצדיקי הדור שיעתירו בזמן הקדוש והמסוגל הזה על התורמים לקופת העיר.

ברכת מזל טוב שלוחה לרבן של ישראל
לרגל נישואי נינו הבה"ח שמואל קניבסקי ני"ו
בן לנכדו הגאון ר' אברהם ישעיהו שליט"א
נכד לבנו הגאון ר' שלמה שליט"א

ברכת מזל טוב שלוחה
לתלמיד רבינו הגרי"מ דרוק שליט"א,
לרגל אירוסי ביתו בשעטו"מ
יה"ר שיזכה לראות אך שמחות בביתו

