גיליון מס'  320פרשת תצוה
תשע"ט שנה שביעית
גליון זה נודב
להצלחת ידידנו החשוב
שיראה ברכה והצלחה בכל הענינים

 פשט על הפרשה 
"ושמת המצנפת על ראשו וגו' ולקחת את שמן המשחה ויצקת על ראשו וגו'" )כט ,ו ,ז(
משמע שקודם הלבישו הבגדים ואח"כ משחו ,והק' הרמב"ן האיך יכול למשחו על ראשו והרי
הי' לבוש המצנפת ותי' שהמצנפת הי' סביב ראשו ובאמצע הי' מגולה .וקשה והרי בפ' פקודי
כתיב גם גבי בני אהרן ואת בניו תקריב והלבשת וגו' ומשחת אותם כאשר משחת את אביהם
ובכהנים הדיוטים משמע ברמב"ם שהי' צונף עד הסוף כמין כובע עי' פ"ח מכה"מ ה"ב
והראב"ד ס"ל שבניו לא היו צונפין כלל אלא הי' כמין כובע חדה ע"ש ,ואולי אפשר שאפי'
מרים קצת הכובע למשוח תחתי' עדיין מקרי שהוא לבוש בגד"כ דומיא דמש"כ הרמב"ם בפ"י
מכה"מ ה"ז צריך ליזהר שלא תכנס הרוח בשעת עבודה בין בשרו לבגדו עד שיתרחק הבגד
מעליו ואם לא עשה כן עבודתו כשרה )אף שיש לחלק( וצ"ע.
)טעמא דקרא(

 עלי שי"ח 
''הגורל ורוח הקודש ''
בימים האחרונים התרחש בביתו של רבינו אחד הכינוסים הנדירים.
היה זה מטעם ארגון המשניות הארצי 'זכרון חנה' ,שסיימו לא מזמן את מבצע שינון המשניות לאלפי
ילדי הארגון ,במסגרת המבצע ,עודדו את הילדים לשנן את מסכתות 'מעשרות' ו 'מעשר שני',
כשהילדים כולם נכנסים להגרלות על פרסים יקרי ערך ,והילדים ששיננו את המספר הגבוה ביותר
זוכים לפרס מיוחד.
אחרי מיפוי ובדיקה מיוחדת ברשימת אלפי הילדים ,חילקו בהנהלת הארגון את הילדים ששיננו את
המספר הרב ביותר של הפעמים .ואז הזמינו כשישים ילדים ששיננו הכי הרבה )בין ארבעים פעם
לשש מאות( לאירוע מיוחד במעונו של רבינו שליט"א.
הילדים הגיעו מכל הארץ ,לבושים בבגדי שבת כראוי ,ומרוגשים כדבעי .כשהגיע זמנם להיכנס הם
בירכו בכוונה 'שחלק מחכמתו ליראיו' בשם ומלכות ,ולאחר מכן מרן שליט"א שאל אותם שאלות
על כל המסכת .ולאחר מכן הביע את שביעות רצונו ,ואמר 'הם יודעים יפה'.
ואז הגיע שלב הפרס.
בהנהלת הארגון הביאו סט ספרי דרך אמונה ,וביקשו ממרן שיביא לילד שהצטיין ביותר במבחן .מרן
שליט"א אמר שלא בחן את כולם ,והציעו לערוך גורל.
מרן נטל לידו את ספר התנ"ך ,ופתח בעמוד מזדמן ,והאות הראשונה שהופיע שם היה אות ב'.
הרב שליט"א שאל ,האם יש ילד ששמו מתחיל באות ב'?
שלושה ילדים השיבו ,כן ,שמי מתחיל באות ב'.
ואז ,כמו ברוח הקודש של ממש ,שאל ,האם יש כאן מי ששמו בנימין?
באותו רגע התרומם ילד ,וענה :אני ! הרב שליט"א הגיש לו את הספרים ואמר לו ,בשבילך ! כך
נקבע בגורל.
לאחר מכן עברו כל הילדים להתברך בברכת הצלחה.
*
מעניין להוסיף ,כי אחרי זה צעדו הילדים אל מעונו של חתנא דבי נשיאה ,הגאון הגדול רבי שרגא
שטינמן שליט"א ,שבהתחלה סירב לבחון אותם ,ואמר' ,אחרי שחמי מרן שליט"א בחן ,אין צריך
יותר' ,אבל אחרי זה הואיל לשאול מספר שאלות.
אחד השאלות המעניינות היה ,בודאי אתם יודעים שאסור לאכול בשוק ,ומי שאוכל בשוק דומה
לכלב .תוכיחו מאיזה משנה האם יש איזה חסרון לאכול בבית הסמוך לשוק?
פּוֹטרַ ,עד ֶשׁ ֲיַּחזִ יר ֶאת ָפּנָ יו ,אוֹ ַעד ֶשׁיּ ְַשׁנֶּ ה ְמקוֹם
הוּדה ֵ
קם ילד והשיב את המשנה )פ"ב מ"ב( ַר ִבּי ְי ָ
יְ ִשׁ ָיבתוֹ )רואים שזה בושה לאכול עם הפנים לשוק( ,ואמר לו הגר"ש שאכן לזה התכוין.
ב ברכת שבת שלום
יצחק גולדשטוף

 בדידי הוי עובדא 
מפי בעל המעשה ,הרב
שטיגל מקרית ספר:
כידוע נערך בשבוע שעבר
מגבית גדולה עבור מוסדות
"עטרת שלמה" ורבים נטלו
על עצמם לגייס סכומי כסף
נכבדים .אני אספתי במשך
יומיים בבית הכנסת 'היכל
יצחק' בקרית ספר ובקושי
הצלחתי .ביום האחרון נגש
אלי יהודי פשוט ומספר
שהיה אצל הרב קניבסקי
לפני מעט זמן וביקש ברכה
לפרנסה כי לא היה לו
עבודה והרב בירכו .והנה
למחרת קיבל הצעת עבודה
כנהג
'קווים'
בחברת
אוטובוס במשכורת של
לחודש,
שקל
15.000
וכהכרת הטוב לר' חיים
רוצה לתרום למגבית 200
 ₪כפול  36חודשים וחתם
על ההו"ק והלך.
עבר שעה ,והיהודי חוזר
שוב ,חששתי אולי כבר
רוצה לשוב בו ...אבל הוא
פונה אלי ואומר לי,
החלטתי לתת פי  .3דהיינו
 ₪ 600כפול  .36אז אמרתי
לו ראוי שסכום גדול כזה
תתייעץ עם רעייתך ,זה
התחייבות על סכום גדול.
הנהג אומר לי טוב ,אדבר
איתה .אחרי כמה רגעים
הוא אומר לי ,ניפגש מחר
ואחתום לך הוראת קבע
שעליו
הגבוה
בסכום
דיברנו.
ואכן ,למחרת נפגשנו ובני
הזוג מודיעים לי חגיגית,
שהם החליטו לתרום הו"ק
יותר גדולה בסך ₪ 600
כפול  .50סך כל התרומה
 30.000שקל ,והכל בזכות
כוח האמונה בברכה שהרב
בירכו לפרנסה טובה ושמיד
עבודה
קיבל
למחרת
בתמורה נאה.

נכתב ע "י חתנא דבי נשיאה הרה " ג ר ' יצחק קולדצקי שליט " א


הבהרה

בענין מה שנתפרסם לאחרונה משמו של מו"ח שר 
התורה רבינו הגר"ח שליט"א על דבר השואל ששאל האם
 שיוכל לבחור לכנסת ,ומו"ח שליט"א ענה לו שעד
לעשות תעודת זיהוי ישראלית לקראת הבחירות כדי
הבחירות כבר יבוא המשיח ולא יצטרכו תעודות וכו' ,הריני להבהיר כדלהלן :גדולי ישראל בכל הדורות שהי"ג
עיקרים היה עמוק בנפשם ,ומתוך כך חיו כל הזמן 
בציפיה לביאת המשיח בכל יום וכמבואר ברמב"ם שמי
האמונה ,ולכן בדרך כלל כאשר הם נשאלים על שאלות
שאינו מצפה בכל יום לביאתו ,הרי זה חסר לו בעיקרי
לטווח רחוק ,התשובה פורצת מעצמה ,שעד אז מצפים כבר שיבוא המשיח ,ומה לך לדאוג מעכשיו דאגת
 בתוך לבו ונפשו ,ולכן כאשר השואל שאל שאלה על
חינם ,וגם מו"ח שליט"א חי כל הזמן בהרגשה כזו עמוק
התשובה כנ"ל ,אבל מעולם לא קבע זמן ותאריך שאז
זמן מאוחר של יותר משלושה חדשים ,ומעצמו ,פרץ
יבוא בודאי ,וכאשר רגיל לומר שרק נביא יכול לקבוע כן ,והדברים פשוטים וברורים.

המצפה לרחמי שמים ושנזכה לגאולה הקרובה

יצחק קולדצקי

הדף היומי

"בדין כוי"
חולין פ' א' פליגי תנאי אם כוי בא מתיש וצבי' או שהוא ברי' בפ"ע ולא הכריעו בו אם הוא חי' או בהמה והר"מ כ' בפ"א
ממאכ"א הי"ג כלאים הבא מבהמה טהורה עם חי' טהורה הוא הנקרא כוי משמע דס"ל כמ"ד כוי הוא הבא מתיש וצבי' אמנם
בפ"ט מביכורים ה"ה מוכח דס"ל דכוי ברי' בפ"ע היא כמ"ש בכ"מ שם וכ"כ הגר"א ביו"ד סי' ס"א וכן בפי"ד משחיטה ה"ג וצ"ל
דהר"מ כולל שתיהן בכלל כוי וכ"כ הט"ז ביו"ד סי' כ"ח סקט"ז וכן מבו' בפיהמ"ש להרמב"ם בביכורים פ"ב מ"ח ,ומ"ש הר"מ
בפ"ט מהל' כלאים ה"ה והכוי כלאים עם החיה ועם הבהמה ואין לוקין עליו מפני שהוא ספק ע"כ כונתו לכוי שהוא ברי' בפ"ע
שהרי דין הבא משני מינים ביאר בסמוך בה"ו שם וע"כ דכאן בברי' ,והנה התו' בקידושין ג' א' הקשו מאי קמ"ל דכוי כלאים
עם החי' ועם הבהמה משום ספק כדאי' בביכורים פ"ב מ"ח הא בלא"ה הוא כלאים דהוי שני מינים ותי' דאתי כמ"ד כוי הבא
מתיש וצבי' ואילו לא היה ספק הי' מותר להרכיבו על צבי או על עז ותי' זה לא יתכן לד' הר"מ ,והרשב"א תי' דאפ' למ"ד ברי'
בפ"ע מ"מ דמי לצבי ותיש ואם היו חכמים מכריעין שהוא חי' הי' מין צבי כמו מדברי וישובי ואינו כלאים וכן אם היו מכריעין
שהוא בהמה הי' מותר עם העז ועי' בשעה"מ מש"כ בזה.
)בה"ל פ"ט מהל' כלאים ה"ה ד"ה והכוי ע"ש עוד באריכות(

פנינים בעקבות הפרשה  -תצווה

"ואתה הקרב אליך את אהרון אחיך ואת בניו אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי"
סיפר רבנו כאשר רבי אברהם כהנמן נכנס לאבא זצ"ל ,אמר לו אבא כי יש לו הכרת הטוב כלפיו שנתן לו נינים כוהנים.
"ועשית בגדי קודש וגו' לכבוד ולתפארת" .לפי פשוטו יש לפרש מה שאמר לכבוד קאי על הכתונת ומעיל כמ"ש חז"ל בסנהדרין דף
צ"ד ...כי הא דר' יוחנן קרי למאניה מכבדותא ,פנים יפות שמות פרק כח.
יהודי שאל .אני עומד להתמנות למשגיח בישיבה פלונית וראש הישיבה מבקש שאלבש פראק ,ואני טוען שלמה לי להכריז הכרזה על
המינוי? זה בגד של תלמידי חכמים ,ושעוולות גדולות יותר לא תעשה.
"טור אדם פטדה וברקת הטור האחד"
א( פלוני מוכר אבני החושן שהם סגולה לכמה עניינים ואמר שרבנו רכש ממנו,
וכי יש כאן בבית מאבנים הללו .ב( הוא גם מוכר גביע שיש שם צורות נהרי ג"ע מהרש"ש ושרבנו אמר משהו בזה ג( ומה אומר רבנו
באופן כללי בעניינים כאלה.
)כל משאלותיך(
א( ב( שקר גמור .ג( זה שטויות ומנא ליה מה הן אבני החושן .הוא מרמה בשביל כסף.

פרשת תצוה
וְ ִה ְקטַ ְר ָתּ אֶ ת כָּל הָ אַיִל הַ ִמּזְ בֵּ חָ ה ֹעלָה הוּא לַידֹוָ ד ֵריחַ נִ יחוֹחַ ִא ֶשּׁה לַה' הוּא

)כ"ט י"ט(

בתמונה הנדירה :מלפני ארבעים שנה,
רבינו משמש כסנדק ,טבת תשל"ט ]בעז"ה
בקרוב נביא עוד עובדות נפלאות בשילוב 'יפה
מראה' על בריתות[

0

כתב הרמ"א )יו"ד סימן רס"א סי"א( כל סנדק הרי הוא כמקטיר קטורת.
וזכה רבינו שקרוב לששים שנה שהוא משמש כסנדק בברית ,ולפי
החשבון כבר יותר מחמישים אלף תינוקות כ"י זכו שהוא ישמש להם
כסנדק.
וכותבי קורות הימים העידו ,כי הוא דבר פלא במשך הדורות שלא היה
דוגמא לזה ,שגדול בישראל ישקיע כ"כ הרבה שעות וזמן על מצוה כזו,
ובמשך שנים רבות היה מכתת רגליו מדן ועד באר שבע ונוסע לכל
מקום שהוזמן כדי לזכות במצוה זו של להקטיר קטורת.
ופעם כששאלו על כך את רבינו ,הוא השיב בפשטות :שאצלו אין שום
ביטול תורה בכך ,כי הוא ממשיך ללמוד גם בדרכים .כזה ראה וקדש !


©כל הזכויות שמורות

 יפה מראה 

