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 דבר העורך 
‰ÏÈÙ˙· Ì„‡Ï ÌÈÎ¯ˆ�‰ ˙Â„ÂÒÈ‰ ÏÎ ˙‡ ˘È Ô�Á˙‡Â ˙˘¯Ù· 

 
על שם תפילתו  נקראת והובא ב'ווי העמודים' שפרשת ואתחנן

ם של משה, ובאמת יש בפרשה יסודות גדולים הנצרכים לאד
ור החיים ה', שיש ארבעה אשידע כיצד להתפלל, וכמו שכתב ה

רמוזים בפסוק  לתפילה שתתקבל, וכולם תנאים הנצרכים
 הראשון של ואתחנן.

 התפלל', לואתחנן'וזה רמוז בתיבת  על הפתח ופקדכעני ה.‡
 .תחנונים ידבר רש'באופן של תחנונים, '

 . שיבקש ממקור הרחמים, וזה רמוז בתיבות ''אל ה'''.·

תפילתי לך ה'  ניאו' )תהילים סט( זמן תפילה כדרך אומרו.‚
 ההיא''. בעת'', וזה רמוז בתיבות 'עת רצון

אפשר  היה, שלא יהטומפורשת ברורה ורה היה תפילתושת.„
אוי, וזה רמוז בתיבת ''לאמר'' לפרשו באופן שאינו ר

 . רךרש אמריו כמצטפשי

וסף חזק, שהרי כולם יודעים שצריך מסר נ אבל יש כאן
להתפלל, אבל לפעמים אדם מתפלל, וראה שתפילתו אינה 

, אני איני ראוי להתפלל, או שחושב אש מהתפילה,ימתינענית, ו
ח''ו מחשבות זדון אחרות, אבל כאן נתבאר בתיבת  חושב,שאו 

, הות, ולא נענתפיל ו''תקט שה רבינו התפלל, שמ''ואתחנן''
אבל אילו היה מתפלל עוד תפילה, היה נענה, הרי שלפעמים 
צריך להתפלל תקט''ז תפילות בשביל ליענות בתפילה, ושום 

 תפילה אינה חוזרת ריקם.
רבינו נצטווה שלא להתפלל  ויש כאן עוד מסר חזק, שהרי משה

שוב על כניסתו לארץ, אבל עם ישראל לא נצטוו שלא להתפלל 
, והרי היה חסר רק עוד תפילה משה רבינו לארץעל כניסת 

, ואילו היה אחד מהם מתפלל על משה רבינו שיכנס אחת
 ,פילתו לתפילת משה והיה נכנס לארץהיה מצטרף ת לארץ,
מה כבר  ם משה לא נענה,באמת לא התפללו, כי חשבו אולמה 

 תועיל תפילתינו, אבל זה טעות, כי כל תפילה נענית.
לכן צריך להתפלל, ולחזור ולהתפלל, ולא להתייאש, ולידע שכל 

נענה מיד, אין זה משום  תפילה אינה חוזרת ריקם, ומה שאינו
שתפילתו ח"ו אינה נשמעת, אלא פשוט כי אין אדם שיודע 

               כות לו עד שתבא ישועתו.כמה תפילות נצר
 

? להתחזק במה כששואלים משיב שליט"א רבינו רבות פעמים
'ÏÏÙ˙‰Ï 'יותר עצה אין. מלהתפלל, מזה יותר דבר מועיל אין 

 ÂÏ„˙˘‰‰˘ ÈÎ‰ ‰·ÂË ‰Ê˙' נהושו חוזר רבינווכן  .מתפילה
‰ÏÈÙ˙'. 

 
 ביקש תורה תלמודה ממנהלי אחדומובא בספר 'מנחת תודה', 

 הילדים כל ותקופה תלמיד חולה להם היה ע"ל לרבינו לשאול
 :קשורים אליו מאד והיו. נפטר ולבסוף, עליו התפללו

 או' וכו לעודדם הילדים עם שידבר מקצוע איש לערב האם] א
 ?ללימוד להכניסם נתנוהב כפי מספיק רבנים

 .ÈÙÒÓ ‡Â‰˘ Ï‰�Ó‰ ÂÓˆÚ ¯·„È˜: רבינו השיב
 א"שהחזו רבינו בשם ששמע השמועה נכון האם ושאל חזר] ב

 הילדים לכוון יכולים היינו כך", נ"לע" מושג אין אמר שבילד
 ?נ"לע ללמוד כדי מתוך הצער להתחזק

 שלא לא אבל, צריך שלא אמר אולי[ .�Ê˘ ‡Ï ÔÂÎ‰: רבינו השיב
 .]שייך

 כל עם מה התפללו הרבה כ"כ הילדים לנחם מה ושאל חזר] ג
 ]?הסבר רוצים ילדים[ ,לותיהתפ

 ÂÏÙ˙ ‡Ï ˙ÂÎÏÂ‰ ‰ÏË·Ï ,ÏÈÚÂÓ ¯Á‡Ï ,Ì‚Â˙: רבינו השיב
ÏÈÚÂÓ ÂÏ˘ ‰Ó˘�Ï. 

 באביו שטפלו לרופאים אמר שרבינו מה להוסיף ראויו
על  שבעה שישב בזמן, פטירתו קודם ל בתקופה"זצ יפלריהסט

 ÏÎ˘ ÍÎ ÂÏÏÙ˙‰ ‰·¯‰ È‡„Â·Â ˙ÂÏÙ˙˘ Ì�È‡ ˙Â¯ÊÂÁ, יואב
Ì˜È¯ ÈÓ Ú„ÂÈ ‰ÓÎ ˙Â¯ˆ ˙ÂÎÊ· ÂÚ�Ó� ˙ÂÏÙ˙ ÂÏ‡. 
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 גליון זה יוצא בסיוע עמותת 

 "עזרת ישראל"

 להצלחה בכל פועליה ומעשיה
 

 ד"בס

                                                                ïøîî øù äøåúä øâä"ç é÷ñáéð÷ èéìù"à 

 ה שנה ג'"תשע ואתחנן פרשת 129גליון מס'    

        הפרשההפרשההפרשההפרשה    בעניניבעניניבעניניבעניני    שי"חשי"חשי"חשי"חעלי עלי עלי עלי 
 טו) (ה, "כבד את אביך ואת אמך"

 חודש של הזמנים בין לימי מומלצת קבלה איזה לרבינו שאל בחור

 זאת קבלה האם השואל וחזר" בהתמדה ללמוד" לו אמר '?אב'

 ניסן חודש של הזמנים לבין אבל אב לחודש דווקא מומלצת

: רבינו השיב'? וכדו לפסח לנקות או בבית לעזור למשל שיקבל

 לא ואם לעזור צריך שיעזור ממנו מבקשים ההורים אם תמיד

 .בהתמדה ללמוד אז מבקשים

ר', שכבוד אב ואם הוא מן וכתב רבינו שליט"א בספרו 'אורחות יוש

גם בעולם הזה, וכמו שהאדם מתנהג עם הוריו  נפרעיםהדברים ש

כך בניו יתנהגו עמו, וזה מהדברים שרואים גם בזמנינו. ומביא 

 רבינו שליט"א שתי דוגמאות לכך: 

בבני ברק אחד שאמרו עליו שאינו  בזמן החזו"א זצ"ל היה א.

מתנהג עם אביו כראוי, וכשאביו נפטר, אחר כמה שבועות מת 

 פתאום גם הבן, והוא היה צעיר ובריא, ואמרו שתבעו לדין.

אחד שלא התנהג כשורה עם אביו בחייו, ואחר כך  גם היום יש ב.

יצאו בניו לתרבות רעה רח"ל, וכן יש כאלו לרב והרוצה לראות 

 צילנו מכל זה.י "יה השרוא
 )טו ,ד( "ונשמרתם מאד לנפשותיכם"

על המתנה היקרה ביותר  לשמור לדאוג הקב"ה מצוה אותנו

על גופינו לבל ינזק מצוה זו עולה  רפקדה בידינו החיים, ולשמוושה

ות העברבחשיבותה על שאר מצוות התורה, כשמלבד שלש 

, פקוח נפש דוחה את כל התורה כולה, וחז"ל אף למדונו החמורות

ומספר רבינו שליט"א כי  (חולין י.) "חמירא סכנתא מאיסורא".

עם אביו באוטובוס, הנהג פתח  צעיר לימים נסע ביחד רבהיותו נע

האוטובוס עוד לפני שהגיע לתחנה, והדבר גרם לכך  דלתותאת 

האנשים הרוצים לעלות נדחקו והסתכנו כדי לעלות, ואילו ש

 הרוצים לרדת הופתעו ומהרו להדחק ביניהם.

הנהג המשיך לתחנה הבאה, וגם שם חזר הדבר על עצמו, שוב 

פתח הנהג את הדלתות שלא במקום התחנה, ושוב הסתכנו בשל 

 כך הנוסעים.

ואמר לו , פנה הסטייפלר זצ"ל לבנו כמה פעמים עוד כשחזר הענין

האוטובוס"....  "נהג זה חשוד על שפיכות דמים, הבה נרד מן

 .מיד ושניהם קמו וירדו

באחת הפעמים הגיע לרבינו שליט"א אדם שביקש את ברכתו 

להצלחה במשפט שעתיד להערך לו על עבירת תנועה שעשה, 

 סרב לברכו וכנהו 'פושע'.

 :שאל אודות המקרה הקשה הבאובהזדמנות אחרת נ

אברך אחד הסכים להסיע ברכבו את חבירו. כשנכנס החבר לרכב, 

 בקש ממנו הנהג לחגור חגורת בטיחות.

 אני לא בנוי לחגורה סרב החבר זה פשוט לא בשבילי.

 ,נו לחגורמהנהג שב ובקש מ

באמת.. אם יעצור אותנו שוטר, אני אשלם  אתה מפחד מקנס? הוי

 את הקנס.

הסיטואציה הפכה לבלתי נעימה. הנהג המיטיב עם חבירו לא רצה 

להמשיך להתוכח, והתחיל בנסיעה. דקות ספורות לאחר מכן ארעה 

רכבם פגע ברכב אחר. התאונה היתה מוגדרת פשוטה -תאונה

א היתה ל הפגיעהו ,בים לא נסעו במהירות רבהשני הרכ-למדי

בעוצמה כלל, אבל טלטול הרכב העיף את החבר מן הכסא. הוא 

נפל עם המרפק שלו על מפרקתו של חברו הנהג, והלה נהרג 

 במקום...

מה דינו של הנוסע? נשאל רבינו. והשיב רבינו שליט"א, כי אינו 

תו אדם וא ךהלכה במקרה כזה, אבל לדעתו, צרי רוצה לפסוק

  , כאדם ההורג בשוגג.כפרה
   (ומתוק האור)
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  נעבדו בשביעית וכה"ג משום שחזקה אין אדם חוטא עבור אחרים. •

‰˜„ˆ ˙ÂÙÂ˜ 
קופות צדקה המקבלות תרומות מהציבור, אין צריכים לחשוש אולי המעות הם דמי שביעית כי הולכים אחרי  •

ר מחמת שהתורם נתן לקופת הצדקה רוב המעות וכן אם מקבלים מוצר מזון אין צריך לחשוש שהמוצר אסו
 שהולכים אחרי הרוב.  (פרק ה' סעי' כ"ג)איסור ספיחין, ולענין קדושת שביעית של המזון, ראה לעיל 

אכן אם מי שאינו שומר מצוות ויודעים בו שאוכל ספיחין תרם בשביעית מוצרי מזון, ואפילו כסף, אין לקחת  •
 יחין.ממנו שמא הוא ספיחין או דמי שביעית של ספ

  

  
  

  

  

  שו"ת בהלכות ברכת הגומל
  ש. האם יולדת צריכה לברך ברכת הגומל.
.ÏÓÂ‚‰ ˙ÂÎ¯·Ó ‡Ï ÌÈ˘� ‚"ÓÙ‰ ˙Ú„Ï .˙ ‰˘ Ù"Ú· Â�È·¯ ÛÈÒÂ‰Â]Ó‰�‚ Â‚‰ ˙ÂÎ¯·Ó ÌÈ˘�˘ ÌÈÏ˘Â¯È·[ÏÓ   

רי הפמ"ג, דהנה בסי' רי"ט מבואר בפמ"ג בומל, מה המקור לזה בדג"א שלדעת הפמ"ג נשים לא מברכות המרן שליט ש. במש"כ לן
  שלפחות הבעל יברך במקום אשתו.

˙.‰ÏÈ·˘· Í¯·Ï ÏÂÎÈ Â�È‡ ÏÚ·‰ .  
ל, במש"כ המשנ"ב בסי' רי"ט סק"ב שחולה אין לו לברך אלא עד שיעמוד על בוריו נו לדעת הסוברים שאשה מברכת הגומש. נסתפק
  לגמרי ויכולה לברך. תי יולדת חשיבא עומדת על בוריהימלגמרי, א

.�"ÎÈ‰·Ï ‡·Ï ‰ÏÂÎÈ˘Î .˙  
  ת הגומל אחר הלידה, עד כמה זמן יכולה לברך.ש. לפי מנהג ירושלים שהאשה מברכ

Î .˙˙ÓÈÈ˜ ‰ÁÓ˘‰˘ Ê".  
  חינוך בזה. ש. במש"כ במשנ"ב סי' רי"ט שקטן לא מברך הגומל ואפי' מצד חינוך, מדוע אין שייך

.Â·ÈÈÁ ‡Ï .˙  
  ש. בהנ"ל אמאי לא חייבו לחנך לקטן בברכה זו.

.(‡"‚Ó) ÌÈ·ÈÈÁÏ ¯ÓÂÏ ÏÂÎÈ ÔÈ‡˘ .˙  
  לאחר הטיסה. למדינה אחרת האם צריך לברך הגומל ש. אדם שטס במטוס

ÔÎ .˙.  
  ים או דזה גם בנוסע רק מעל היבשה.ש. בהנ"ל האם יש הבדל אם עבר מעל ה

‚ ¯·„Ó ¯·Ú Ì‡ .˙".Í¯·Ï ÍÈ¯ˆ Î  
  שברח מבית האסורים ויש חשש שיתפס שנית האם יברך הגומל. ושבש. ח

ÎÒ ÏÏÎÓ ‡ˆÈ˘Î ˜¯ ÔÈÎ¯·Ó .˙�.‰  
קא הני ד' מברכין בשם ו(לשיטת המחבר שדש. אדם שנחטף ע"י בני עוולה ושוחרר האם יברך הגומל לאחר ששוחרר מדין חבוש שיצא 

  .ומלכות)
¯·È Â‚¯‰Ï Âˆ¯ Ì‡ .˙Í.  

עד שיבריא ויברך  ומל על מה שעלה מן הים, או שימתיןן שעלה מן הים אבל הוא חולה, האם יברך הגש. אדם שניצל מצרה אחת, וכגו
  ברכה אחת לשניהם.

.Í¯·Ï ÏÂÎÈ .˙  
  )ייםח(שיח 

Ï''ÂÁ· ÒÎ� ˙Â�˜Ï È„Î ,ÏÂÊ· Â¯ÎÓ˘ Ì„‡Ó ‰¯È„ ˙Â�˜Ï ÈÏ ÂÚÈˆ‰  
  לכבוד הרב יצחק זילברשטיין שליט''א

אפילו זול יותר מהמחיר שבשוק, כששאלתי את  במסגרת חיפושי אחרי דירה, הציעו לי דירה שמאד מתאימה לי, וגם המחיר מאד נח,
, ולכן הוא ם, והוא זקוק דחוף למזומנידירה הציעו עיסקה מאד מפתה בחו''ל, אמר לי המתווך, כי לבעל הלמה המחיר כל כך זול המתווך

מבחינתי הדירה הוא מציאה גדולה, אך שאלתי היא אם  כדי להשקיע את הכסף בחו''ל.בארץ ישראל,  את דירתו רוצה למכור במהירות
  כדי לקנות נכס בחו''ל? מכרוראוי לקנות דירה כזאת, שבעל הבית רוצה ל

‰·Â˘˙  
שקנסה התורה למוכר מפני  נס הוארי חומה שהוא מוחלט לשנה, כענין קבטעם הדבר, שענין מוכר בית בבתי ע )מצוה שמ(חינוך וב בכת

, כדי חומה נחלט לשנה, מצד חיבת הארץ הוא כבר כתבתי למעלה שענין היות בית בעיר )שם מצוה שמא(חיבת הארץ. עוד כתב 
  תדל המוכרה לגאול אותה מהרה.ששי

שלכן הקנס הוא דווקא בבתי ערי חומה, כי לבתי ערי חזינן שהתורה קנסה למי שמזלזל בחיבת הארץ, ומוכר בית בבתי ערי חומה, ויתכן 
[משאר פ"א מ"ז) עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה ם משם את המצורעים כמבואר בכלים (חומה יש קדושה מיוחדת, ומשלחי

  לחים מתוכן את המצורעים...א"י] שמש
שליט''א, ואמר לי שזה דבר פשוט, שעל פי דברי החינוך אלו, הקונה דירה  מאדם  קיסבמרן הגר''ח קני הדברים לפני רבינוהצעתי את 

מרן הגר''ח  רבינו אתשאלתי  יע למוכר לזלזל בחיבת הארץ.יכי מס, בלפני עור עובר הקונה בחו''ל שרוצה למכרו כדי לקנות נכס
 או משאר סיבות שונות, צריך דירה יותר גדולה,או מפני שיש אדם שרוצה להחליף דירה,  שליט''א ששמעתי ממנו כמה פעמים כאשר

   קודם יקנה דירה, ואח''כ ימכור, האם טעמו על פי דברי החינוך אלו.העצה היא ש
  , שמפני חיבת הארץ, אין ראוי למכור בית בארץ ישראל, קודם שקנה בית חילופי.עצתו מבוססת על פי דברי החינוךואמר, שאכן 

           (ווי העמודים)
  

 אוצר פסקי רבינו הגר"ח קניבסקי שליט"א -מתוך ספר שיח השמיטה 


