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  דבר העורך �

"È¯‰ ‡È‰ ‰ÓÏ‡". 
 

 ויתום אלמנה בפרשת השבוע "כל
 ).א"כ, ב"כ( תענון" לא

 וסיפר הגאון ר' אלי' מן שליט"א
' א לו שסיפר מה א"שליט לרבינו

 שך מ"הגרא מרן של ממקורביו
 המערבי בכותל פגשו שפעם, ל"זצ

 חלוש נראה והיה באב בתשעה
 יסע שכבר ל"הנ וביקשו, מאד

 שצריך ל"ז מרן לו ואמר, לביתו
. אלמנה אשה לאיזה להכנס

: ענה, כעת מוכרח וכי כשנשאל
 מה לך שאמרתי מה תזכור לא איך

 לא שפעם, ל"זצ ע"הגרח לי שאמר
 שלעזור מבין היום אבל כך הבין

 ספר מכל יותר חשוב לאלמנה
 ".אחיעזר"

 זצ"ל גלינסקי י"מהגר שמעתי עוד
 ל"זצ קרליץ מאיר ר"הג לו שסיפר

 בבית רבנים אסיפת היתה א"פ כי
 המתינו כבר כולם, בוילנא ע"הגרח

 מ"הגר נכנס. מגיע אינו ע"ורח
 על לתהות הפנימי לחדר קרליץ

 אחת אשה כי וראה, העיכוב
 אמר הוא, ע"הגרח עם מתווכחת

 טענה והיא כסף וכך כך לה שיתן
 לגרשה מ"הגר רצה... יותר שצריכה

 בחדר ממתינים כולם כי, החדר מן
 היא, תזהר: ע"רח לו אמר, השני

 עליו נפלה כאילו וחש! אלמנה
 .פצצה
 הלכתי א"פ: א"שליט רבינו וסיפר

 אתרוגים לראות ל"זצ אבא עם
 טענה והיא, אחת אלמנה אצל

 וזה, עליו ושנשלם אתרוג שהפלנו
 מקלו את הרים ל"ז אבא. שקר היה

 ולאחר, תתבע שלא להפחידה
 היא: לשלם שאלך לי אמר שהלכנו

, בו חזר לא ל"ז אבא! אלמנה הרי
 כדי שניהם לקיים צריך והיה

 !גזילה שזה ללמדה
 

 

ם לו בת ש  בברכת ש
טוף דש גול ק  ח ) יצ ב " ב ) 

 

  פשט על הפרשה �
 )ל, כב(" לכלב תשליכון אותו"

צריך טעם למה כתיב תשליכון ולא תשליכו. וי"ל שבא לרמז מ"ש 
בשילהי שבת אורח ארעא למישדי אומצא לכלבא וה"מ בדברא אבל 
במתא לא דאתי למסרך בתרי' ותנן בב"ב כ"ה א' מרחיקין את הנבלות 
מן העיר נ' אמה ולזה כתיב תשליכון דהיינו שתשליכו לו את הנבלה 

(שו"מ בבעה"ט נ' יתירא  ברחוק נ' אמה מן העיר דלא ליתי למסרך בתרי'
 כו' נ' אמה אבל לא הביא הא דשבת).רמז למ"ש מרחיקין 

 )(טעמא דקרא
 

      עלי שי"חעלי שי"חעלי שי"חעלי שי"ח �
    

    לללל""""זצזצזצזצ    גלינסקיגלינסקיגלינסקיגלינסקי    יעקביעקביעקביעקב    רבירבירבירבי    הגאוןהגאוןהגאוןהגאון    מישריםמישריםמישריםמישרים    המגידהמגידהמגידהמגיד    שלשלשלשל    צצצצ""""יאיאיאיא
    

 מישרים המגיד, הנודע הצדיק של צ"היא יום חל) בשבט ב"כ( החולף בשבוע

, נובהרדוק המוסר שבעיר הגדולה כנסת משיירי ל"זצ גלינסקי יעקב רבי הגאון

 דעה לדור השרידים מאותם היה הוא, הקודש בארץ תורה של עולה וממקימי

 היתה ומכאן, ע"זי יעקב קהילות בעל מרן ישראל קדוש עם שנים באותם שלמדו

 .א"שליט מרן ח"להבחל עם העמוקה היכרותו

 במיוחד מגיע היה, ל"זצ הגאון בה מוזמן שהיה משפחתית שמחה בכל כמעט

 כל עיניו את גורע לא כשמרן, מדברותיו נושא והיה, א"שליט מרן של לכבודו

 לכבד וישב ויתר לא, במיוחד וקצר לחוץ היה מרן של כשזמנו גם. הדרשה משך

 הוא יודע כי, צחות בדרך ל"הנ הגאון אמר פעם כי ידוע. (לאמרותיו והאזין אותו

 בירכתי אני, 'והראיה... א"שליט חיים רבי משל יותר מתקיימות שלו שברכותיו

 וענה, הבאה לשנה גם כן שיזכה, פסח בערב ס"הש את שמסיים אחרי אותו

 שבירכתי כמו ס"הש את שוב סיים הוא, הבאה לשנה, והנה, למר וכן אמן לעומתי

 ...').יותר גדולה שברכתי הרי... סיימתי לא אני אבל, אותו

 את מהדרשות באחד פעם ששמע הזכיר, חולים בבית רבינו כששהה אחת פעם

 שברופאים טוב, 'ל"בחז שנאמר מה רופא ידי על שנשאל גלינסקי יענקלה רבי

 דבר ל"חז עליו אמרו איך, עצמו על היתה רופא אותו וכוונת, הכוונה מה' לגיהנום

 לא אתה... (אליך הכוונה לא, יענקלה רבי לו ענה... הוא מומחה רופא הלא, כזה

 כיוון - לגיהנום שברופאים טוב, האמיתי הפשט רבינו והוסיף') שברופאים טוב'

 . המפרשים שכתבו כמו, אחרים עם מתייעץ ואינו עצמו על רק שסומך

 והיה ויתר לא זאת כל אם, עליו מאוד קשה השמיעה היתה האחרונות בשנותיו

. אמן וכל ברכה כל היטב שישמע, ציבור לשליח סמוך בתפילה מקומו קובע

 התפילה משך כל הקפיד, צ"ליא העמוד לפני לגשת צריך היה א"שליט כשרבינו

 .היטיב אותו ישמע ל"זצ יעקב שרבי כדי בקול מספיק מתפלל הוא שאכן לברר

 יעקב רבי הגאון: פטירתו בזמן מרן שהורה ידועות לא הוראות שני, עוד כאן נוסיף

 אם הסתפקו המשפחה ובני, הצהרים אחרי בשעות שנתיים לפני ע"נלב ל"זצ

 גדולה משפחה לו ויש היות, למחרת להמתין או, הערב בשעות הלויה את לערוך

 לא כעת הלויה את יערכו ואם, הארץ רחבי בכל ומתגוררים, הרע עין בלי מאוד

 והכריע הדברים את שקל א"שליט רבינו, בהלויה להשתתתף צאצאיו כל יספיקו

 את קבעו ואכן. למחר לדחות לא לא אך, הערב בהמשך אלא מיד יעשו שלא

 התוארים לכתיבת בנוגע היתה נוספת הוראה, בערב 10 השעה לקראת הלויה

' הצדיק הגאון' כי הורה רבינו, בתוארים להפריז לא ציוה הוא כי, המודעה שעל

    .נשמתו לעילוי הדברים יהיו. חשש ללא עליו לכתוב ניתן
    



 

 

 עניני השבת אבידה
 השבת מצות יש בזה האם אנשים ומסכן מסוכן שהוא דבר האם רבינו ושאלו קמא בבא מסכת על לאחד בחן רבינו

 השב משום בזה שאין דרש שרבא', ב' פ דף' בגמ, לבן חתול נאמר על וזה מצוה בזה שאין לרבינו ל"הנ השיב, אבידה
 .זכרת יפה רבינו אמר ,אבידה

 פ"ע שמסדר רבינו הסביר, עליהם שמשיב המכתבים קודם את וממיין מסדר רבינו כיצד, המרהיב המחזה לראות זכיתי
 המכתב מוציא ואז ,שולח מאותו מכתבים מספר: כלומר הכפולים את כ"אח למצוא קל שיהיה יותר כדי', ב' הא סדר

מכתבים  שני עונה שכך, כן שעושה הטעם והסביר. המיותרת וזורק המעטפה )השולח ששלח הקודמת(, במעטפה ומניחו
  .אבידה השבת ממצוות בזה ויש, בול לשולח וחוסך אחת במעטפה

 ולא לחוץ נמשך והכיס מהכיס דבר הוציא ובאמצע הדרך, דולרים שטרות בכיס לו היו אחת שפעם שזכורני, ח"מו סיפר
 לא אמנם, הכסף אובדן והצטער על בכך לב שם הדרך באמצע, דולרים של שטרות לו נפלו הדרך כל וכך, בזה הבחין

 את לאסוף והחליט דולרים של" שביל" לפתע ראה לילדים' פוניבז במוסדות שלמד הילדים שאחד התברר... זמן להרבה
 הילד, כך על הצטער מאוד והלה למישהו אבד זה בודאי לו אמרו, זה את וסיפר שלמד למוסד זה עם והגיע, השטרות כל

 אל שהגיעו עד' וכו היה זה ומתי זו בשעה עובר ומי להיות יכול זה מי של וביררו הלכו, אבידה השבת לעשות החליט
]. לילדים מוסדות שהם' [פונביז אבות בתי את אז שניהלה, מונק' הגב. שמח מאוד רבינו. לו נאבד שאכן שאמר רבינו

, כזו מצוה לקיים קל לא הכל סך הן, קיים הזה שילד הגדולה מהמצוה" עסק" לעשות החליטה כמחנכת ידועה והיתה
 .שם שהשתתף רבינו את הזמינה ואף" אבידה השבת מצות מסיבת" שלימה מסיבה עשתה

 את שם לבקר והלך אחת לעיר בא אחת שפעם א"הגרעק על סיפר' תתעלם אל מבשרך' 'ב ב"נ בכתובות' הגמ למד רבינו
, א"הגרעק להם אמר ללוותו ובאו לבד שילך התורה כבוד זה שאין סברו, הולך שראוהו העיר ובני )אלמנה כמדומה( דודתו
 לא ,כתוב דמחד, הפסוקים בין סתירה דאיכא משום זה, ברם, פטור כבודו לפי ואינו דזקן מצינו אבידה בהשבת אמנם

 ךרומבש כתוב הלא דידן בנידון כ"משא. מתעלם שאתה פעמים דורשים כן על, והתעלמת, כתיב ומאידך, להתעלם תוכל
 .בזה מחויב כבודו לפי ואינו זקן שאפילו אלמא, והתעלמת ,כתוב ולא, תתעלם אל

 (מנחת תודה)

 ש אבידה בשבתופיחשו"ת בענין 
 
 מעצמינו אין יכולים לגזור עובדא דחול.שהאם מותר לחפש אבידה בשבת, אולי זה עובדא דחול, אך בחזו"א כתב . ש
˙.  ÔÈ·Â¯ÈÚ ÔÈÈÚ ,˙·˘· ‰„È·‡ ˘ÙÈÁ˘ ¯‡Â·Ó ‡¯Ó‚·('‡ Ë"Ï) ."ÈÂÈÚÏ ÏÈÊ‡Â" Ì˘ È"˘¯·Â ,"‰ÈÏ ÒÎ¯È‡ ‡¯ÓÁ" 

שלא מטלטל דוחה איסור שמהדר על עצמו ראה אבידה עם סימן ברחוב בב"ב, במקום שיש שם עירוב טוב, אם מה  ש.
 להתעלם"?תורה של "לא תוכל 

˙.  "‰ÎÏ‰ ¯Â‡È·"· ·"Ó‰(Â"Ò¯ 'ÈÒ ÛÂÒ)  ¯˘Ù‡ È‡Â ˜ÙÒ ‰Ê Ô‡Î Ì‚Â ,‰„È·‡ ˙·˘‰ ÏÈ·˘· ‰ˆ˜ÂÓ ¯ÂÒÈ‡ ¯È˙‰Ï Ì‡ Ô„
.Â·ÈÈÁÏ 

 שאלו פעם את החזו"א יש חולה שצריך לאכול, ויש ברירה או יבשלו לו או שיטלטלו בשבילו, וענה: זה אותו דבר.
 מדין לא תוכל להתעלם? במוצ"ש, אם חייב לילך לאבידה .ש
˙. .·ÈÈÂÁÓ ÂÈ‡ ˜ÙÒ· Ï·‡ ,·ÈÈÁ È‡„Â ‰È‰ Ì‡ 

 כה"ג שיודע שיש אבידה במקום פלוני ולא ראה, אפשר שבלא ראה אינו נקרא "מתעלם"? ש.
˙. .‰‡¯ ÂÓÎ ÂÈ„ Ú„ÂÈÂ ,È¯˜Ó ÌÏÚ˙Ó ‰Ê Ì‚ ¯˘Ù‡ 
 אחרים לעצמן?מדין מצות השבה שלא יטלוה שהיא מוקצה ובשבת, אם חייב לכסות האבידה  .ש
˙. .‰ÒÎÈ ‰ˆ˜ÂÓ· Û‡ Î"‡Â ,ÏËÈ ÂÈ‡˘ ¯·„ Í¯ÂˆÏ ÏËÈ ÈÏÎÂ È"¯Î ‡Ï„ Ï"ÈÈ˜Â ,·ÈÈÁ˘ ¯˘Ù‡ 

 (דרך שיחה)
Ì‚ ‰˘ÎÈ˜Ê ÁÈÂ¯‰ - ˜ÈÊÓ‰ ·ÈÁ! 

 )ד, כב( "ישלם כרמו ומיטב שדהו מיטב"
 :הבאה השאלה הובאה א"שליט קניבסקי חיים רבי לפני": שיחה דרך" בספר מובא
 מאד מיקר זה דבר, בהדפסה טעות ארעה אם גם כך. כמוהו רבים אין כי רב ערכו ישן בול. בולים שאוספים אנשים ישנם

 .נדיר היותו עקב, הבול את
 וקרע מישהו בא. דולר אלף מאה היה מהם אחד כל של ושויו, יםומס בול של בעולם יחידים תקיםוע שני היו גדול לאספן

 ...דולר אלף מאתים על הוא עומד וכיום, שנשאר הבול של שויו הוכפל, מכך כתוצאה. מהם אחד את לו
 לפני, יחד הבולים שני כערך, דולר אלף מאתים בשוי בול בידך נשאר שהרי, לך הזקתי לא: "זקילנ המזיק אפוא אומר

 ".שקרעת הבול שוי את לשלם עליך, לא: "טוען והלה..." מהם אחד שקרעתי
 ?הצדק מי עם

 מאה אותם את זקילנ לשלם עליו - הזיק הוא, הרויח זקיהנ מה לנו משנה לא. לשלם חיב שהמזיק ודאי: "חיים רבי אמר
 ".קרע שעתה הבול בקנית לםששי דולר אלף

 (ומתוק האור)

  

  


