גליון ט'
פר' כי תבוא תשע"ט

בערתי הקודש מן הבית וגם נתתיו ללוי (כ"ו
י"ג) נאמר במשנה (מע"ש פ"ה מ"ו)" :נתתיו
ללוי"  -זה מעשר לוי" ,וגם נתתיו זו תרומה
ותרומת מעשר (לכהן).
ויש לעין הרי מצות הבעור נוהגת גם במעשר
הראשון וגם בתרומה ,אם כן מדוע אצל לוי
כתבה התורה בפרוש ,ואלו הכהן רק נתרבה
מתבת "גם".
והנה יש חלוק בין כהן ללוי .כי סתם לוי הוא
עני ,וכלשון הפסוק (דברים י"ד כ"ז) :ובא הלוי
כי אין לו חלק ונחלה עמך' (ועין ספרי שם ,בכל
מקום שאתה מוצא לוי הזה תן לו וכו') ,אבל סתם
כהן הוא עשיר ,כדאיתא בספרי (פ' ברכה על
הבפסוק 'ברך ה' חילו')' :רוב הכהנים עשירים
הם'.
מעתה אתי שפיר :הלוי נכתב במפורש בתורה
בפסוקים אלו של שנת מעשר עני ,כי בדרך כלל
הוא עני וכנ"ל ,וממילא מקבל גם מעשר ראשון
וגם מעשר עני ,אבל הכהן אינו עני ואינו שייך
לפרשה של עני ,ומגיעה לו רק תרומה לכן
כתבתו התורה רק בריבוי.
(מתוך ספר החדש שבענו מטובך)

***
שאלה :ראיתי שהרב שליט"א הביא בשם המדרש,
שהקללות בפרשת תוכחה בפרשת כי תבוא נאמרו
על הגויים ,ועם ישראל מתרפאים מהקללות ע"י
ששומעים אותן ומתפחדים.
וצ"ע ,דבמציאות ה"י נתקיימו הקללות
בשואה וכדו' על עם ישראל.
תשובה :זה מפני החטא ,כיון שחטאו
הרי הן כגוים.
(אריה שאג)

בדינים הנוהגים בלידת בת
שאלה :יש "ענין" לעשות "קידוש" בלידת בת ,מי
שנולדו לו תאומים (בן ובת) ,ועושה "שלום זכר",
האם מועיל גם לקידוש.
תשובה :יצא.
***

שאלה :האם למעשה לברך "שהחיינו" בלידת בת
תשובה :אם שמח.
***

שאלה :יש איזה סיפור מהסטייפלר על גודל הנחיצות
לעשות קידוש לבת.
תשובה :לא ידוע לי מזה ,אני אף פעם לא עשיתי,
רק בפעם הראשונה עשה מו"ח קידוש ,ומ"מ יש
בזה ענין במה שעושים.
***

בלידת תאומים

שאלה :יש ברכת הטוב והמטיב כשנולד לו "בן"
(אפי' בשמיעה) ,ויש ברכת שהחיינו כשנולד לו
"בת" (בראיתה) ,כשנולדו לו תאומים "בן ובת"
ומברך "כששומע" על "הבן" ,האם חוזר ומברך
כשרואה "הבת".
תשובה :אם שמע משניהן כבר נפטר .
***

שאלה :בציור הקודם של לידת תאומים בן ובת ,אם
לא בירך על הבן עד שעת ראיה ,ורואה עתה את
שניהם הבן והבת ,כמה ברכות יברך ,והאם ברכת
הבן יפטור של בת.
תשובה :מסתבר שהטוב והמטיב יפטור שניהן.
***

שאלה :ברית של תאומים לדעת מרן שליט"א
(כמדומה בשם החזו"א) שאומרים ב' פעמים
שהחיינו האם דוקא כשיש הפסק באמצע
או אפי' בזה אחר זה מיד.
תשובה :אפי' בלי הפסק.
(מתוך ספר משיבת נפש שיצא לאור אי"ה בקרוב)

בדין צידת בעל חי שהולך לאט בשבת

שאלה :נמלה וצב (של זמנינו) ותולעים[ ,שדרכם]
שהולכים לאט לאט ,האם אסור לצודם בשבת או לא?
תשובה :יש ל י זהר .
ובס' עם מקדשי שביעי' ח"ב כתב מרן שליט"א בתשו' י'ז
" יש איסור כי הם הולכים  ,וכשלוקח אותם גורם שלא
יוכלו ללכת " .על תולעים כתב עוד בספר הנ"ל בעמ' לז
בשם מרן כי יש בהן איסור כיון שהם הולכים וכשצד
אותן מונע אותן ללכת  ( .על כינים כתב לא בורח '
כשבאים לתופסם)
ובהל' שבת בשבת ח"ג פרק נ' סעי' ב' בשם מרן הגרי"ש
אלישיב זצוק"ל ששייך בו צידה דאו' שזוהי שלילת
חירותם ,ועי"ש ראיות לכך,
ובשולחן שלמה בשם מרן הגרש"ז אוירבך (סימן שט"ז
הערה ב') בס"ק ד' כתב אך חכ"א העיר לי שרבינו ירוחם
נתיב י"ב ח"י דף פ"ב כתב מפורש "ושאר שרצים כגון
תולעת וכו' הצדן לצורך חייב ,ושלא לצורך פטור אבל
אסור" ותולעת הוי ממש כנמלה ,וצ"ע.
ובבית לוי כתבו בשם הגר"ש ואזנר שזה רק מדרבנן .ועי'
תורת המלאכות (מלאכת צד עמ' קנ"ו) מש"כ בשם הגר"נ
קרליץ שליט"א.
(ערוך מתוך ספר משיבת נפש שיצא לאור אי"ה בקרוב)

משה אמת ותורתו אמת
יום הדין לדורות עבר אצל רבינו בחרדה עמוקה
לתוצאות וכאשר רבינו מעתיר בפרקי תהילים
להצלחת המערכה ,ושיתקדש שם שמיים.
במהלך היום רבינו התבטא בנחרצות כאשר נשאל
האם אבל באמצע השבועה ילך להצביע רבינו ענה
בהאי לישנא "פיקוח נפש" ,בחורים שלא הצביעו
רבנו הסכים לראש הישיבה ששאלו שיש להעיפם
מהישיבה.
ובמהלך היום אמר רבינו לבחורי הישיבות ואברכי
הכוללים שיצאו לפעול למען הצלחת המערכה.
וברוך השם זכינו כולנו לראות קידוש השם שאין
כמוהו כאשר מאות אלפי קולות הכריזו אמונה
מוחלטת בה' וברועי ישראל עבדיו.
ואף במקומות שאינם שומרי תורה ראו גידול
בעשרות אלפי קולות מבני עמינו שראו טרחת רבינו
הגדול לכל קצוי הארץ ולמען לכבדו הצביעו.
ובאמת ששמע רבינו על תוצאות הבחירות שמח על
ריבוי הקולות ליהדות התורה ועל המצב הסבוך
והמסוכן כאשר עדיין ישנה סכנה רוחנית גדולה
כאשר רוחות מלחמה בה' ובתורתו מנשבים רח"ל,
רבינו אמר שצריך להתפלל.
יהי רצון שכל הרשעה כולה כעשן תכלה בקרוב.

 כתבה נרחבת על יום הדין לדורות אצל רבינו והתגובה עיין בדבר העורך. בתום הבחירות ,כתבו רבן של ישראל ומרן ראש הישיבה מכתב מיוחד לבני הישיבות ואברכי הכוללים בזה"ל בס"ד ,לבני הישיבותואברכי הכוללים שיחי' ,הנה עכשיו זקוקים אנו לזכויות ,והזכות הגדולה ביותר היא עסק התורה כשאחז"ל ותלמוד תורה כנגד כולם,
לכן עכשיו שיש ניסיון של סקרנות לדברים בטלים בעניני הבחירות שאין בהם תועלת ,יש להתחזק מאוד בעסק התורה וזהירות
מדברים בטלים ,ויה"ר שזכות התורה תעמוד לנו שיתקדש שם שמיים .ובפרט עכשיו שאנו עומדים סמוך לראש השנה ,וצריכים זכויות
ליום הדין ,הרי הדבר הראשון שצריך להתחזק הוא בלימוד התורה ,ובוודאי כל המתחזקים בזה יזכו לס"ד ולכתיבה וחתימה טובה.
 השבוע רבן של ישראל ומרן ראש הישיבה ומרן הגר"ש כהן חתמו על מכתב קריאה לבלום את הרישום לסמינרים מוקדם מזמן -בימי הסליחות יצא בעזרת השם רבינו לאמירת סליחות ברוב עם לבית מדרשו בית הכנסת לדרמן.

מערכת הגליון שולחת ברכת מזל טוב לנכדו חביבו
ונאמן בית רבינו הרה"ג ר ' יעקב ישראל קניבסקי
הי " ו לרגל הולדת הבת "בת שבע אסתר" ,יהי
רצון שיזכה לגדלה לחופה ולמעשים טובים.

הונצח לעילוי נשמת ר' ניסים ב"ר עזיז
ז"ל ,למשפחת טל (מוטהדה)
נלב"ע י"ב אלול תשע"ט

