גיליון מס'  415פרשת בא
תשפ"א שנה תשיעית
לזכות ולברכה
ראובן בן זהבה
נעמי ברכה בת נאוה ליאורה
שיזכו לרפו"ש בתושח"י

 פנינים על הפרשה




מי ומי ההולכים ...בנערינו ובזקינו נלך בבנינו ובבנותנו
בצאננו ובבקרנו נלך )י' ט'(
כתב בעל הטורים :אמר פרעה למשה ,מה אתם מבקשים כל
כך ללכת ,וכי אתם סבורים לכנס לארץ? מי ומי ההולכים ,כי
כלם ימותו במדבר חוץ מיהושע וכלב' .מי ומי' בגמטריא 'כלב
ובן' נון .והשיבו משה :בנערינו ובזקנינו נלך ,כי לא נגזרה גזרה
לא על פחות מבן כ' ,ולא על יתר מבן ס' עכ"ל.
והוסיף רבנו שליט"א :על פי דבריו נתן גם לפרש את המשך
הפסוק :בבנינו ובבנותנו בצאננו ובבקרנו נלך.
בבנינו  -אפשר שהתכונו על כל הבנים שלא נגזרה עליהם
מיתה ,כגון בני שבט לוי )ב"ב קכ"א ב'(.
ובבנותנו  -הולך על כל הבנות שעליהן כלל לא נגזרה כליה
ויכולות להכנס לארץ )רש"י במדבר כו' יד'(
בצאננו ובבקרנו  -גם כנ"ל ,שעל הבהמות לא נגזרה מיתה.
ונתנו על שתי המזוזת )יב ,ז(
כתב בטעמא דקרא :כתיב מזוזת חסר ו' תנינא ,וכן בכל
הפרשה ,אבל במצות מזוזה בפרשת ואתחנן ועקב כתיב מלא
ו' תנינא.
ויש לומר ,דכבר כתב רש"י בפרשת תשא ובפרשת עקב וכן
בתנחומא שם' :לחת' חסר ,מלמד ששניהם שוין ,ולמדנו דאם
חסר ו' הרבוי מלמד על שויותם ,ואם כן כאן שהזו על שתי
המזוזות ,שתיהן היו שוות ,לכך כתיב מזוזת חסר ,מה שאין כן
במצות מזוזה ,שאין קובעין אלא על אחת מהמזוזות ,אם כן
אין שתיהן שוות ,לכך כתיב מלא.
במשך שנים רבות היה רבנו מכתת רגליו ברחבי העיר ומכריע
בשאלות שנתעוררו בדיני מזוזה .כמעט כל מי שהיה מבקש
שיבוא להביט על פתחי הבית ולהכריע ,היה 'זוכה' )במדת
האפשר( לבקור קצר ולהכרעה מידית.
)שבענו מטוביך(

מי מכיר?

תמונה זו אותה קיבלנו מאחד מקוראינו ,התפרסמה
בעיתון מקומי לפני למעלה מעשרים שנה ,באירוע
נראה רבינו שליט"א מאזין לדרשה בבית כנסת .היודע
פרטים על האירוע והמופיעים בו ,יועיל להודיענו.
לזכות ולרפואת
סבי ר' יוסף יעקב בן בלומה
לרפואה שלמה ולבריאות איתנה

לזכות התורם
לברכה והצלחה
וסייעתא דשמיא

כב' עורך הגליון ומזכה הרבים שליט"א
שלו' וברכה
הבאתי בס"ד דבר ששמעתי ממרן הגר"ח שליט"א
)הובא בספר 'דברך נצב בשמים'( וזה דבר שרק הגר"ח שליט"א יכול
לאומרו ,ומיד.
שאלתי על פר' בשלח ,בפס' י"ד כ"א "ויולך ה' את הים ברוח קדים"
שהאריך רש"י לבאר שזה רוח של פורענות שהקב"ה מביא על
הרשעים  -ומקורו מהמכילתא .ולמה רש"י לא פירש כן אצל הארבה
בפר' בא שג"כ כתוב רוח קדים  -וענה רבינו שליט"א :המכילתא
מתחיל בפר' פסח וזה נאמר אחר מכת הארבה ולכן רש"י מביא רק
בבשלח ששם נמצא המכילתא .מדהים לזכור כל זאת אין זאת אלא
שכינה ששורה עמו.
בברכה שתזכה להגדיל תורה
ולספר בשבח החכמים  -שזה מיסודות הדת.
תוספת מיוחדת מהערות הקוראים החשובים
בגליון לפרשת שמות הובא מאמר שחשף את מעמד סיום כתיבת ספרי
הנ"ך בבית הכנסת לדרמן ,תחת אחת התמונות היה רשום  .....והכוונה
היה שלא היה ידוע מי הוא המצולם בתמונה) ,ייש"כ לכל המגיבים הרבים(
נביא כאן מתוך הספר 'בית אמי' קטע קצר על אותו אדם:
דמות מעניינת נוספת שהסתופפה בצלו של 'לדרמן' הייתה פרופסור
אלווין רדקובסקי ,יהודי אמריקאי גבה קומה .הלא לא התגורר בבני ברק,
ומדי שבת היה עושה את הדרך רגלי מביתו ברמת חן שבעיר רמת גן כדי
להתפלל בבית הכנסת .שמו היהודי של האיש ,שהסטייפלר כינהו 'החכם
העולמי' ,היה ר' אברהם יצחק הכהן.
פרופסור רדקובסקי היה מומחה בעל שם להנדסה גרעינית והיה
ממפתחיה של הצוללת הגרעינית הראשונה 'נאוטילוס' .בארץ עסק
בפיתוח שיטות חדשניות להפקת אנרגיה גרעינית .הוא עלה ארצה כדי
לזכות לברך ברכת כהנים מדי יום) .בחוץ לארץ נושאים הכהנים כפיים
רק בימים טובים  -שלוש עשרה פעמים בשנה בלבד (.כאן התקרב למרן
הסטייפלר והחל מתפלל בקביעות בבית מדרשו .ע"כ מתוך הספר.
וכן כתב לנו ידידינו החשוב רבי יוסף רינהולד:
פרופסור זה היה הממציא של חיל הים האמריקאי לשלב את פצצת
האטום לספינות בים .והיה כמעט כל שבוע באמריקה שם לימד
באוניברסיטה והיה חוזר לשבתות לביתו ברמת גן ומגיע כל תפילות
השבת ל-לדרמן ]שחרית ,כמובן בנץ החמה[ ומקומו היה מול הסטייפלר
בספסל השני מאחורי ר' יודל שפירא והיה רוב התפילה בעמידה,
ומסירותו לתפילה היתה כה גדולה ,עד שהיה מגיע "סחוט" מים מרוב
הליכה מרמת גן ,בין בגשמים ובין בזיעה שבקיץ .גם בזקנותו כשהיה גבו
כפוף ממש בעיגול רח"ל,
הוא לא היה מדבר כמעט עם אנשים כי היה איש סוד רק עם מעטים,
ביניהם היה מדבר עם אבי רבי מרדכי רינהולד זצ"ל ,בשבת בבוקר היה
מלווה אותו לאחר הנץ עד רשב"ם  5עד שקיבל את הדברי תורה של אבי
שהיה משנן שוב ושוב ]עם כמה מילים באנגלית שאבא שלי הטעים לו[
כדי שיהיה לו מה לחשוב בדרך לביתו ברמת גן ,והיה נפרד בשמחה
ובעדינות להפליא כשליווה את אבי ]הצעיר ממנו הרבה[ עד לפתח הבית,
גם היה תורם מכספו לכולל בהוד השרון ,כמדומני שאבי סיפר לי שגם
בביתו הגדול ברמת גן ,לא משתמש בחשמל שאינו כשר ואין לו שם
גנורטור ...מה גם שהוא בא מהעולם הגדול והמדע ,ובכל זאת הוא מצא
את שיא המדע ואת שיא ההתאמצות שלו ,דוקא בלדרמן .אבא שלי היה
מציין זאת בדרשותיו בקרב בעלי תשובה כמה קידוש ה' היה על ידו.

לזכרו של הגאון רבי משולם שינקר זצ”ל
"אם יתן איש את כל הון ביתו באהבה שאהב רבי משולם את
התורה ,בוז יבוזו לו ,כי מי שראה את החיבה האמיתית שהיה
לו לתורה ,כמה התאמץ להכניס אותה בליבות תלמידיו ,איך
שכל שיחו ושיגו היה בדברי תורה ,הבין כי שאר ההנאות היו
לעומת זה כאין וכאפס אצלו''
דברים נפלאים אלו אמר הגאון הגדול רבי שרגא שטינמן שליט"א
לפני מיטתו של להבחל"ח רעו הגאון רבי משולם שינקר ז"ל
בהלויתו שיצאה מרחבת בית הכנסת חזון איש 'לדרמן' ,בהשתתפות
רבינו מרן הגר"ח שליט"א.

הגר"ש שטינמן
שליט"א מספיד
בחודש זה  -שבט ,שנת תשנ"ו נקרא הגאון רבי משולם ז"ל על
ידי להבחל"ח רבי שרגא שליט"א להצטרף לצוות הרבנים בישיבת
קהילות יעקב .רבינו מרן שליט"א שהכירו היטב הן מבית הכנסת
לדרמן ,והן מכך שהוא התגורר אז ברחוב רשב"ם ,היה מרוצה
מהמהלך ''הוא יביא הרבה תועלת לישיבה'' אמר אז לחתנו הגר"ש
שליט"א.
במרוצת השנים ,כשלמדו נכדים של מרן שליט"א בישיבת קהילות
יעקב ,היה רבי משולם שולח מפעם לפעם שאלות בלימוד לרבינו,
תוך שהוא משתמש בזה לעודד את הנכד וגם מרויח בזה עוד
'שטיקל תורה' מרבינו שליט"א .באחד הפעמים הוא שלח הערה
חזקה על אחד המהלכים בספר 'קהילות יעקב' בבא קמא ,ומרן
שליט"א הסכים לה.
אחד העובדות המופלאות סביב אהבת התורה שהיתה לו רבי
משולם ,כבר התפרסמה במספר מקומות .היה זה אודות דברי
האור החיים הק' (בראשית ל"ז כ"ב ד"ה ויצילהו) הכותב "ויצילהו
מידם .פירוש לפי שהאדם בעל בחירה ורצון ,ויכול להרוג מי שלא
נתחייב מיתה ,מה שאין כן חיות רעות לא יפגעו באדם אם לא
יתחייב מיתה לשמים ,והוא אומרו ויצילהו מידם".
והנה הדברים פלא ממש ,וקשה להבינם ,שאדם יכול להרוג גם מי
שלא נתחייב מיתה ,והג"ר משולם זצ"ל יגע הרבה בדברים ,ופעם
אחת החליט לעלות על ציונו הק' של האור החיים בירושלים,
והתחנן להקב"ה שבזכות הצדיק הוא יאיר את עיניו במה שכתב
בספרו ,וכשגמר להתחנן חזר לעירו בני ברק.
והנה כשהוא נכנס לבית הכנסת ניגש אליו יהודי מוכר ממתפללי
בית הכנסת ,ואומר לו מעצמו ,שהנה יש אור החיים תמוה בפרשת

וישב ,ופעם שאלתי בזה את המשגיח הגר"י לוינשטין ואת מרן בעל
הקהילות יעקב זי"ע ושניהם אמרו שכוונתו שבמקום שיש סכנה
מכיון שהאדם מביא את עצמו לידי סכנה ,יכול להינזק על ידי בעל
בחירה .הפלא ופלא.
ובזמנו הגר"א מן שליט"א סיפר לרבינו את העובדא הנפלאה הזו,
ורבינו השיב כי בזוה"ק מובא כדבריו של בעל האור החיים ,ונהנה
מהסיפור הנפלא.
רבינו שליט"א
(משמאל) מאזין
בקשב לרבי
משולם ,בשמחה
משפחתית אצל
חתנו הגאון רבי
שרגא שליט"א
מימין :הגר"ש
שטינמן ,מרן
רשכבה"ג הגראי"ל
שטינמן במבחן
פומבי בישיבת
קהילות יעקב,
הגר"מ שינקר
(ארכיון :קהילות יעקב)

עדין בסגר? ממשיכים לעשות סדר!
“קובץ גליונות” יוצא במיזם מיוחד בשיתוף “דברי שי”ח”,
ומבקש שיתוף פעולה מקוראינו היקרים ,לשלוח העתק של
תמונות ומסמכים ישנים ומעניינים ,מגדולי הדורות ,ובנושאים
שונים.
לכל אחד יש ייחוס ,בביתו של כל אדם קיימות תמונות של
רבנים המפארים את האירועים השונים שהיו במשפחתו ,צריך
רק את הזמן לחפש ,כעת זה הזמן.
נשמח לשיתוף פעולה ,ולקבל גם תמונות ,שלכם הם נראות
פשוטות ומוכרות ,אבל לכלל לציבור יכול להיות תועלת גדולה,
אי”ה הדברים יראו אור לתועלת הרבים.
בכתובת:
שי”ח’
‘דברי
למערכת
לפנות
נא
ig0533145900@gmail.com
או במספר ,053-3145900 :גם למי שאין אפשרות לסרוק ,יכול
לפנות אלינו ונדאג לכך בהתאם.
ובהזדמנות זו נודה לכל שולחי החומרים המיוחדים ,אי”ה
הדברים יבואו לידי שימוש במשך הזמן

בברכה מרובה יצחק גולדשטוף

