קובץ גליונות
פרשת במדבר
ממרנן ורבנן גדולי ומאורי הדווי
קובץ מורחב  96עמודים
הגאון הצדיק

רבי משה אהרן ברוורמן

מודעה שתלה הגה” צ

רבי שלמה וולבה

זצוק׳׳ל

מגדולי מאורי המוסר בדורנו

זצוק״ל

בי שיב תול קר א ת חג ה שבועו ת

נלב” ע כ” ב אייר תש”פ | תנצב”ה

&

קיבלתי ממורי ורבי זצ״ל כי שלשת ימי הגבלה הם מגולה:
מי שלומד בהם בהתמדה רבה ,ממש בלי ביטול תורה לרגע,
שזוהי מגולח להצלחה לכל השנה בעלי׳ בתורה .הוא אמר לי
שזה כתוב בספרים הקדושים.

מצורף:
ב כ 1א ד ך
לראות את גדולי ישראל
עלון מס  | 4 .אייר תש” פ | יו” ל ע”י מערכת "ק ו נן גליונות”

מאמר מיוחד על קרבנות ש ת' הלחם
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במוקד שאין קופה

הנזעונינים להיות שותפים בזיכוי הדבים

התשלומ באשראי בטלפון מט׳  03-7630585שלוחה 486
^ ”או במכשירי האשראי ע” ש ”קובץ גאונות
M

יפנו לטל׳ 053-3145900
או במיילk.gilyonot@gmail.com :

המסוגל לישועות
קבר רחל
שנו ד ע כי י שועות גלויות
ה ת חוללו ש ם ב ת קו פ ה

המסוגל לישועות
להצלחת הילדים

מחתמהילדיס

כפי שגילו ה צ די קי ם ה ק ד מוני ם
( ש ל ״ ה ה ק דו ש ,ח ת ם  0ו פ ר )
ב ער״ ח סיון

,

״

> ,

ה א ח רונ ה ב מיו ח ד
ב ענייני ה צ ל ת נ פ שו ת
מרד ת שחת

 xלת

■המעמד.
המרכזי
בהשתתפות ובבוח
ילדי תשב״ו
יתקיים בע״ה עו ש״ק
לאחו חצות היום
העבות שמות עד השעה 13:00

.מעמד■
התפילה
המיוחד
לנחת מהילדים
בהוראת מון
שו התווה שליט״א
בליל וא ש חודש
העברת שמות עד מוצש״ק
אור לר״וו  !11-0ב שעה 23:00

ילדי ישראל הטהורים
ומשפחותיהם מכל אתר ואתר
המעונינים להצטרף ל תפיל ת רבבות ילדי הת שב״ר
לנ ח ת מהילדים ,ניתן ל ה ת ק שר ל' -קו הילדים'

 03 30 777-60שלוחה 11
-

-

התפילה

בעוב חג השבועות
וה  0גולה הידועה
של ובי ח״ם פלאג"
העברת שמות
■ום וב»עי ד׳ 0יןן בשעה 23.30

ל ה ע ב ר ת

ש מו ת

*8631

*h

m

בס״ד

אנשי אמנה אבדו

הרהורי נוגה אחרי מטתו של הצדיק מושל ביראת אלוקים
הגאון המשגיח רבי משה אהרן ברוורמן זצוק״ל.

מנופה של בני ברק בכלל ,ומרכזה ישיבת פונבי׳ז ותלמידה ושיכון חזון איש בפרט נעקר השבוע אבן בוערת
שלהבת י-ה שהבעירה במשך עשרות שנים את אש המוסר בלבבות בני התורה בעולם הישיבות.
יחיד בדורו היה הגרמ״א זצ׳׳ל ,בישוב הדעת וסבלנות של עדינות המוסר שפיעמה בקרבו ,נראה היה כאילו
הוא האדם השלם עליו נכתב בספרי המוסר בכלל ,מסילות ישרים בפרט.
בעשור וחצי שנה האחרונות קבע את תפילותיו בבית המדרש ׳לדרמן׳ ,שם היה מייחד לו מקום בקצה בית
המדרש בצד מזרח לבל יופרע מזרים ,מתפלל היה כמונה מעות ,כשהיה מגיע זמן רב לפני התפילה ומדבר אל
קונו כדבר איש אל רעהו ,בשפה נעימה כמונה מעות ,והיה מראה נלבב זה דוגמא לעבודה שבלב  -זו תפילה.
היה זה עבודה של ממש ,כשלאחרי כל תפילה ראו עליו את המאמץ אך גם השמחה המושלמת בקיום מצות
עבודה זו .עוד ימים יבואו ונביא אי׳׳ה דברים בהרחבה מתורתו ,הנהגותיו והליכותיו.

אבל על אבל נעשה לנו ,אכסניית "קובץ גליונות׳׳ הארצית ,שזכינו במשך השנים האחרונות להביא מדברי
תורתו בפרשיות השבוע מידי שבוע בגליון "׳הארה מוסרית" .תגובות רבות ונפלאות היינו מקבלים על
הדברים ,שהתאימו בפרט לדור ׳אשר ידע את יוסף׳ והכיר את הסגנון המיוחד ,איך שלמד בעיון ובעמקות כל
נושא ונושא ,והתאים אותו לשפת הלכה למעשה בהנהגת הלקח הנלמד מזה ביום  -יום.
לא פעם הייתי ממתין אחרי תפילת ערבית ,כשהגאון זצ׳׳ל מאריך בתפילתו לפני בוראו ומסיים כרבע שעה
אחרי כל הקהל ,ואז הייתי זוכה להגיש לו את פירות גליונות הפרשה ׳קובץ גליונות׳ ואז היו פניו קורנות,
כאילו קיבל סל שבת ומעדני עונג לכמה ימים ...הוא היה מודה על זה ומבקש שלא לקבל בחינם כלום ,ואז
היה מעיר תמיד בעדינות המתאימה ,׳אוי ,מדוע חיכית לי ,הרי אני יכול לקחת כמו כולם מדוכן המכירות,
איני ראוי שתמתין במיוחד עבורי׳...
כי אכן ,מי שאומר משפט כזה ,ראוי הוא גם ראוי שימתינו עבורו!
אנו מתנחמים איפה בדברי תורתו וזכרון דרכיו שהותיר לנו ,ונשתדל לעשות נחת רוח לנשמתו ,הקובץ
השבוע מוקדש לעלוי נשמתו הטהורה ,בתפילה שתהא נפשו צרורה בצרור החיים על יד צדיקים וצדקניות
ורבותיו מאורי הדור שכה הירבה להתחכך ולשאוב מהם את תורתם ומוסרם.

הגאון ר׳ משה אהרן שעריסתו גדלה בישיבת פוניבז׳ בצילו של המשגיח הגה׳׳צ ר׳ אליהו דסלר זצ׳׳ל שמבארו
שתה והשקה את הרבים ,בעומק המועדים ועבודת המוסר ,ואח׳׳כ קיבל מהמשגיח הגה׳׳צ ר׳ יחזקאל זצ׳׳ל
והעולה על כולנה ,החביבות הנשגבה והאהבה העצומה של מרן רבן של בני הגולה מרן הגרא׳׳מ שך זצ׳׳ל
להגה׳׳צ ר׳ משה אהרן זצ׳׳ל ,בכל נושא סמך עליו רבנו זיע׳׳א שבדעת תורה שבו ובחכמת חיים העצומה שלו
ידע את אשר עליו לעשות .ולכן מינהו בהרבה תפקידים חשובים שהיו יקרים ללבו ,כי ידע שיעשה שליחות
נאמנה.
ואכן זכה להיות שליח נאמן לשולחו ,ולהעמיד את ההשקפה הצרופה לנו מדור דור ,באופן נעלה ביותר ,ואף
שספג קיתנות של בוז מאנשים ריקים ופוחזים ,לא נע ולא זע ,תמיד בתומו הלך הליכה מרוממת ,ודבוקה
בה׳ ,כולו אומר כבוד.
זכה הגאון רבי משה אהרן להעמיד משפחה מפוארה בישראל בנין וחתנין רבנן ,ראשי ישיבות ומרביצי תורה
מופלגים.

זכותו תעמוד להם ולכל ישראל ,בהמשך מסורות הדורות ,ובדברי תורתו.
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הגאון רבי משה אהרן ברוורמן זצוק׳׳ל
יורד מביהכנ״ס לדרמן בה קבע את
תפילתו.
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מכתב שכתב מרן הסטייפלר זי"ע
בעה״י אור ליום ר' חיי״ש התשכ״ג
הן מע״כ הרה״ג משה אהרן בראוורמן שליט״א עוסק במצוה רבא מאור אורות ת"ח אחר שנמצא
במצב קשה מאוד השי״ת ירחם עליו ,והענין דחוף כאשר יבאר בע"פ ,אבקשה נא גם אני אני אנא
השתתפו נא במצוה גרולה הלזו והושיטו עזרה ככל האפשר וככל המוקרם כי הענין רחוף ביותר
הכ״ר המעתיר בכל לשון של בקשה המצפה לרחמי ולחסרי השי״ת המרובים ולגאולה שלמה בב״א
יעקב ישראל קניבסקי
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מכתב שכתב לפני שנים רבות רבן של ישראל מרן שר התורה הגר״ח קניבסקי שליט״א

בעז״ ה כב׳ ידידי הרמ״א שליט״א
אבקש אם אפשר לקבל את הבחור המוכ״ז לישיבתכם
ויש בזה מצוה רבה

דוש״ח חיים קניבסקי

^ v

^ /

דברי שי״ח

ממרץ רשכבה״ג שר התורה הגל״ ח קביבטקי
^

רוצה ל ה קדי ש את יקיריך ול היו ת
שו ת ף ב ה פ צ ת דברי ה תור ה ש ל
ר בינו? כאן זה המקו ם 053-3145900

V

^ פשט על ה פ ר ש תי
ואני הנה לקחתי את הלוים מתוך בני ישראל תחת כל בכור פטר רחם מבני ישראל והיו לי הלוים (ג ,יב)
אמר ר בנו ב ש ם האריז״ל ,ו שכן כ תב ב אור החיי ם ע ל ה תור ה (להלן פסוק מ״ה) ב ש ם מדר ש,
ש ל ע תי ד לבו א י ת ח ל פו הבכורו ת ע ם הלויי ם .ו הנ ה רבנו הוא בכור.
ועבד א הוי ,ל פני כמה שני ם ,רבנו נזקק ל טי פול רפו אי של א הי תה ס כנ ת חיים ל ה מנ ע מ מנו,
ומכיון ש הו א שליט״א בכור ,העל ה ח ש ש שי ע ש ה ע ל ידי זה ב ע ל מו ם ,ולא רצה שי ט פלו בו( .והרי
הוא חש כל רגע את הגאולה העתידה לבוא בב״א).
(שבענו מטובך)

^ וספרתם לכם o
במ״ח קנינים התורה נקנית

<■

V

x'y

שליט״א

Q V G

גיליון מס'  384פרשיות במדבר
ת ש״פ שנ ה ש מיני ת

׳h ,

!מעוט עונה
הנה כידוע 'מורינו ורבינו ע שה לעצמו סדר ללמוד בכל יום ויום דברים קבועים ובכל שנה ושנה מסיים
ש״ס בבלי וירושלמי רמב״ם ושו״ע וכו' ,וקורא רבינו שליט״א לסדרי לימודו הנ״ל "החובות" ,וידידי
הגאון רבי גדליה הוניגסברג שליט״א חיבר לאחרונה ספר שלם אשר בשם ״ספר החובות״ יכונה ,בו
מפרט את כל סדר לימודו של הרב בצירוף עובדות השייכים לענין זה.
פע ם אחת ניגש יהודי אחד קמיה רבינו שליט״א והגיש לו פתק ובו כתב שיש לו חובות מרובים של
ממון ,ומחמת ריבוי חובותיו הבנקים עיקלו את חשבונותיו ושאר דברים שלו ופשוט אינו יכול להמשיך
לחיות בצורה זאת וביקש ממרן שליט״א שיזכה להינצל מכך ושיהיה לו פרנסה ב שפע .אמר לו רבינו
בהאי לישנא ״גם לי יש חובות״ ,והצביע לו על ספריו שבהם לומד מידי יום ביומו את סדר לימודיו.
אמר אותו האיש לרבינו שליט״א אבל יש הבדל בין החובות שלי לחובות של הרב ,שהחובות שלו גרמו
שיעקלו את ממונו ,מה שאין כן החובות של מרן שליט״א אינם גורמים לעיקולים .אמר לו רבינו
שליט״א גם החובות שלי גורמים לעיקולים .ותמה אותו האיש מה שייך עיקולים בחובותיו של רבינו.
הסביר לו רבינו שחובותיו מעקלים לו את שנתו ,שכל עוד שאינו מסיים את חוק לימודיו אינו יכול
לישון.
ובעיני ראיתי כמה פעמים שרבינו שליט״א עלה על יצועו לנוח את מנוחת הצהרים ופתאום אחר כמה
דקות קם מן המיטה ,וכשהפציר בו הנכד שלא הספיק לנוח אפילו רבע שעה וחשוב לבריאותו שישכב
עוד מעט ,אמר לו רבינו ״החובות לא נותנים לי לישון״ .אשרי הדור שזכה שרבינו בתוכו.
(קניני חיים מהדורה חדשה מאת ידידינו הרה״ג רבי יצחק אוהב ציון שליט״א)

׳,נ י׳
I
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^ הערת העורך o
ב שבוע שעבר פורסם במדור
'יפה מראה׳ תמונת בן מרן
שליט״א בגיל שלוש.
ביררתי אצל בני ביתו של
מרן שליט״א והתמונה היא
של בנו הגאון רבי שלמה
ישיבת
ראש
שליט״א
תפארת ציון וקרית מלך,
ושאלתי את הגר״ש שליט״א
מדוע הוא נראה בשרוולים
קצרים והרי ידוע כמה
מקפיד מרן שליט״א אפילו
שילבשו
הילדים
על
שרוולים ארוכים ,וענה לי
שהוא הקפיד בעיקר מהגיל
שמתחילים ללמוד גמרא,
והוא בערך בגיל  6או  ,7ועד
אז הילדים הלכו בשרוולים
קצרים
[בשנים האחרונות מרן
מעיר גם על קטנים ממש
משום שהגדולים המחזיקים
אותם נוגעים במקומות
נזהרים
ולא
המכוסים
בנטילת ידים לפני לימוד או
אמירת דברים שבקדושה].
בברכת ה ת/רה

צ ח ק גולד ש טו ף

^ עלי שיח o
פסק הלכה מרתק ביותר קיבלנו ממקור ראשון ,ת שוב ה נחרצת ו מפ תיע ה שענ ה מרן שליט״א לרופא הילדים המפורסם מבני
ברק ,ידידינו הח שוב הרב ד״ר מ .הרט שליט״א.
נקדים ,כי ב חוד ש וחצי האחרונים התפרסם מאוד ד״ר הרט בכל הקשור ל מגיפת הקורונה ,אחרי שנ תב ק ש ע ל ידי מרנן גדולי
הדור לייעץ לבני הי שיבות והתלמודי תורה והגנים כיצד לחזור ללימודים ,ופירסם הוראות ברבים ,וזכה להיות ממזכי הרבים
שאין ל שער.
והנה ,מאז החל לע סוק בזה ,מקבל הרופא שליט״א אלפי (!!) טלפוני ם ביום ,מכל רחבי העול ם מתקשרים ל ש אול ולה תייעץ איתו
ב מגוון הנו ש אי ם ול ש מוע את חוו ת דע תו .מתברר איפה ,שצרכי עמך מרובים והכל חו ש שי ם ורועדים ו מעוניני ם ל ש מוע דע ת של
רופא שהוסמך על ידי מרנן שליט״א.
וכך מספר לנו ד״ר הרט :יש לי בכל יום חברותא קבועה ב ש עו ת הצהרים עליה איני מוותר ,בכל יום אנו לומדים לפ חות שע ה,
אלא ,ש ב ש בועו ת אחרוני ם בכל רגע הטלפון מצלצל ואנ שי ם ונ שי ם מבקשים ל ש אול ולה תייעץ ,הדברים הגיעו ע ד כדי ש איננו
מספיקים לל מוד אפילו מ שפ ט אחד בגמרא.
שלח תי איפה ל ש אול את מרן הגר״ח שליט״א ,האם הוא ׳מרשה׳ לי לנתק את מכשיר הטלפון לכל הפחות בזמן הלימוד ...הלא
גם אני מחויב ב תל מוד תורה.
ובכן  -מ תרג ש ד״ר הרט ,תק שיבו טוב מה ענ ה לי מרן שליט״א ,ו ש מע תי את הת שובה ב שידור חי על ידי מכשיר הטלפון :הוא
ש מע את השאלה ,ח שב ו ח שב ואז הוציא מילה אחת מהפה:

״חסד״.
זהו .לע שו ת חסד ע ם יהודים ,קודם עכ שיו ל תל מוד תורה!! המילה הזו גורמת לי ל ה ש תדל לענו ת לכל טלפון במדת האפשר,
ול ה תפלל ולבק ש מהקב״ה שכבר יביא רפואה שלימה לחולי עמך!.
[הרה״ג רבי גדליה הוניגסברג שליט״א ביק ש לציין כי ב ספר מע ש ה אי ש חלק ד׳ ע מוד י״ג מובא מע ש ה כעין זה ממ ש בהגרמ״י
לנדוי זצ״ל ע ם מרן החזון אי ש עי״ש].
להצטרפות לר שימ ת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח ב ק ש ה לכתובתd iv re y s ia c h + s u b s c r ib e @ g o o g le g r o u p s .c o m :
ניתן לתרום ולהקדיש עי׳ג הגליון לע"נ ,לרפואה ולהצלחה וכד ,נשמח לקבל עובדות ,הנהגות ,ו ש ד ת מרבינו,

ותלמדם חוקי חיים -פרק י״ג מגביה שפלים
״בעיסוק ע ם ילדים וצעירי ם צריך לזכור
שא מנ ם צריך להבין ולהיות ברמה של
הילדים אבל לא להישאר שם ,אדרבה,
צריך במדת ה אפ שר להגביה את הילדים
לרמה של המחנך״ ,דברים אלו שנא מרו
בהזדמנויות רבות ע ל ידי רשכבה״ג מרן
הגראי״ל שטינמן זי״ע ,וחזרו ונ שנו
בכינוסי מחנכים על ידי בנו הגאון רבי
שרגא שליט״א חתניה דבי נשיאה,
י שמשו לנו כהקדמה לדברים הבאים.

להגביה את הילד ולא להתכופף ולהישאר נמוך.
תמונה נדירה של מרן שליט״א כשלצדו חתנו
הגדול ,וילדים סביבם ,משנת תשמ״ו (משוער)

על הריצפה סמוו לילד
בתוך הבית פני מה יש הרבה הזדמנויות
לרדת לעול מ ם של הילדים הצעירי ם
ולהישאר שם ...אם זה במ שחקי ם איתם,
או לה שכיל לחנך אותם בהתאם לרמתם,
או סת ם ל שו ח ח איתם ב שפ ה שווה.
כי בודאי צריכים להבין את צרכי הילד,
את רמתו ו שפ תו ,אבל ההורה צריך
להישאר הורה ולא להפוך לחברו של
הילד.
בהיותו צעיר ,נ הג רבינו לא פ ע ם לשחק
עם ילדיו משחקים של צעירים ,אך לא
היה מרבה בזה רק אם ראה סיבה
מיוחדת ,בדרך כלל המשחקים היו
משחקים תורנים ,כמו חידות תורניו ת
ש שאל ,או סיפורי צדיקים שסיפר ,וגם
משחקי חיפו ש שוני ם ,כמו מי יגלה היכן
מקומו של ספר פלוני בארון הספרים,
וכהנה וכהנה לרוב (פירוט בנושא ראה
בספר בית אימי).
עדו ת מרתקת ש מענו מפי בנו הגר״ש ,כי
ביום ת שע ה באב פע מי ם והיה רבינו
מעסיק את ילדיו על ידי משחק הדמקה,
באות ם שעו ת הוא ישב על הארץ כדין,
וכך שיחק קרוב עמם את משחקי
הילדים.
אגב ,בזמנים אחרים לא על ה על דע ת ם
של הילדים ל ה ציע לו לשחק איתם...

תמיד בצד השלישי

תבוא בשקט ואני יפתח לו

יש עו ד נו שא ש ע לו ל להביא את ההורה
לרדת ולהישאר ברמה של הילדים:
המריבות .מריבות וחיכוכים הם עובדו ת
המצויות בכל מקום ,קל וחומר אצל
צעירי הצאן.
בביתו של רבינו הוא הנהיג מ שנה
סדורה :ויכוחים  -לא ב מחיצ תו .קרה,
כמו בכל בית ,ובין הילדים פרצה מריבה,
במקרים כאלה אחד ההורים מ ש מ ש
בתפ קיד שופ ט צדק ,הוא שו מע את
הצדדים ונכנ ס לעובי הקורה .אך אצל
רבינו לא היה כזה תפקיד .מריבות
ו מ חלו קו ת? לא על ידו? אם ראה תיגרה
פורצת ,דאג להשקיט אותה אך הוא לא
היה בתוך הסיפור ,הוא היה מהצד.
יש מריבה ו מ חלו ק ת? הוא לא איתם.
נרחיב קצת היסטוריה :ב מ שפ ח תו
המפוארת של רשכבה״ג מרן החזון אי ש
זי״ע היו (כבר בחייו ,ולאחריו) מספר
חיכוכים בין שארי מ שפ ח תו ,הנוגעו ת
לעניני ממון ,שררה ועוד .בכל אות ם
שנים ועד היום רבינו מעול ם לא היה
ב שו ם צד .הוא אישית סבר כמו האמת,
אבל לא דיבר מאומה וגם לא ע ש ה שו ם
מע שה.
אחד מבניו שליט״א הסביר לנו את
הדברים' :אבא שליט״א שונא מריבות
ומחלוקות ,הגם שבדרך כלל צד אחד
צודק ,הוא שונ א את ש תי הצדדים ולו
מפני שהם מריבים .המריבה עצ מה היא
סיבה להתרחק מהכל ,אף שבמ שך
השנים התרחקות זו על תה לו בהרבה
עג מת נפ ש ,הוא לא רצה ל ש מוע
מעניני ם אלו ,לא מהצד הראשון וגם לא
מהשני ,הוא בצד השלישי.

מספר שני ם נהג רבינו לי סוע לכמה ימים
ב חוד ש אב לדירה בעיר צפת ,שם הביא
לו את ביתו אחד מ תו שבי המקום ודאג
לו במסירות נפלאה ,שיוכל לנו ח יחד ע ם
להבחל״ח הרבנית ע״ה ולא יופרעו
משום אדם .אכן ,באות ם ת קופו ת ,העיד
רבינו על ע צ מו כי הוא מספיק ללמוד
ביום אחד מה שהוא לא מספיק בביתו
במשך שבוע...
אלא שאז אירע סיפור מופלא של ממש,
המראה על ה תנהגו תו של רבינו כלפי בני
הבית הגבאים שיחיו .באות ם ימים קודם
שנ סע לצפ ת ,אמר רבינו לאחד
ממקורביו שהיה רגיל ל ש אול אותו
ולדבר איתו בלימוד ,שיבוא אליו לש ם
כדי שיוכל להשיב לו ב רוג ע וביחידות.
התלמיד ע ש ה כמצווה עליו והגיע ,אלא
שכאן ציפ תה לו קבלת פני ם לא נעימה:
ב ע ל הבית ,שד אג בכל מאודו לרבינו
הודיע לו כי 'אף אחד אינו נכנס לפה,
אפילו ש אלו ת של דיני נפ שו ת לא
נכנסים בימים אלו'.
התלמיד ,ש הגיע בהור את רבינו לא ידע
את נפ שו .הוא המתין ב סבלנו ת,
וכ שרבינו הבחין בו ציוה עליו שיכנס,
ונעל את הדלת .התלמיד הנבוך סיפר
לרבנו כי הוא לא ידע שהוא יחידי פה,
וכי הוא לא רוצה להפריע ,והוסיף עוד
כי ב ע ל הבית ביק ש ממנו לבל יבוא
שוב...
רבינו לא התרגז ,רק אמר בחיוך :ככה
הוא א מר? אז מחר נסכם ע ל שע ה
שתבוא ,אף אחד לא יידע מזה ,ואני
יפתח לך את הדלת ,תיכנ ס במהירות
ו אנעל אחריך ,ולא יבחינו בבואך
ובצאתך...
לא נאריך בכל פרטי העובדא המדהימה,
אך מע ש ה זה חזר ע ל ע צ מו יום אחרי
יום ,כ שרבינו לא מעיר ל בעל הבית היקר
דבר וחצי דבר ,רק סיכם ע ם התלמיד על
שע ה שהוא יפתח לו בבו או ובצאתו.
(קודם שעזב רבינו את המקום העיר בחיוך
למארח על הדבר ,אך אין כאן מקומו).

לא אמרתי לו
אגב ,כאן המקום להקדיש כמה מילים
למריבות בסביב תו ,ש מעול ם לא עסק
בהם.
כל בר  -דע ת מבין ,כי 'כשם שפרצופי הן
שוני ם כך דעותיה ם שונו ת' ,לא אחת
קורה וי ש ויכוחים שוני ם וחילוקי דיעו ת
בין בני ביתו של רבינו .והוא שליט״א לא
מ תערב ולא מתע סק בהם.
סח לנו נכדו שליט״א :פע ם אחת הגיע
אחד 'והלשין' לרבינו כי פלוני הגבאי נהג
מולו שלא כשורה ,רבינו לא הגיב.
כשהלה הפציר ודחק ל ש מוע תגוב ת
רבינו ,ענ ה לו 'אני לא ש מע תי מזה'.
כלומר ,אין זה עניני (עי' עירובין ק״ב ב'
לא שמיע לי כלומר לא סבירא לי).
במקרה אחר ה תלונן לרבינו יהודי
תלמיד חכם על אחד מבני הבית של
רבינו ,נענ ה מרן שליט״א 'אני לא אמרתי
לו לע שו ת את זה ,ואין זה על דעתי' .בזה
הוא יצא איפה את חובת הענין.

קמץ אל״ף א .רבינו מתאמץ לדבר בשפתו של
הילד בן השלוש ,ובוחן אותו באותיות א' ב'.
ניתן לתרום גם במכשירי"קהילות" ו״נדרים פלוס" בבתי הכנסת,

ליצירת קשר:

יש ל ל חו ץ ע ל ל ח צן' קו פו ת נו ספו ת' ו ב חי פו ש ׳דברי שי ״ ח; או בטלפון:

נדרים פלום  03-7630585שלוחה1584 -
__________ סהילות  073-2757000שלוחה___________ 4310 -

נסע למנוחה בצפת .הרב קפלן
מרבני העיר צפת מתברך מרבינו

w

i g o 5 3 3 1 4 5 9 0 0 @ g m a il.c 0 m

 f tרבי יהודה הנשיא  52בני ברק

0

077-2092005 & 053-3145900

זי><2

בס״ד

דרכי ה חיזוק
ארבעה צריכי ם חיזוק

455

(ברכות לב - ):שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו (רש״י)
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א

צדיקים נתפסים בעוון הדור
ברוך השם המצב של המחלה משתפר וכבר הרבה פחות חולים,
וגם יש אפשר ות יותר ללמוד ,תלמוד תורה דרבים לומדים יותר.
אבל לדאבוננו הרב מידת הדין פגעה גם באנשים צדיקים,
שנפטרו מן המחלה ,ועלינו להתבונן מה זאת עשה אלוקים לנו,
ומה הס יבה למ יתת הצדיקים .
מובא בגמרא בכתובות (ח ,ב) שרב חייא בר אבא נפטר לו ילד,
ינוקא ,וריש לקיש בא לנחם אותו ואמר לו ׳חשיב את לאתפוסי
אדרא ׳ ופירש רש׳׳י שם  ,חש וב אתה למעלה לתופסך ואת בניך
בעוון הדור ,דקיימא לן (שבת לג ,ב) בזמן שצד יק ים בדור צדיקים
נתפסים על הדור ש נאמר וממקדשי תחלו ,ע׳׳כ.
והיינו שהס יבה ש נפטר הבן ,וגם מה שהאב יש לו צער ,זה בגלל
הדור ,שהד ור צריך כפרה ,כי לדור יש חטאים  ,ובשביל החטא ים
של הדור נתפסים הצדיקים  ,לכן הבן נפטר ,ולכן גם יש צער לאב,
בשביל הדור שצריך כפרה ,והצדיקים נתפסים ומכפרים על הדור
כמו שאמר ו (מו׳׳ק כח ,א) מ יתת צדיקים מכפרת .
והטעם שמ יתת הצדיקים מכפרת הוא ,כי כשרואים שצדיק
נפטר ,מבינים שהציבור אשם ,ומתעוררים לחזור בתשובה ,ולכן
זה מכפר ,כי זה גורם שיחזרו בתשובה.
ולכאורה מה אשם הצדיק  ,הרי הוא רוצה לחיות ,ולמה שימות ,
וכיצד יתכן שייענש הצד יק מחמת עוונות הדור.
אבל באמת זה זכות .כשצד יק נפטר ומכפר על הדור זה זכות
גדולה מאד בשבילו ,כי הוא החזיר את הדור בתשובה  ,והציל את
הדור ,מפני שמ יתת ו מעוררת לתשובה  ,וכיון שבזכותו מתעוררים ,
נמצא שה וא מזכה  ,ויש לו זכויות שה וא מזכה הרבים בזה שה וא
נפטר ,והמ יתה היא רווח בשבילו ,שמרוויח בה זכויות כאלה שלא
היה יכול בחייו לעשות אותם .
ומצינו דבר כזה בגמרא (מו׳׳ק כא ,ב) מעשה ומתו בניו של רבי
עקיבא ,ובאו כל ישראל להלוויה ,וכשרבי עקיבא ראה שציבור
כזה גדול בא ,עמד על ספסל גדול ואמר להם  ,אחינו בני ישראל
מה הס יבה שבאתם  ,אם בשביל עקיבא  -לכבוד רבי עקיבא ,הרי
יש עוד רבים בש וק ששמם עקיבא ,ומה ההבדל ביני ובין כולם?
אלא כך אמרתם (תהלים לז ,לא) תורת אלוקיו בלבו ,והיינו
שבאתם בשביל שאני תלמיד חכם ומחשיבים את הת ורה שלי,
וכיון שבשב יל זה באתם מנוחם אני.
והנה בגמרא זה כתוב בקיצור ולא מפורש כל כך מה הייתה
נחמתו בזה ,אבל במסכת שמח ות פרק ח׳ וכן בילקוט פרשת יתרו
מבואר יותר ,ושם מפורש שרבי עקיבא הת נחם במה שבניו זיכו
את הרבים  .שכל ישראל באו לכבוד הת ורה של רבי עקיבא ,וזה
נגרם על ידי מ יתת הבנים ,ונמצא שהם זכו במ יתתם לגרום כבוד
הת ורה כזה שלא היה בחייהם ,ואף על פי שהם מתו בעל כרחם
ולא נתכוונו לזה ,מכל מק ום זה נגרם על ידי מיתתם  ,ויש להם
זכות של כבוד הת ורה שה וא דבר שאין לשער.
וכל דבר טוב שנגרם על ידי האדם אפילו שלא בכוונה זה זכות
בשבילו ,כמו שמצינו לענין שכחה  ,שמי ששכח עומר בשדה ובאו
עניים ולקחוהו ,כדין לקט שכחה ופאה ,אפילו שה וא לא יודע
ולא נזכר מזה כלל ,אבל העניים זכו בשכחה ונהנו ממנה  ,יש לו

בזה זכות של צדקה  ,ומובטחת לו ברכה על זה ,כמו שכת וב
(דברים כד ,יט) למען יברכך השם אלוקיך וגו׳.
ואף על פי שה וא לא עשה כלום ,והשכחה הייתה שלא מדעתו,
אבל כיון שזה היה שלו ,ובזה שה וא שכח נגרם שזה נעשה ממון
עניים והם מתפרנס ים מזה ,נמצא שנעשית צדקה על ידו ,כי
ממונו הגיע לידי העניים והם אוכלים ומתפרנסים מזה.
ורש׳׳י שם מביא מדברי המדרש ” למען יברכך  -אף על פי
שבאת לידו שלא במתכוון וכו׳ אמ ור מעתה נפלה סלע מידו
ומצאה עני ונתפרנס בה הרי הוא מתברך עליה ׳  ,והיינו שכמו
שכחה שהיא זכות אפילו שלא בכוונה ,כך גם בכל צדקה  ,אם
אדם הולך ברחוב ומאבד דינר ,ואינו יודע כלל שנאבד לו ,אבל
עני מצא את זה ומתפרנס מזה ,הרי זה נחשב למאבד לצדקה ,
למרות שזה נאבד בעל כרחו ואינו יודע כלל שאיבד  ,אבל כיון
שסוף סוף הכסף היה שלו ,ובזה שנאבד לו הוא גרם שיהיה לעני
מה לאכול ,זו צדקה ומתברך עליה.
וכך היא המ ידה גם במי שמת וגרם במיתת ו מצ וה גדולה מאד ,
המצ וה שייכת לו ונזקפת לזכותו .וזו הס יבה שרבי עקיבא אמר
מנוחם אני ,מש ום שבניו גרמו במ יתתם כבוד הת ורה גדול כזה
שכל ישראל באו לכבד את רבי עקיבא  ,וכבוד הת ורה הוא מצוה
גדולה שאין לשער  ,ומאחר שזה נגרם על ידם ,יש להם זכויות
כבוד התורה  ,ובזה הת נחם רבי עקיבא .
ואמנם מבואר בילקוט ובמסכת שמח ות שם כי לרבי עקיבא
היה עוד נחמה בזה .מש ום שהרי אמר ו חז׳׳ל (אבות ה ,יח) משה
זכה וזיכה את הרבים  ,היינו שבשב יל לזכות את הרבים צריכים
זכויות קודמות  ,ואחרי הזכויות נהיים מזכי הרבים  ,וגם משה
רבינו תח ילה ׳זכה׳ בעצמו ,עם זכויות קודמות שהיו לו ,ובזכות
זה ׳זיכה את הרבים ׳ בתורה מסיני.
ומה הן הזכויות הקודמות שהיו למשה רבינו לפני קבלת
התורה? מפורש במדרש ים (שמות רבה ב ,ב) שה וא היה רועה את
צאן יתרו ,ופעם אחת ברח גדי מן הצא ן ומשה רבינו רץ אחריו,
אך הגדי המש יך לרוץ ,עד שהגיע למקום מים ונעצר שם לשתות ,
וכשראה זאת משה רבינו ,אמר  ,לא ידעתי שברחת מפני שהיית
צמא  ,ועכשיו בודאי אתה עייף ,לכן אעזור לך ואקח א ותך על
הכתפיים שלא תצטרך ללכת ,וכשראה הקב ׳ ׳ה איך שה וא מרחם
על הצאן  ,אמר לו ׳יש לך רחמ ים לנהוג צאנו של בשר ודם כך,
חייך אתה תרעה צאני ישראל ׳ ,וזו הייתה הזכות הק ודמת
שבזכותה נהיה משה רבינו וקיבל תורה מסיני.
וכך מובא במדרש שם גם על דוד המלך  ,במה זכה להיות דוד
המלך ולמלכות בית דוד עד סוף כל הדורות ,מפני שגם הוא היה
רועה צאן ,והיה שם לב ודואג שגם הצא ן החלש ים יהיה להם מה
לאכול ,וטיפל בהם ברחמנות  ,וזהו שכת וב בתהל ים (עח ,עא)
מאחר עלות הביאו לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו .׳עלות׳ זה
הצאן החלש ים שצריכים לעזור להם  ,ובזכות שנהג בהם ברחמנות
זכה ׳לרעות ביעקב עמו ובישראל נחלתו׳.
ועל כל פנים בשביל לזכות את הרבים צריכים זכויות קודמות ,
וזהו שאמר רבי עקיבא ,כי אם בניו במ יתתם זיכו את הרבים ,
סימן שיש להם עוד זכויות קודמות שאינן ידועות ,ואם כן בודאי
הם בני העולם הבא  ,ובזה הוא כבר מנוחם .ואף על פי שאמר ו
(אבות ד ,יח) אל תנחמנו בשעה שמת ו מוטל לפניו ,אחר ים לא
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מנחמים אותו ,אבל הוא יכול לנחם את עצמו ,ובזה ניחם רבי
עקיבא את עצמו על מ יתת הבנים.
ומכל זה מב ואר הענין שהזכרנו ,שמ י שגורם זיכוי הרבים
במיתתו  ,כל הזכויות נזקפות לזכותו ושייכות לו.
לכן כל הצדיקים שנפטרו מהמחלה כעת ,הרי זה בשביל הדור,
וכמו שאמרו ׳חשיב את לאתפוסי אדרא׳ ,מפני שהדור צריך
כפרה .ומה ששאלנו מה הם אשמ ים ומדוע הם צריכים למות?
באמת הם לא מפסידים  ,אלא מרוויחים בזה ,כי הם מזכים את
הדור! שחוזרים בתש ובה ומתעוררים מחמתם  ,ונמצא שיש להם
את כל הזכויות של מזכי הרבים  ,ומפני שהם צדיקים נתנו להם
מן השמים עוד זכויות ,להיות מזכי הרבים!
ונוסף לזה הרי אמרו (מו׳׳ק כה ,ב) רוכב ערבות שש ושמח בבוא
אליו נפש נקי וצדיק ,כשאדם נפטר והוא נקי וצדיק ,נשמתו באה
לשמים  ,והקב ׳ ׳ה רוכב ערבות שש ושמח בה ,והרי ה נשמה רואה
שהקב ׳ ׳ה שמח בה ובודאי גם היא שמחה  ,כשהצד יק נמצא
במת יבתא דרקיעא במחיצתו של הקב ׳ ׳ה ורואה שהקב ׳ ׳ה שמח
בו ,ודאי שגם הוא שמח  .ונמצא כי בשבילו זו זכות וטובה גדולה
מאד ,שהוא נכנס לעולם שכולו שמחה ,ורק לבני המשפחה חסר ,
ועל זה יש דיני אבלות וכבוד המת  ,כי למשפחה יש צער ,אבל
הצדיק עצמו שמח וטוב לו במת יבתא דרקיעא .

ב

ימי ספירת העומר
והנה עכשיו אנו עומדים בימי הספירה  ,ואמרו חז׳׳ל (יבמות סב,
ב) כי לרבי עקיבא היו עשר ים וארבעה אלף תלמידים  ,וכולם מתו
בימי הספ ירה בין פסח לעצרת  ,ומה היה חטאם? בגמרא מפורש
מפני שלא נהגו כבוד זה לזה ,ובמדרש (בראשית רבה סא  ,ג) אמרו
שהייתה עיניהם צרה אלו באלו.
ורבי עקיבא נשאר בלי תלמידים  ,כדא יתא בגמרא שם שה יה
העולם שמם  ,עד שק יבל תלמידים את רבי מא יר ורבי יהודה ורבי
יוסי וכו׳ והם העמידו תורה ,אבל התלמידים שהיו קודם כולם
מתו ,מפני שה י יתה עינם צרה בכבוד חבריהם .
ולכאורה וכי רבי עקיבא לא היה יכול לדבר עם תלמידיו
ולהשפיע עליהם? כ נראה שרבי עקיבא לא ראה ולא הרגיש בזה,
כי זה היה דבר דק מאד שלא היה ניכר ,ורק משה ו היה חסר שלא
נהגו מספ יק את הכבוד הראוי ,אבל לא היה ניכר איזה זלזול או
צרות עין .ומעתה יפלא ביותר מדוע נתחייבו מ יתה על זה ,והיכן
מצינו שחייבים מ יתה בידי שמ ים על דברים כאלו.
והביאור הוא ,כי זה היה לפי גודל מדרגתם  ,מפני שהם היו
צדיקים גדולים ,והקב ׳ ׳ה מדקדק עם הצדיקים כח וט השערה
(יבמות קכא  ,ב) ,לכן בשביל הח וט השערה הזה ,עבור משה ו
צרות עין וחוסר כבוד ,דקדק עמהם הקב ׳ ׳ה ומתו .וזה היה בימי
הספירה בין פסח לעצרת  .וצריך להבין מדוע דווקא בתק ופה הזו
של ימי הספ ירה מתו תלמידי רבי עקיבא.
והענין בזה ,כי הרי ידוע מה שכתב בספר החינוך (מצוה שו)
בטעם מצות ספירת הע ומר ” נצטווינו למנות ממחרת יום טוב של
פסח עד יום נתינת הת ורה להרא ות בנפשנו החפץ הגדול אל היום
הנכבד הנכסף ללבנו כעבד ישאף צל וימנה תמיד מתי יבוא העת
הנכסף אליו שייצא לחירות ,כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו
וכל חפצו להגיע אל הזמן ההוא  .וזה שאנו מונין לעומר ,כלומר כך
וכך ימים עברו מן המנין ,ואין אנו מונין כך וכך ימים יש לנו לזמן,
כי כל זה מראה לנו הרצון החזק להגיע אל הזמן” ,ע׳׳כ.
והיינו כי כשיצאו בני ישראל ממצרים  ,ידעו שהמטרה היא
קבלת התורה  ,וכפי שאמר הקב ׳ ׳ה למשה רבינו (שמות ג ,יב)
בהוציאך את העם ממצר ים תעבדון את האל וק ים על ההר הזה,
ומשה רבינו אמר את זה לבני ישראל  ,שאחר י יציאת מצרים יזכו
לקבלת התורה  ,וכל זמן שלא קיבלו תורה עדיין לא היו ׳מצווים
ועושים׳ ,והיו להם רק שבע מצוות בני נח ועוד כמה מצוות כמו

מילה וגיד הנשה  ,אבל יותר לא היה ,ובקבלת הת ורה יזכו לתרי׳׳ג
מצוות! ויקבלו את התורה!
לכן הם חיכו בכיליון עיניים לזה ,מתי כבר תה יה קבלת התורה ,
והם ידעו שזה יהיה בשבועות  ,לאחר ארבע ים ותשע יום ,וכל יום
שעבר הם שמח ו מאד  ,כי הייתה להם השת וקק ות גדולה לקבלת
התורה  ,וכל יום שמתקרב לזה רבתה שמחתם .
ונמצא שימי הספ ירה הם זמן שה י יתה בו השת וקק ות גדולה
לתורה ביציאת מצרים  ,והרי כתוב בספר ים (דרך השם להרמח ׳ל
ח׳׳ד פ׳׳ז ועוד) כי כל איזה מדרגה שה י יתה לכלל ישראל בזמן מן
הזמנים ,בכל שנה כשמגיע אותו הזמן חוזרת ההשפעה שאפשר
לזכות בו שוב לא ותה המדרגה .
וכגון חג השבועות ׳זמן מתן תורתנו׳ ,נקרא כן מפני שה י יתה
בו קבלת הת ורה במעמד הר סיני ,ואף על פי שקבלת הת ורה
הייתה בעבר ,זה נקרא זמן מת ן תורתנו גם היום! כי בכל ש נה
ביום הזה חוזרת ההשפעה של תורה.
וכן חג הפסח ׳זמן חירותנו׳ ,הוא על שם החירות הרוחנית שזכו
ביציאת מצרים  ,כי כשהיו במצר ים היו שקועים במ ׳ ׳ט שערי
ט ומאה כדא יתא בזוהר ,והקב ׳ ׳ה הוציאם ממצר ים ׳לחירות
עולם׳ ,היינו חירות רוחנית שה יא חירות עולמית ,חירות מיצר
הרע וממלאך המוות (שמות רבה מא  ,ז) ,ופסח הוא הזמן שבו
יצאו מהט ומאה אל הקדושה  ,ולכן נקרא זמן חירותנו ,כי בכל
שנה חוזרת בו ההשפעה של חירות של קדושה .
וגם חג הסוכות נקרא ׳זמן שמחתנו ׳ כי הוא זמן ש יש בו השפעת
שמחה של מצוה ,וההשפעה חוזרת בכל שנה ,ובתורה כתוב של וש
פעמים שמחה בחג הסוכות (עיין ילקוט אמ ור תרנד) ,ולכן גם
שמחת תורה הוא בשמיני עצרת לאחר כל ימי הסוכות שהם ימים
המסוגלים לזכות לדרגת שמחה של מצוה.
וכך גם בימי הספירה  ,שהם ימים שה י יתה בהם תש וקה לתורה
ואהבת תורה גדולה מאד  ,הרי ההצלחה בתורה תלויה במידות
טובות ,כפי שרואים בארבע ים ושמונה דברים שהת ורה נקנית
בהם המנויים באבות פ׳׳ו ,שהרבה מהם זה עניינים של מידות
טובות ,כגון בענווה ,בשמחה  ,בלב טוב ,א והב את הבריות ,השמח
בחלקו ,ועוד ,ואמנם מוזכר שם גם בא ימה ב יראה ועוד עניינים,
אבל הרבה מהדבר ים שם הם ענייני מידות טובות.
ומאחר שמידות טובות הם ההכ נה לקבלת התורה  ,אם כן בימי
הספ ירה כש יצא ו ממצר ים ה י יתה השפעה של מידות טובות  ,כי
ה י יתה אז תש וקה והכנה לתורה  ,וההכ נה לת ורה זה המידות
הטובות ,וכאמור ההשפעה חוזרת בכל ש נה ושנה*.
ומכיוון שיש בימים אלו השפעה למידות טובות ,אם יש משהו
ההפך ממידות טובות זה כבר חטא יותר חמור ,וכל אחד נתבע
לפי מדרגתו ,כמו שאמר ו שהקב ׳ ׳ה מדקדק עם הצדיקים כח וט
השערה  ,ולכן תלמידי רבי עקיבא שהיו צדיקים ובעלי מדרגה
גדולים מאד  ,נתבעו יותר בימים אלו על כחוט השערה במידות,
שה יה משה ו צרות עין וחוסר כבוד ,ומשהו איזה חיסרון קטן
במידות כבר נחשב חטא חמ ור לפי גודל מדרגתם .
זהו הענין של ימי הספירה  ,ובעמדנו עכשיו בימי הספ ירה
אשרינו שאנחנו נמצאים בזמן כזה שיש בו השפעה של מידות
טובות והשפעה של תורה ותש וקה לתורה ,והם שני דברים
עיקריים ביותר ,תורה ומידות טובות.

ג

בא חבקוק והעמידן על אחת
ויחד עם זה צריכים גם אמונה  ,כמאמרם (אבות א ,ב) על
של ושה דברים העולם עומד על הת ורה ועל העבודה ועל גמילות
’ וכן כתב החסיד יעב"ץ ריש פ״ו דאבות ח׳'ל ואין ספק כי בזה הזמן נהיה מוכנים
יותר לקבל כל דבר מעבודת השייית יותר מזמן אחר כי הרושם אשר קיבלו נפ שותינו
אז י תנוצץ בנו עתה ע"כ .וראה גם באוה"ח על הפסוק וספרתם לכם.
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חסדים  ,תורה וגמילות חסד ים הם שני העניינים שהזכרנו ,תורה
ומידות טובות ,ועבודה זה תפילה ואמונה.
ובעבר הייתה האמ ו נה כדבר פשוט  ,כמו שאמר ו בגמרא בסוף
מכות (כד ,א) תרי״ג מצוות נאמרו לו למשה וכו׳ בא דוד והעמידן
על אחת עשרה  ,בא ישעיה והעמידן על שש  ,בא מיכה והעמידן
על שלוש  ,חזר ישעיה והעמידן על שתיים  ,בא חבק וק והעמידן על
אחת ש נאמר וצדיק באמונתו יחיה.
ופירש רש״י שם :שבתח ילה היו צדיקים והיו יכולים לקבל עול
מצוות הרבה  ,אבל דורות האחרונים לא היו צדיקים כל כך ואם
באו לשמ ור כולן אין לך אדם שזוכה ,ובא דוד והעמידן כו׳ כדי
שיזכו אם יקיימו אחת עשרה מצוות הללו ,וכן כל שעה דורות של
מטה הולכין וממעטין אותו ,ע״כ.
וכל הדברים שאמר דוד המלך וכן האחר ים שמוזכרים בגמרא
שם  ,הם מדרגות מיוחדות של מידות טובות ואמונה ,כגון מה
שאמר ו הולך תמ ים זה אברהם  ,ופועל צדק כמו אבא חלקיה,
ודובר אמת בלבבו כמו רב ספרא .
ובזמן דוד המלך היה אפשר להתעסק בחיזוק באחד עשר
הדברים  ,אבל אחר כך נתמעטו הדורות וכבר לא היו יכולים
להתח יל מכל האחת עשרה ביחד ,ולכן העמידן ישעיה על שש ,
והיינו שש מעלות שצריכים להשתדל להתרגל בהן ,ומזה יוכלו
אחר כך להמש יך לכל המעלות  ,ואחר כך נתמעטו הדורות יותר,
והורידו לשלוש דברים  ,ולשתיים ,עד שבא חבק וק והעמידן על
אחת ש נאמר וצדיק באמונתו יחיה.
ולפני חבק וק לא היו צריכים כל כך חיזוק באמונה  ,כי האמונה
הייתה כדבר פשוט  ,ולא נחשבה למדרגה מיוחדת ,אבל בדורו של
חבק וק כבר נחלשה האמונה  ,ולכן הוא אמר שצריכים תח ילה
לעסוק בחיזוק האמונה שה יא היסוד לכל התורה .
וזה לא פש וט להתחזק באמונה  ,לדעת ולזכור שהכל בידי
שמים  ,וכל דעביד רחמנא לטב עביד ,ואם אדם היה חי עם
האמונה הזו ,אזי אם מישהו היה מצער אותו ,היה מבין שאין
סיבה לכעוס עליו ,כי הכל בידי שמים  ,והצער נגזר מן השמים ,
ואם האדם ההוא לא היה מצער אותו היה הצער בא ממישה ו
אחר  ,מפני שמגיע לו צער מן השמים  ,ואמנם המצער הוא בעל
מידות רעות ,אבל הצער נגזר מן השמים .
וצריך לחשוב ולהתבונן למה פסקו עלי צער מן השמים ,וכי אני
צדיק כזה שנותנים לי ייסורים של אהבה ,וגם אם כן ,למה אני
כועס ,ואם זה לא ייסורים של אהבה ,כנראה שיש לי איזה חטא,
ועל זה באו הצער והייסורים.
ומה צריך לחשוב ,האם על החטא שלי ,או על מי שעשה לי את
הצער! מה צריך לעניין אותי ,מה איתי או מה איתו?! הרי בודאי
שצריך לחשוב מה איתי ,ומדוע מגיע לי צער מן השמים ,והרי כל
דעביד רחמנא לטב עביד ,אם כן מה היא הטובה שיש לי מזה!
כנראה לחזור בתשובה! וצריך לחפש מידה כנגד מידה לפי הצער
מהו החטא ועל מה צריך לחזור בתשובה.

כמו שמצינו בגמרא (ברכות ה ,ב) מעשה ברב הונא שה יה לו
כרם וחביות יין ,והחמיצו לו ארבע מא ות חביות של יין ,ואמרו לו
רבנן לעיין מר במיליה ,היינו ש יפשפש במעשיו ויחפש מה הס יבה
לזה ,והוא אמר להם  ,אדרבה  ,אם אתם יודעים איזו סיבה תגידו
לי ,כי גם אני רוצה לדעת ואינני יודע ,ואולי אתם תעזרו לי
למצוא מהו החטא מידה כנגד מידה.
ואמרו לו רבנן ,כי יש אר יס שעובד אצלו בכרם  ,ומקבל את
חלקו למחצה לשליש ולרביע ,ומגיע לו לקבל חלק גם בזמורות,
דהיינו הענפים שח ותכ ים מן הכרם וראויים להסקה  ,ואתה רב
הונא לא נתת לאריס את חלקו מהזמורות  ,ועל זה בא העונש
מידה כנגד מידה שהחמ יצו חביות יין מהכרם .
ואמר להם רב הונא ,הרי האר יס הזה כבר גנב ממני הרבה
דברים אחרים  ,ולקח מהכרם עצמו מהענבים ומהיין הרבה יותר
ממה שמגיע לו ,וכי צריך עוד לתת לו מהזמורות? ואמרו לו רבנן,
אף על פי כן יש בזה טעם גניבה ,ולפי מדרגתך אתה צריך לתת לו
גם מהזמורות  ,למרות שאדם אחר לא היה חייב בזה ,אבל רב
הונא במדרגה שלו חייב יותר מכל אדם .
וכמו שמצינו בגמרא בסוף הש וכר את האומנין (ב״מ פג ,א)
מעשה ברבה בר בר חנן ששכר סבלים לסח וב עבורו חבית ממק ום
למקום  ,והם נכשלו ונשברה החב ית ונשפך היין באשמתם  ,וביקש
לתבוע א ותם שישלמ ו לו על ההיזק  ,אבל רב אמר לו שיוותר להם
על זה ,מפני שכת וב (משלי ב ,כ) למען תלך בדרך טובים ,ולפי
מדרגתך עליך לנהוג לפנים מש ורת הדין.
ואחר כך באו א ותם פועלים לתבוע ממנו ש ישלם להם על
עבודתם ,וחייב אותו רב לשלם להם  ,והתפלא רבה ,וכי לא די
שהזיקו אותי ,גם אצטרך עוד לשלם להם? ואמר לו רב ,אכן
בשבילך כך הדין ,מש ום שכת וב (שם) וארחות צדיקים תשמור ,
ובעל מדרגה מחויב בהנהגה אחרת מכל אדם .
וכפי ה נראה שה וא בעצמו לא החש יב את עצמו לבעל מדרגה
כזה ,ולכן לא חשב שה וא חייב לעשות כן ,עד שאמר לו רב כי הוא
אכן בעל מדרגה ומחויב בזה ,וכן רב הונא לא חשב את עצמו
לבעל מדרגה כזה שחייב להחמ יר על עצמו עד כדי כך ,אבל רבנן
אמרו לו כי הוא אכן בעל מדרגה והוא חייב.
ועל כל פנים כפי שהזכרנו ,ימי הספ ירה הם זמן של הכנה
לקבלת התורה  ,עם השפעה של מידות טובות ושל אהבת תורה ,
וזה זמן טוב מאד בשבילנו להתחזק .
וכפי שאנו מזכירים תמיד ,הדרך לחיזוק היא עם ספרי מוסר,
אם לומדים בכל יום משה ו מוסר ,אפילו כמה דקות ,בספר
שמעניין ,אם זה קבוע בכל יום זה מש נה את כל החיים  ,וכבר
סיפרתי מבעלי משפחה שאמר ו לי שהתחיל ו ללמוד מ וסר ועל ידי
זה כל הבית נהיה מלא שמחה  ,בית שמח עם אווירה נעימה יותר,
על ידי שלומדים קצת מ וסר בכל יום .יהי רצון שנזכה כולנו
לחיים טובים ומאושרים על פי דרך התורה!

דברים שנאמרו השבוע לתלמידי ישיבת אהגת אהרן
אמרו חז"ל במסכת מנחות (יח ,א) אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם ביותר ,תלמידי
חכמים יש להם חביבות התורה ,שהתורה חביבה עליהם ,ואוהבים את הלימוד בתורה ,ואם כן אשריכם ,בעולם
הזה אשריכם ,כמו שאמרו (אבות ו ,ד) אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא ,כי בעולם הבא ודאי שיהיו
מאושרים ,אבל גם בעולם הזה אשריך ,חיי תורה הם החיים הכי מאושרים בעולם הזה.
וזה דבר ידוע שכל אלו שממשיכים כל החיים ללמוד ועוסקים בתורה הם חיים מאושרים ,הם שמחים ובני
משפחתם שמחים ,וכל היום הם בשמחה ,זוהי הזכות של התורה.
ועכשיו בתקופה הזו אי אפשר להיות בישיבה ,וכל אחד נמצא בבית ,אבל יש קשר בטלפון ,וממשיכים
ללמוד עם החברותות כל אחד בטלפון ,וגם שומעים שיעורים בטלפון ,וזה דבר נפלא מאד .ובזכות עסק התורה
בזמן שזה יותר קשה קצת ,אבל זה לא קשה! כיון שנהנים מהלימוד ,זה דבר גדול מאד ומדרגה גדולה בתורה,
וזו זכות עצומה לעשות שידוכים טובים ולחיים מאושרים כל החיים ,אשריך בעולם הזה.
עמוד 3

ב ע ניי ני ה פ ר ש ה  /מתוך שיחות רבינו שליט"א

ויקרא כ ׳ה ל ׳ה  .וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו.
כפשוטו פס וק זה מדבר על גשמיות ,שאם אדם נעשה עני ויורד
מנכסיו ,צריכים לעזור לו לפרנסה ,ולהלוות לו בלי ריבית ,כמו
שכת וב בפס וק שאחר י זה ׳אל ת יקח מאת ו נשך ותרבית׳ ,ומצוה
לעזור לו לשקם אותו בגשמיות.
אבל במדרש (ויקרא רבה לד ,ד) מפרש הפס וק גם על רוחניות,
שמי שה וא מך בת ורה וצריך עזרה בתורה ,צריכים להחזיק בו
ולעזור לו ,׳והחזקת בו׳ .ומביא על זה המדרש פס וק במשל י (כט,
יג .וכל הענין נמצא בקיצור גם בתמ ורה דף טז) ׳רש ואיש תככ ים
נפגשו מא יר עיני שניהם השם ׳  ,ומפרש המדרש :רש זהו רש
בתורה ,ואיש תככים זה ששונה סדר או שני סדרים  ,עמד רש עם
איש תככים ואמר לו השנני פרק אחד והשנהו ,מא יר עיני שניהם
השם  -קנו העולם הזה והעולם הבא  ,ע ׳כ.
והיינו שרש האמ ור כאן פירושו עני בתורה ,שאינו יודע ללמוד
והוא צריך עזרה בלימודו ,ואיש תככ ים זה אדם שיודע סדר אחד
או שני סדר ים משניות ,שאינו למדן גדול שיודע את כל התורה ,
אבל סדר אחד או שניים הוא יודע ,ובא הרש ואמר לאיש תככ ים
למדני פרק אחד  ,שאתה למדת ואתה יודע משניות ,ואני לא יודע,
ואני מבקש ממך שתלמדני פרק אחד .
ואם הוא ע ושה לו את הט ובה הזו ומלמדו ,אזי ׳מאיר עיני
שניהם השם ׳  ,ופירש רש ׳ י (בתמורה שם ) מא יר עיני שניהם -
שאף הרב צריך עדיין לימוד ,ומלמדו הקב ׳ה ! והיינו כי הרי הרב
יודע רק שני סדרים  ,וגם בהבנה יש עוד מה להוסיף ,וצריך
סייעתא דשמ יא לידע ולהבין יותר ,וכיון שה וא מלמד את הרש ,
הקב ׳ה מא יר עיני שניהם  ,שגם הרש זוכה להבין את מה שלמד ,
וגם המלמד זוכה שהקב ׳ה מלמדו.
ומוסיף המדרש שקנו שניהם העולם הזה והעולם הבא  ,היינו
שזה גם עולם הזה ,כמאמרם (אבות ו ,ד) אשר יך בעולם הזה ,וגם
עולם הבא  ,ושניהם מרוויחים מזה ,גם הרש שלמד תורה וגם
השני שעזר לו בתורה ,הרווח הוא לשניהם!
וזהו שאמר ו (ע ׳ז לה ,ב) על הפס וק לריח שמניך טובים שמ ן
תורק שמך וגו׳ ,למה תלמיד חכם דומה לצלוחית של פלייטין,
מגולה ריחה נודף ,מכ וסה אין ריחה נודף ,והיינו כמו שמ ן בעל
ריח טוב ,שאם הוא סגור בבקב וק לא מריחים את ריחו הטוב ,
ואם הוא מגולה ריחו נודף וכולם נהנים מהריח  ,כך מי שמלמד
תורה לאחרים  ,יוצא לו בזה שם טוב שה וא למדן ,׳והיינו דכתיב
שמן תורק שמך  ,כשמגלין א ותה ומריקין שמנה  ,כלומר כשאתה
מלמד תורה לתלמידים  ,אז יצא לך שם ׳ (רש׳י).
ומוסיפה הגמרא  ,ולא עוד אלא דברים שמכוסין ממנו מתגלין
לו ,ש נאמר עלמות אהב וך  -קרי ביה עלומות ,ופירש רש ׳ י
׳מתגלין לו מעצמ ן בלא טורח כשה וא מלמדן ׳  ,היינו שהמלמד
תורה לאחר ים זוכה שמתגל ים לו דברים נעלמים כאלה שלא היה
יכול לבד להבין אותם  ,וזו סייעתא דשמ יא מיוחדת של הבנה ,חוץ
ממה ש יש לו שם טוב.
ואמנם אם הוא לומד בשביל השם הטוב בודאי לא יהיה לו שם
טוב ,וכבר אמרו (אבות א ,יג) נגד שמא אבד שמיה  ,שאם הוא
מתכוון להתפרסם ורוצה את הפרס ום הרי הוא מתפרסם הפוך...
אלא ילמד בשביל שצר יך ללמד ,כדי לעזור לאחרים  ,ולא בשביל
הפרסום  ,וממילא יהיה לו שם טוב ,וגם יזכה לסייעתא דשמ יא
להצלחה בתורה יותר מהטבע .
*

והנה כל זה הוא אם באמת מלמד ים ועוזרים לרש בתורה ,
אבל אם הרש מבקש עזרה ולא עוזרים לו ,על זה מביא המדרש
פסוק נוסף במשל י (כב ,ב) ׳עש יר ורש נפגשו עושה כולם השם ׳ ,
ומבאר המדרש :עשיר בתורה ,רש בתורה  ,אמר אותו רש לאותו
עשיר השנני פרק אחד ולא השנהו ,אמר לו מה אנא בעי מ יתב

ומתני יתך במשק י ן או במאימתי  ,קרי ותני עם דכוותך! ׳עושה
כולם השם ׳  -מי שעשה לזה חכם יכול לעשותו טיפש ומי שעשה
לזה טיפש יכול לעשותו חכם  ,ע ׳כ.
והיינו שאם העשיר בתורה מתעצל ולא רוצה ללמד ,ואומר לרש
וכי אני צריך להתאמץ ללמדך? לך ותלמד עם אחר ים ששווים
איתך ,עם חברותות כמוך ,כי אני למדן גדול ,ועליך להתאמץ
וללמוד לבד כמו שאני התאמצת י  ,ואיני צריך לעזור לך .אם כך
הוא עושה ואינו מלמד  ,אזי מי שעשא ו חכם יכול לעשותו טיפש,
ואף שה וא כבר עשיר בת ורה יאבד את העשירות .
מפני שעשירות בת ורה היא מת נת שמים  ,והכל צריך סייעתא
דשמיא  ,ואם מן השמ ים נותנים לאדם עשירות בתורה ,צריך לנצל
א ותה ולעשות בה מה שה וא חייב ,ומי ש יש לו עשירות בת ורה
ומחזיקה לעצמו ואינו עושה חסד עם מה ש יש לו ,מפסיד את
הזכות לזה! ואפילו שכבר היה חכם  ,מן השמ ים יכולים לעשותו
טיפש ויאבד את החכמה  .והפוך ,מי שעשא ו לזה טיפש יכול
לעשותו חכם  ,היינו שהשני שה יה רש בתורה ,כיון שהוא רוצה
ומבקש ללמוד ,ומשתדל ומתאמץ בזה ,יש לו סייעתא דשמ יא
והוא יצליח בתורה ויהיה למדן .כך היא ההשגחה  ,שמי שע ושה
חסד עם תורה זוכה לתורה ,ודברים המכ וס ים מתגלים לו בלא
טורח ,וההפך חס ושלום אפשר להפסיד .
*

ויש עוד פס וק במשל י (לא ,כו) פיה פתחה בחכמה ותורת חסד
על לשונה ,ודרשו על זה בגמרא (סוכה מט  ,ב) וכי יש תורה של
חסד ויש תורה שאינה של חסד? אלא תורה לשמה זו היא תורה
של חסד  ,שלא לשמה זו היא תורה שאינה של חסד  .איכא דאמר י
תורה ללמדה זו היא תורה של חסד  ,שלא ללמדה זו היא תורה
שאינה של חסד  ,עכ ׳ד הגמרא  .והיינו ש יש שני פירושים מה נקרא
תורת חסד  ,לפירוש א׳ תורה לשמה זה תורה של חסד  ,ולפירוש ב׳
תורה ללמדה היא תורה של חסד .
והנה תורה לשמה מובן שה יא דרגה אחרת  ,עם שלמ ות אחרת
לגמרי ,ולא רק שהמצ וה יותר גדולה ,אלא כל הת ורה היא אחרת
כשלומדים לשמה  ,וכגון מה שהת ורה נותנת שלמ ות לאדם
כמאמרם (קידושין ל ,ב) בראת י יצר הרע בראת י לו תורה תבלין,
אם לומדים לשמה זו שלמ ות אחרת לגמרי.
ואמרו בריש פ ׳ו דאבות כל הע וסק בתורה לשמה זוכה לדברים
הרבה וכו׳ ,וביאר הרוח חיים כי דברים הרבה היינו מלבד כל
הדברים המפ ורש ים בהמשך המש נה שם  ,נוסף לזה יש עוד דברים
הרבה שאי נם מפורשים ׳כי אינם דברים המושגים לכתוב
איכותם ׳  .אין לנו מושג בגודל השלמ ות שת ורה לשמה נותנת.
וזה נקרא ׳תורת חסד ׳ שה יא תורה אחרת .
ועל דרך זה יש לפרש גם בפירוש הב׳ שת ורת חסד זה תורה
ללמדה  ,שזו תורה בדרגה אחרת לגמרי ,אם אדם לומד על מנת
ללמד ,לא רק לעצמו בשביל שה וא יהיה למדן ,אלא בשביל לעזור
לאחר ים גם כן ,אזי יש חסד בת ורה שלו ,והיא תורה אחרת ,
׳תורת חסד ׳ ,תורה של חסד  ,לא תורה לחוד וחסד לחוד ,אלא
הת ורה היא תורה של חסד  ,וזו דרגה מיוחדת של תורה!
ולכן למעשה חש וב מאד שמי שיכול לעזור לאלו שצריכים עזרה
בתורה ,יעזור כפי יכולתו ,וזה מוסיף שלמ ות בתורה ,שה יא תורה
אחרת לגמרי ,וזוכה בזה להצלחה למעלה מהטבע  ,שדבר ים
המכוסים מתגלים לו ,ומאיר עיני שניהם השם .
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גיליון זה מוקדש לעילוי נשמת
מרת מינה בת יהושע ע״ה
נלב׳יע כ׳יה באייר  -תנצב׳יה
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פיקודי ה' ישרים משמחי לב' — אימתי הן'
ישרים כשיוצאין מפי ישר
(מדברי מרן שליט״א ע” פ חז” ל בילקוט
תהלים)

גרש ירחים

פניני הלכה אגדה ומוסר משלחנו של רבינו
מרן ראש הישיבה הגרי” ג אדלשטיין שליט׳׳א
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פרשת במדבר תש״פ לפ״ק * גליון  * 30עיה״ק ירושת״ו * כתבי תלמידים

'איש על דגלו באתת לבית אמתם׳
מעל ת הדגלים  -כבנים הסמוכים ע ל שלחן אביהם
דגלי המדבר אין לנו השגה בהם ,בדגלים אלו זכו כלל ישראל
לדרגה גבוהה של השראת השכינה וקרבת אלקים ,כמו מלאכים,
וכפי שהובא במדרש (במדבר רבה ב ,י) שכל סדר חנייתם סביב
אוהל מועד היה מסודר כנגד מרכבת השכינה בשמים ,שי ש שם את
כיסא הכבוד וסביבותיו חונים ארבע חיות וכל כיתות המלאכים,
ובאופן זה היתה חניית בני ישראל במדבר ,שהיו מסודרים בארבע
דגלים סביב אוהל מועד ,והגיעו לדרגה נפלאה של קרבת אלקים
כבנים הסמוכים על שולחן אביהם.
ומצינו במדרש )שם ב ,ד( קדושים וגדולים היו ישראל בדגליהם
וכל האומות מסתכלים בהם ותמהים ואומרים מי זאת הנ ש קפה
וגו' ,אומרים להם האומות שובי שובי השולמית ,הידבקו לנו ,בואו
אצלנו ואנו עושים אתכם שלטונים ,הגמונים ,דוכסין ,אפרכין,
אסטרטליטין וכו' ,וישראל אומרים מה תחזו בשולמית ,מה גדולה
אתם נותנים לנו ,שמא כמחולת המחניים? שמא יכולים אתם לע שו ת
לנו כגדולה שע ש ה האלוקים במדבר ,דגל מחנה יהודה ,דגל מחנה
ראובן ,דגל מחנה דן ,דגל מחנה אפרים וכו' ,ע"כ.
היינו שאומות העולם מבקשים לפ תו ת את כלל ישראל ,ומציעים
להם "הידבקו לנו ובואו אצלנו" ,וניתן לכם משרות גדולות
ונחשקות מאד ,כמו שי ש בימינו משרות 'נשיא ארצות הברית',
'ראש עירייה'' ,חבר הפרלמנט' וכדומה ,שי ש שחושקים במשרות
אלו ,ובזה אומות העולם מפתים את כלל ישראל ,כלומר :היצר הרע
מפתה לזה ,ואומות העולם הכוונה לשרי האומות למעלה ,שמנסים
למשוך ולפתות את כלל ישראל להידבק בהם ויתנו לנו כבוד גדול
של משרות גשמיות ...אבל כלל ישראל אינם נמשכים לזה ,אלא
משיבים ואומרים להם :שמא יכולים אתם לע שו ת לנו כגדולה
שע ש ה האלוקים בדגלי המדבר?! כי ההרגשה הנפלאה של השראת
השכינה וקרבת אלוקים עדיפה יותר מכל הכבוד והשררה בעולם
הזה.
וכעין זה מצינו גם בפיוט האקדמות שאומרים בחג ה שבועו ת
"שבח ריבון עלמא וכו' לחוויה באפי מלכוותא וכו' תמהין ושיילין מאן
הוא רחימך וכו' יקרא ויאה את אין תערבי למרוותא רעותך נעביד
ליך בכל אתרוותא" ,היינו שכלל ישראל מספרים שבחו של הקב"ה
בפני מלכי אומות העולם ששואלים מי הוא הקב"ה ,ומציעים הם
לנו להתערב בהם ואז יתנו לנו ממשלה וגדולה ויעשו רצוננו בכל
מקום ,אבל כלל ישראל משיבים ועונים להם "רבותכון מה חשיבא
קבל ההיא שבחתא" היינו שכל הגדולה שהם מציעים לנו אינה
חשובה כלל לעו מ ת הגדולה והכבוד האמיתי והנצחי שיע ש ה לנו
הקב"ה בבוא הגאולה.
וכך גם בדגלי המדבר זכו כלל ישראל להשראת השכינה וקרבת
אלוקים בדרגה גדולה מאד ,שהיא הרגשה נפלאה שאין כדוגמתה
בעולם הזה ,הרגשה של השראת השכינה!

לא תמיד מרגישים את השראת השכינה בינינו ,אבל יש כאלה
שמרגישים השראת השכינה ,וכפי שאמר לי מרן הרב מפוניבז' זצ״ל
כי כשהוא נכנס לביתו של מרן החזון איש זצ״ל הוא מרגיש את
השכינה שורה שם ,הרגשה כזאת של השראת השכינה" ,אשריך
בעולם הזה" שאין ל מעלה ממנו ,זה יותר מכל הנאות העולם הזה
שהיצר הרע מפתה להם בגלות.

(משיחות רבינו שליט״א)

׳ואלה תולדות אהרן ומשה'
כאילו ילדו
אמרו חז״ל )סנהדרין יט ,ב( כל המלמד את בן חברו תורה מעלה
עליו הכתוב כאילו ילדו שנאמר ואלה תולדות אהרן ומשה וכתיב
ואלה שמות בני אהרן לומר לך אהרן ילד ומשה לימד לפיכך נקראו
על שמו.
וכן כתב רש"י על הפסוק )דברים ו ,ז( "ושננתם לבניך" אלו
התלמידים ,שהתלמידים קרויים בנים ,ויש להבין הטעם בזה,
מדוע התלמיד נחשב כבנו של המלמד?
עד כדי כך שאמרו )סנהדרין קה ,ב( בכל אדם מתקנא חוץ מבנו
ותלמידו ,היינו שהתלמיד נעשה כבנו ממש ,וכשם שאין אדם
מתקנא בבנו ,כך אינו מתקנא בתלמידו ,ולכאורה בבנו מובן שאינו
מתקנא ,כי הבן הוא חלק ממנו ,עצמו ובשרו ,אבל בתלמיד מדוע
אינו מתקנא?
ומבואר כי ע ל ידי שמלמדו תורה ,נע ש ה התלמיד ב טבע כמו בן
של המלמד ,ונראה בטעם הדבר ,כי המלמד תורה לתלמידו הרי הוא
יוצר בזה את הנפש הרוחנית של התלמיד ,יש נ פ ש ויש גוף ,ו הנפ ש
היא רוחנית ,והתורה נכנסת בנ פ ש ומשנה את כל הנפ ש ,ומקבל
בזה נשמה' ,א תורה'דיגע נשמה' ,וזוהי יצירה חדשה בנפ ש ,כמו
שמידות רעות הם קלקול הנפ ש ,כך להיפך תורה זהו תיקון הנפ ש.
וכמו באב ובן ,שהאב יוצר את המציאות הגשמית של הבן ,ומצד
הטבע הגשמי הבן הוא חלק ממנו ,ולכן הוא אוהב את הבן כמו
שאוהב את עצמו ,ואינו מקנא בו ,כך גם ברוחניות המלמד יוצר
את הנפ ש הרוחנית של התלמיד ,ומכניס בו את הנשמה ,ונעשה בזה
כחלק ממנו ,כמו אדם אחד עם נשמה אחת ,ולכן אינו מקנא בו,
ונחשב כאילו ילדו.
וזהו שכתוב בבני אהרן ,שנקראו ע ל שם משה כאילו ילדם ,מפני
שלימד אותם תורה ,ועל ידי זה נע שי ת התקשרות נפשית ,ויצירה
חדשה בנפ ש ,ונחשבים בזה כבניו.
וזה הביאור במה שאמרו )אבות ד ,יב( יהי כבוד תלמידך חביב עליך
כשלך ,לא רק לכבדו ,אלא שיהא חביב ,וחביבות היא בלב ,להרגיש
בלב את החביבות לתלמיד ,וכיצד נע שי ת החביבות? מסתבר
שהמלמדים מכירים את זה ,ומרגישים בזה ,ש ע ל ידי שיוצרים
את הרוחניות של התלמיד ,הרי הוא נעשה כמו בן של המלמד ,עצם
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התלמיד ,ואינו משנה אצלו דבר ,רק מוסר לו ידיעה בעל מא כמו
חבר ,וכל החביבות המיוחדת כאילו ילדו קיימת רק בתורה ולא
בדברים אחרים.

מעצמו ובשר מבשרו מהנשמה שלו ,וממילא נע ש ה חביב אצלו,
ולכך אמרו יהי כבוד תלמידך 'חביב' ,ולא אמרו שצריך לכבד
אותו וליזהר שלא לפגוע בו ,שזה ודאי שחייבים ליזהר מפגיעה
בתלמידים ,אבל הזהירות הזאת נובע ת מתוך החביבות ,שהתלמיד
חביב אצל המלמד כבנו.

וזהו שאמרו (קידושין ל ,ב) אפילו האב ובנו הרב ותלמידו שעוסקין
בתורה ב שע ר אחד נעשי ם אויבים זה את זה ואינם זזים משם עד
שנע שי ם אוהבים זה את זה ,היינו אפילו שמתווכחים ויכוחים
חריפים מאד בדברי תורה ,לבסוף הם נעשי ם אוהבים זה לזה,
בכוח התורה.

וכשמחנכים באופן כזה ,מתוך חביבות ואהבת התלמידים ,יש
הצלחה גדולה! מלמד שאוהב את התלמיד ,ומדבר אליו עם רגש
של חביבות כמו שצריך ,גם התלמיד מרגיש את זה ,וזה מ שפיע
עליו ,ה ה שפע ה הכי גדולה שיכולה להיות היא כ שי ש הרגשה של
חביבות בין התלמיד לרב ,שאז התלמיד מקבל מהרב ,ואין שום
קשיים של מ שמעת ,והכל מסתדר בצורה הקלה ביותר .זהו כוח
החביבות.

״ואינם זזים משם"  -היינו שאינם זזים מהתורה ,כי אם זזים מהתורה
הרי אמרו (ירושלמי סוף ברכות) אם תעזבני יום יומיים אעזבך,
וכל ה ה שפע ה של קדושת התורה מסתלקת ,אבל אם הקשר עם
התורה נמשך ,בדבקות ובשקיעות בתורה ,אזי כוח התורה גורם
שנע שי ם אוהבים זה לזה ,ויש חביבות "כאילו ילדו“.

וזה שייך רק אצל מרביצי התורה שמלמדים תורה ,אבל בשאר
חכמות אין זה שייך ,מי שמל מד לימודי חול ,לא שייך אצלו חביב
עליך כשלך ,ולא כאילו ילדו ,כי אינו יוצר שום יצירה בנ פ ש

(מדברים שנאמרו בשנת תשס"ב בפני מלמדי תשבייר)

^ ----------------------------------------------------------------------------
מ ע ש ה מ ע נ יין ש א ר ע ל א ח רונ ה ,ו ה ת פ ר ס ם בין ה ת ל מי די ם אך ל א נ ו ד ע

והרי ה ד ב ר אינו מ פ ו ר ש בר מ ב" ם ,ו ל א ע ו ד א ל א ש ה מ ע יי ן יר אה ,כי

כ ל כ ך ל ר בי ם ,וי ש בו לי מו ד ג ד ו ל ב ד ר כי ה תו ר ה ו קנייני ה ,י ש מ ע חכ ם

ב תו ס פ ת א ( סנ ה ד רין ס פ "ג) ה מ ש מ ע ו ת היא כ ד ב רי מרן ,ד ש ם אי ת א 'אין

ויו ס ף ל ק ח:

מ מי תין או תן מי ד א ל א ני דונין ב ת חי ל ה' ,וכ"ה בי רו ש ל מ י ' חוזרין ו דנין

ביו ם ש ל י ש י י"א אייר ,ב שי ח ת ו ה ש ב ו ע י ת ה מ ש ו ד ר ת מ בי תו ל ר ח בי ת ב ל,

מ ת חי ל ה' ,מ ש מ ע ש ב ט ל ה דין ו חוז רין ו דנין מ ח ד ש ,וכך ד ק ד ק ב חזון

ה א רי ך מ רן ש לי ט " א ב ג ו ד ל ז כו ת א ר ץ י ש ר א ל ה מגינ ה ע ל יו ש בי ה מ פ נ י

י חז ק אל מ ל שו ן ה תו ס פ ת א ,ו הו סי ף דכ"ה ג ם מ ש מ ע ו ת ה ר מב" ם ש כ ת ב

ש ק ד ו ש ת ה מ ש פ י ע ה ע לי ה ם ל הי טי ב ד ר כי ה ם ,ו הבי א ע ל כ ך א ת הג מ'
ב מ כו ת (ז ).ה או מ ר ת כי אד ם ש נ ג מ ר דינו ל מי ת ה ב חו " ל ו ע ל ה אח"כ
ל א ר ץ י ש ר א ל ,סו ת רין א ת דינו מ פ נ י ז כו ת ה ש ל א"י ,ו פי ר ש׳׳י ש מ א י מ צ או
זכו ת ל ת ל ו ת ב ה ,ו בי א ר מ רן ש ב ט ל ה דין ו צ רי ך ל ד ונ ו מ ח ד ש ,ו סי ב ת
ה ד ב ר היא ,ה ט עי ם מרן ,מ פ נ י ש מ ע ל ת א ר ץ י ש ר א ל בו ד אי ה ש פ י ע ה ע ל י ו
ו נ ש ת נ ה מ כ מו ת ש הי ה ,ו ל כ ך י ש ל ד ונ ו מ ח ד ש ש מ א י צ א זכאי.
ביו ם ח מי שי ש ל א ח ר מכן ,ב פ ת י ח ת ה ש י ע ו ר היו מי א מ ר מ רן כי ב ד ב רי ם
אלו הי ת ה ט עו ת ,ש ב ר מ ב " ם מ בו א ר ל א כך ,א ל א ש ג מ ר ה דין ש נ פ ס ק
ב חו " ל אינו ב ט ל ל ג מ רי ל ה צ רי ך שו ב דין ח ד ש ,ר ק חוז רין ו סו ת רין א ת
ה דין ע"י הי פו ך בז כו תו ,ב ש ו נ ה מ כ ל מ קו ם ש אין יו ש בין ל ה פ ך בז כו תו

' סו ת רין א ת דינו ע ל כ ל פני ם' ,ו כ ב ר דיי ק כן מ ל שון ה ר מב" ם ב שיי רי ק ר בן
ע ל הי רו ש ל מי ,אך מ רן ב ג ו ד ל ע נ וו ת ו ל א ח ש ל כ ל זאת ,ואם י ש ב ד ב ריו
איזה ס פ ק ט עו ת ,א"כ אין זה נ כון ל או מ ר ם ב צי בו ר ,ו צ רי ך ל ת קנ ם.
ו תי קי ת ל מי די מ רן שלי ט" א ,מ ש ו מ ע י ה שי עו ר ,חוזרי ם ע ל ה מ ע ש ה
ב ה ת פ ע ל ו ת ר ב ה ,ב הו סי פ ם ,ש ה רי שי ח ה זו נ א מ ר ה ב אוזני מ או ת בני
י שי ב ת פוני בז' ו עו ד א ל פי מ אזיני ם מ בני ה תו ר ה שי חי' מ ר ח בי ה א ר ץ
ו ה עו ל ם ,ה צ מ אי ם ל מו ס ריו ש ל מ רן שלי ט" א ,ו ל מ רו ת ז א ת ל א ב י ק ש
מ רן ל ה ע מ י ד א ת ד ב ריו כ ל ל כ ט ב ע בני אד ם ,א ף ש כ א מו ר אין ה ט ע נ ו ת

א ח ר ג מ ר דין ,א ב ל אין ה דין ב ט ל מ אליו ,א ל א דינו ל מי ת ה ע ד ש ת מ צ א

מו כ ר חו ת ,א ל א קי ב ל א ת ד ע ת בניו ו ל א ח ס ע ל כ בו דו ,ו ב ל ב ד ש ל א י א מ ר

זכו ת ל ת ל ו ת ב ה.

ב ש מ ו ד ב ר ש אינו א מ ת ב רו ר ה.

אכן ה מ עיין ב ר מ ב " ם י ר א ה ש אין זכ ר ל ד ב ר זה ,ו מ ה ר א ה מ רן ל חזו ר

ב ה ק ש ר ל כ ך מ ס פ ר ת ל מי ד ר בינו ,הר ה"ג ר"מ או ס ט רן ש לי ט " א ,כי ב א ח ד

מ ד ב ריו ?

ה מ חזו רי ם ה קו ד מי ם ש ל מ ד ו בי שי ב ה מ ס כ ת נ ד רי ם ,א מ ר מ רן ב ש י ע ו ר ו

אל א ש כ ך הי ה מ ע ש ה ,ל א ח ר ה שי ח ה ה ק ש ה ל מ רן בנ ו הג"ר י ש ר א ל

ד ב ר מ ה ,ו ל א ח ר ה ש י ע ו ר ה ק ש ה ת ל מי ד ע ל כ ך מ ד ב רי הר"ן ב מ ס כ ת,

ש לי ט " א מ ד ב רי ה ר מב" ם ( סנ ה ד רין פי"ג ה" ח) ש חי ל ק ב ה ל כ ה זו ,בין

ל מ ח ר ת ב ש י ע ו ר ו חזר בו מ רן מן ה ד ב רי ם ו א מ ר ' א ת מו ל ט עי תי ב ד ב רי,

כ ש דני ם או תו בא"י ב" ד א חר ,או ש או תו הב"ד ש ד נ ו ה ו ב חו " ל ע ל ו ע מ ו

ש ה רי בר"ן מ פ ו ר ש ל א כך'...

ל אר"י ודני ם או תו ,ש כ ל פ י ה ם ל א נ א מ ר ש סו ת רין א ת דינו א ל א ה דין קיים
כ מ עי ק ר א ,ור ק ב ב" ד א ח ר נ א מ ר ש סו ת רין א ת דינו ,ו ה ק ש ה בן ר בינו,

מ מ שי ך ה ר ב או ס ט רן ו מ ס פ ר  -אני ש נ ו כ ח תי ב מ ע מ ד ,ה ע ר ת י כי ל כ או ר ה

ש ה דין ב ט ל ל ג מ רי מ ש ע ל ה ל א ר ץ ,שו ב מ ה לי בין

מ ה מ ש ך ד ב רי הר"ן ע צ מ ו ב או תו די בו ר ,י ש ר אי ה ל ד ב ר י ר א ש הי שי ב ה...

ש א ם נ ב א ר כ ד ב ריו,

ב"ד א ח ר ל או תו ב"ד ע צ מו ,א ל א י ש ל ב א ר ש אין ה דין ב ט ל לג מ רי ,ר ק
ש צ רי ך ש ו ב ל ה פ ך בז כו תו ,ו לג בי זה ש פ י ר י ש מ קו ם ל ח ל ק בין או תו ב"ד
ש ד נו ה ו ל בין ב"ד א ח ר ש אינו מ ק ב ל א ת פ ס ק ה ר א שוני ם ו אכ מ"ל.
ו הנ ה מ ת חי ל ה ס ב ר מ רן ש ב שי ח ת ו ש ת פ ו ר ס ם ב ע ל ו ן ' ד ר כי ה חיזו ק' ,י ש
ל ציין ה ע ר ה זו ב ש ו ל י ה ד ב רי ם ,אך מ ש ה ס כי ם ע ם ה ד ב ר ג ם בנ ו הגר צ"י
ש לי ט " א ש ב ר מ ב " ם ה מ ש מ ע ו ת ל א כך ,בי ט ל מ רן ד ע ת ו ו קי ב ל א ת ט ע נ ת
בניו הג אוני ם ,ו א ף ר א ה לנ כו ן ל פ ת ו ח א ת ש י ע ו ר ו ב מי לי ם כה פ ש ו ט ו ת -
' א מר תי ט עו ת ...ש ה ר י ב ר מ ב " ם מ פ ו ר ש ל א כך'...

מרן חייך ו הגי ב ב מ ת ק ל ש ו נ ו ' -אם כן ש ו ב ט עי תי'!?...
ו לי מו ד ג ד ו ל הו א לנו ,כי צ ד ה ד ר ך ל ה ש י ג א ת א מי ת ת ה תו ר ה ,ו כי צ ד
נ ר א ה אד ם ג דו ל ,א ש ר אין ל נ ג ד עיני ו שו ם שי קו ל נו ס ף ב בי רו ר ד ב ריו
מ ל ב ד ה א מ ת ה צ רו פ ה ,ו מ שנו כ ח כי אין ד ב ריו ב ד ק דו ק ג מו ר ,ל א י ק ש ה
ב ע י ני ו לו מ ר ' ט עי תי'..
( ע " ע ב ת פ א "י פ"ו ד א בו ת מ"ו ב בי או ר ע ני ן ' תו ר ה נ קני ת ב ענ ו ה' ודו" ק).
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ניתן לקבל את הגיליון במייל :
כמו כן לתרומות והנצחות ,ולשליחת ד"ת ,עובדות והנהגות ממרן שליט"א ניתן לפנות לכתובת הנ"ל.

C

בס"ד יום א' כ"ג באייר תש"פ

זקן המשגיחים הגאון הצדיק רבי אהרן חדש שליט״א
"אורד ימים"
בביקור שנערך בביתו של מרן ראש ישיבת עטרת ישראל וחבר מועצת גדולי התורה הגרב"מ אזרחי
שליט"א בבית וגן ב שבוע שעבר נשא דברים גיסו זקן המשגיחים הגר"א חדש שליט"א לרגל המצב
ואמר הרי אנחנו נמצאים בתקופה של בדד ובידוד כמו במצורע וגם על כלל ישראל נאמר "הן עם
לבדד ישכון" ז"א שאם זה מה שתובעים מאיתנו זה אומר שחסר לנו בהן עם לבדד וצריך להתחזק
ולהיפרד ממנהגי וחוקות הגויים מדיבורם ולשונם ולבושם ולהיות רק עם השכינה הק' ולשמור על
הפה מלשון הרע ורכילות ולעבוד את הקב"ה עבודה של יחיד ועבודה של יחוד עם אמונה ועל כל
אחד לחיות עם ביטחון בהקב"ה ולא לדאוג ולא לפחד במה שנוגע לעצמו וזה מפורש בתהילים
במזמור של נגעים שאדוננו דוד המלך ע"ה אומר "יושב בסתר ..בצל ה' יתלונן ,אומר לה' מחסי"...
למה? "כי הוא יצילך ...מדבר הוות ...לא תירא מפחד לילה ...מדבר באופל" ...ובהמשך כתוב "יפול
מצידך אלף ורבבה מימניך" ז"א ימותו הרבה אנשים וכו' ,אבל "אליך לא יגש" למה? "רק בעניך תביט...
כי אתה ה' מחסי ...לא תאונה אליך רעה" ....למה? "כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכך" ...למה?
"כי בי חשק"  -זה חיבור הכי חזק לה' ,וע"י "כי ידע שמי יקראני ואענהו ...אז "עמו אנכי בצרה" ה'
איתנו בכל מצב.
וכ"ז לגבי האדם עצמו שלא יפחד ולא ידאג אבל לגבי להזיק לאחרים צריך לדאוג לבן אדם לחבירו
ולשמור על הכללים.
אבי זצ"ל סיפר שלפני  100שנה במחלת הטיפוס הבחורים שעזרו לאלה שנדבקו לא קרה להם כלום
אבל הבחורים שפחדו ולא התקרבו ולא עזרו דווקא הם נדבקו ונחלו ונפטרו לא עלינו.
שאלתי את אבי זצ"ל למה צריך לעבוד על בטחון ואמונה הרי זה הדבר הכי נח שיש ,להשליך הכל
על ה' ? אמר לי אבי זצ"ל זה נכון מאוד ,אבל השאלה היא מה המסקנה שיצא לך ,אם אתה נשאר
לחוץ ולא רגוע זה לא ביטחון ,אבל אם אתה רגוע ושליו זה "מנוחת נפש הבוטח" וזה ביטחון.
ולכן בימים אלה שזה הכנה לקראת מתן תורה כל אחד צריך להיות בבחינת "כאיש אחד" בבידוד
אבל "בלב אחד" עם כל כלל ישראל "ובלב אחד" עם הקב"ה שהוא אחד ,ועי"ז נזכה לקבל את התורה
שהיא מגנה ומצלה מכל חולי וצרה ,ורואים ב"ה שבארץ ישראל יש הנהגה מיוחדת ושמירה עליונה
כי עיקר לימוד התורה הוא בא"י ובפרט בירושלים כמו שהגמ' במכות אומרת אמר ריב"ל א''ר יהושע
בן לוי מאי דכתיב "עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים" מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי
ירושלים שהיו עוסקים בתורה ,בזכות מי? בזכות התורה של ירושלים מנצחים במלחמה.
קראנו השבוע בפ' בחוקותי "ונתתי משכני בתוככם ולא תגעל נפשי אתכם"  -למה זה בברכות? לומר
לנו אם אדם עמל בתורה והמשכן בתוכו אפי' שעובד במשך היום לא תגעל נפשי אתכם ,וזה "עם
לבדד ישכון" השכינה הק'.
בברכה של תורה באהבה רבה כל יום בתפילת שחרית מזכירים "ותוליכנו קוממיות לארצנו" מה זה
קשור לתורה? אלא עיקר לימוד התורה הוא בא"י דאוירא דא"י מחכים ובעיקר זה בירושלים.
ובעיקר הלימוד הוא בהספק כמאמר חז"ל "היה שונה פרק אחד ישנה ב' פרקים" לא כתוב למד שעה
ילמד שע תיי ם? אלא כמו שיש זריזות בידיים יש זריזות בראש וכשלומדים לאט הראש לא חושב לכן
צריך ללמוד הרבה עם הספק ובזריזות.
וזה הבחינה שמתפללים "שיבנה בית המקדש ותן חלקנו בתורתך" שרק שע"י שיבנה בית המקדש
יושלם החלק שחסר לנו בתורה.
ונזכה למה שמסיים דוד המלך ע"ה בפרק של יושב בסתר עליון "אורך ימים אשביעהו ואראהו
בישועתי" במהרה וימינו.
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מנחת חינוך עם גליוני ׳דרך אמונה׳(ג״כ).
מרבינומרן שה״תרשכבה״ג

רבי חיים קנייבסקי שליט״א
גוף המנחת חינוך חודש ונופה מכל מכשול ע״י צוות ת״ח
וסביבו נוספו חידושים וביאורים מאירים כסנפירים ממה
שרשם וכתב מרץ רשכבה״ג שליט״א על גליוץ המנחת חינוך
שלו ובשאר ספריו
יו״ל ע״י הרב יעקב חלופסקי שליט״א
ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה עם צאת לאור עולם ספר ׳מנחת
חינוך׳ לחד מקמאי עם גליונות וחידושים ממרן שר התורה רבינו חיים
קנייבסקישליט׳׳א.
רטט אחזנו בבואנו לסקור מלאכת המחשבת של הרב יעקב חלופסקי שליט״א
בסידור ג׳ כרכי המנחת חינוך מלאים מזן אל זן ,בתורה הלכה והנהגה,
מתורת מרן הגר״ח שליט״א בעל הדרך אמונה.
הספרים כוללים חידושים וביאורים ממה שרשפ מרן שליט״א בדרך לימודו על
גליוני מנחת חינוך שלו ,וממה שחידש נשא ונתן בדברי המחבר בשאר
ספריו ,בכל מקצועות התורה.
נפל נהורא בעלמא -בהגלות נגלות עוד טפח שוחק מעומק עיונו של רבינו
מרן שר התורה שליט״א ,הספר מנחת חינוך אשר קנה חיבה בעולם התורה
והפך לנכס צאן ברזל ,זכה ונכתבו עליו חיבורים רבים ,ובמשך הדורות
נתייחד משאר ספרים שהרבה מגאוני הדורות כתבו חיבור מיוחד בו נשאו
ונתנו בדבריו הקדושים ,ומה רבה הגיצה בעת הופיע בשערי בית המדרש
האור הגדול הזה ,אכן שישו ושמחו בשמחת תורה כי היא לנו עוז ואורה.
יצויין כי כליונות הספר הלזה ראו אור לאחר שעברו ביקורת דקדקנית של בנו
חביבו של מרן שליט״א אשר סומך ידו עליו בכל ענייניו הגאון רבי יצחק שאול
שליט״א .ומרן שליט״א אןז הסכים בכתב להדפסת הספרים.
אין ספק כי הרוצה להביא ברכה לביתו וללמוד מעט מזער מהפלא
האלקי אשר שתל הקב״ה בדורנו יביא ספרים אלו לביתו ויקבע בהם
עיונו.
ברכותינו להרב המחבר שיזכה להוציא עוד ספרים ויתקבלו בביהמ״ד.
את הספרים ניתן להשיג אצל הרב יעקב חלופסקי רח׳ ראב״ד  26ב״ב
בטלפון  03-5783173או בבית רבינו רשב״ם  23ב״ב

מסילות חכמה ומוסר
מכתבי הדרכה

מהמשגיח הגה״צ רבי אליעזר
גינזבורג זללה״ה
משגיח דישיבת פוניבז׳
קובץ מכתבים שנכתבו עבור בני הישיבות והאברכים ,לסלול
הדרך להבין ולהשכיל ,בדרכי הלימוד ובתורת המוסר ,בחובת
האמונה ובעבודת התפילה ,ובאורחות בן הישיבה.
במכתב מיוחד שכתבו גדולי מרביצי התורה שליט״א המתפרסם בריש
הספר לקראת צאתו לאור -אנו מוצאים בין השורות את הדברים הבאים
אשר יש בהם בכדי לתת מבט חודר ועובי האספקלריא המאירה בכתבי
הגאון זלהה״ה-
מן הראוי היה בפתח הספר לכתוב מאמר הערכה נרחב על המחבר זצ״ל
למען ילמדו מדרכיו ,וידעו גדלותו ורוב עמל נפשו ,אך לזאת נדרשת עבודה
גדולה .לא לעת כזאת הוא .אך זאת צריך לידע כי הגה״צ המחבר היה שקדן
גדול ובעל כשרון נפלא .והיה גדול בתורה בעיונה ובבקיאות .גם היה עובד ה׳
מנעוריו ,חיכך עצמו זיכוך אחר זיכוך ,ועלה ונתעלה עד למאד ,עבודתו
באמונה ובטוהר המידות ובכל חובת הלבבות הי׳ כאחד מן הגדולים אשר
בארץ .גם קיים מה שהורונו חז״ל ׳והעמיד תלמידים הרבה /מסר נפשו עבור
תלמדו ברוחניות ובגשמיות באופן שלא יאומן כי יסופר למי שלא ראה
בעניו ,ונתן את כל זמנו עבורם ושם לילות כימים להצלחתם ,ושקד בעמל
נפשו להצלחתם ,והיה ציר נאמן לבראו ,והיה נאה דורש נאה מקיים את
דברי רבינו יונה בשער השלישי ׳ודע כי נתחייב הנברא׳ וכו׳ ...ידעו זאת
לומדי הספר כי היה הרב הדומה למלאך ותורה יבקשו מפיהו.
על מכתב זה חתמו הגאונים רבי אברהם יצחק הכהן קוק ,רבי יגאל רוזן ,רבי
דניאל גינזבורג ,רבי דוד לוי ,רבי חיים פרץ ברמן ,רבי שלמה בויאר ,ורבי
זאבוואלןזכהןשליט׳׳א.
בוודאי הרוצה ללמוד אורחות חיים ודרכי לימוד ומוסר ימצא זאת באוצר זה.
להשיג בחנויות .וברח׳ ראב״ד ( 1גינזבורג)
או בטלפון okmai1.co.il@036185768 054-8501014

אוצר הספרים יו״ל ע״י מערכת קובץ גליונות .לפרסום ספרים ניתן לפנות לטלפון  05331459000או במייל k . g i l y o n o t @ g m a i l . c o m

דברים שאמר רבינו שליט״א בחובת הזהירות המוטלת עלינו בעת הזאת
א
אנחנו נמצאים כעת בימי ספירת העומר ,ובגמ' ביבמות (ס׳׳ב ,ב) מובא עניין האבילות שי ש בין
פסח לעצרת' ,אמרו שנים ע ש ר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא מגבת ועד אנטיפרס
וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה' וכו' .ובעצם הדבר שלא כיבדו זא"ז יש שני
עניינים ,יש עניין אחד שהיה חסר בכבוד התורה כמש"כ המהרש״א שם שכבוד היינו שלא חשו
על כבוד התורה של חבירו דאין כבוד אלא תורה ,ויש עוד עניין שהיה חסר בכבוד חבירו בעצם,
וזהו מש"כ במשנה באבות )ב' ,ט"ו( 'יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך' ,וצריך לבאר מהו היסוד
של ב' העניינים.
והנה ,במשנה באבות )ג' ,ג'( כתוב' ,רבי חנינא בן תרדיון אומר שנים שיושבין ואין ביניהם דברי
תורה הרי זה מושב לצים שנאמר ובמושב לצים לא ישב ,אבל שנים שיושבין ויש ביניהם דברי
תורה שכינה שרויה ביניהם שנא' אז נדברו' וכו' .ולכאו' צ"ב מדוע כשיושבים ואין ביניהם ד"ת
ה"ז מושב לצים ,והרי לא מיירי שמדברים דברים אסורים ,ורק שאין ביניהם ד"ת ,ומדוע חשיב
מושב לצים.
ויעוי' במהר"ל שם ,ומבואר בדבריו שב שני ם שיושבין ואין ביניהם ד"ת איירי אמנם כשלומדין רק
שכל אחד לומד לעצמו ,ובזה שלומד לעצמו ולא מדבר בלימוד עם השני נמצא שהוא מבטל את
דבריו של השני .וזהו הכח של ליצנות ,שזה כח הזלזול וכח הביטול ,שמראה שה שני לא מוסיף לו,
אבל כ ש שני ם שיושבים ויש ביניהם ד"ת מונח בזה שמכבד את השני ולכך שכינה שרויה ביניהם.
וההסבר בזה ,שי ש שני כוחות באדם הכח החיובי והכח השלילי ,והכח החיובי הוא מה שאדם
יכול לכבד ולראות את הטוב בשני ,ומה הוא יכול להוסיף לו ,והכח השלילי הוא כח הביטול לזלזל
בשני ,ואדם צריך תמיד להגביר את הכח החיובי ע"י שמכבד את השני ולא ח"ו להיפך לע שו ת
ליצנות וזלזול מהשני.
ולכך כ ש שני ם יושבים ומדברים בלימוד וכ"א מקשיב ל שני זה מראה שי ש ביניהם את הכח
החיובי לכבד את השני ,שיודע מה השני יכול להוסיף לו .וזהו העניין של החיסרון שלא כיבדו
זא"ז בחלק של כבוד התורה.
ובמשנה באבות שכתוב 'יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך' ,מפר ש המהר"ל שאפי' אם אינו חבר
בתורה צריך לכבדו ,וצריך להבין מהו חבר סתם ומהו חבר בתורה.
והפי' בזה הוא ,שחבר הוא מלשון חיבור ,שי ש קשר ביניהם ,והכח של החיבור יכול לבוא לידי
ביטוי בתורה ,וזהו היסוד של קנה לך חבר ,שצריך את החבר להוסיף לו ,ולפל פל איתו .ואחד
מהדברים שמוסיפים לבנייה בלימוד הוא הכח של חבר ,שזהו אחד ממ"ח דברים שהתורה קנית
בהם ,בדקדוק חברים ,וזה הביאור במעלה בשנים שיושבים ועוסקים בתורה.

וכמו״כ הכח של החיבור יכול לבוא לידי ביטוי בבניין האישיות של האדם ,שאדם זקוק לחבר
שיכוון אותו בעצה לדעת תמיד מה נכון לעשות ,ובהרבה מצבים האדם כלל לא מרגיש חיסרון
במה שעו ש ה ,ורק ע״י החבר שמכוון אותו הוא יודע את האמת.
וזהו הפי׳ במשנה באבות (ב׳ ,י״ג) ׳אמר להם צאו וראו איזו היא דרך טובה שידבק בה האדם
וכו׳ רבי יהושע אומר חבר טוב׳ ,שהחבר בונה אותו ע״י שמוסיף לו ומייעץ לו ונותן לו את הכח
לשנות את עצמו.
ובהמשך שם (י״ד) כתוב ,׳אמר להם צאו וראו איזו היא דרך רעה שיתרחק ממנה האדם וכו׳ רבי
יהושע אומר חבר רע׳ ,והפי׳ בחבר רע ,הוא ההיפך מחבר טוב ,שחבר טוב הוא בונה את האישיות
של האדם ,וח״ו להיפך חבר רע סותר את האישיות של האדם ,וזה ע״י שהוא בונה את הכח
השלילי באדם ,שזהו הכח לבטל דברים ולע שו ת ליצנות מכל דבר .וזהו העניין של החיסרון שלא
כיבדו זא״ז בחלק של כבוד חבירו.

ב
אנחנו נמצאים בתקופה מאוד קשה ,וחסר לנו את החיבור הרגיל שי ש לנו עם החברים ,וממילא
החיבור הוא דרך הטלפון ועוד אמצעים ,ובכל דבר שעו שי ם צריך לבדוק מהו החלק החיובי שיוצא
מזה ,ומהו ח״ו החלק השלילי שיכול לצאת מזה.
והדברים אמורים ע״כ שבימינו כל התקשורת בעולם הכללי היא תקשורת זולה ,שכל זה בנוי ע ל
רכילות וליצנות ,שזהו הכח לבטל כל דבר ,ולע שו ת עסק מכל שטות שי ש בעולם ,וע״ז בנוי כל
קווי הנייעס ,וכל זה בונה א ת הכח השלילי באדם.
וממילא יש רדידות בכל התקשורת בין חברים ,שמתקשרים עם חברים על כל שטות שי ש ,ואפשר
לדבר עם חברים במה שקוראים ׳צ׳אט׳ או לתקשר עם ׳אימייל׳ לדברים לא חשובים בצורה זולה
ורדודה .ואח״כ אפ שר גם להתמכר לזה ,והפ שט בזה ,שזה נהיה חלק באדם ממש ,שחלק שלו
הופך להיות חלק של ליצנות וחלק של שטויות וכל מיני בדיחות זולות ,שזה הורס א ת האדם
ובונה א ת הכח השלילי שבאדם.
וזהו ל מע ש ה התקשורת בעולם הכללי היום ,שאדם מרגיש שאם הוא לא מתקשר רגע אחד עם
החבר ,אין לו שום דבר ,אדם כזה אין לו שום בניין פנימי ואין לו שום מציאות של בנין האישיות
שלו ,הוא חייב כל רגע את החיבור לשני ,וזה ב שביל לדבר על כל השטויות שי ש בעולם.
וא״כ בתקופה הזאת שצריך לה שת מ ש באמצעי תקשורת ,כ״כ צריך להיזהר בזה וח״ו לא להתרגל
להשתמ ש בכח השלילי שבזה ,אלא אדרבה להיות חבר טוב להיטיב לשני ולבנות את השני ,וזה
מה שצריך לתקן בתקופה הזאת של ימי הספירה שהיה חסר ב מו שג של חבר טוב.
וברוך ד׳ רואים שי ש בציבור התעוררות גדולה בתקופה הזאת ,איך שהציבור לומד ,ומתמודד עם
הקשיים שי ש ,וזהו הפ ש ט שהתעורר חלק הטוב ,אך צריך להזהר ח״ו להיות מו ש פע מתקשורת
לא טובה.
הקב״ה יעזור שנינצל מכל זה ונוכל לבנו ת א ת עצ מינו כמו שצריך בין בתורה ובין באי שיות
שלנו ,וח"ו של א ניגרר אחרי מה שקורה היום בעול ם התקשורת ,ועי״ז נתקן א ת העניין שלא
כבדו זא"ז ונעל ה מעלה מעלה בכל ה מעלו ת שיש.

לתרומות והנצחות / 0533112171 :ניתן לקבל את העלון במיילg m a il.c o m @ 2715559 :

רשימות תלמידים
משיע ורי מר ן הגאון רבי ד וד פיינשטיין של יט״א
ראש ישיבת בית יהודא

פרשת במדבר תש״פ

ואתכם יהיו איש איש למטה איש ראש לבית אבותיו הוא [אי ,די]

למנותם 'בתוך בני ישראל' ,מכל מקום יש לו למנותם לבדם ,אולם אם לא

ופירש רש״י ,וזה לשונו  -כשתפקדו אותם ,יהיו עמכם נשיא כל שבט ושבט,

נצטוה למנותם מחמת חסרונם ,אין לו למנותם כלל .וזהו דקאמר המדרש כאן,

עכ״ל .וכן הוא בפירוש רש״י להלן בפרש ת נשא ,על הפסוק 'ויקריבו נשיאי

שהיה משה עומד תמה ,למה לא צוהו הקדוש ברוך הוא למנות שבטו ,ולא היה
יודע אם מונה אם לאו ,כלומר ,דמכיון שהיה תמה 'למה לא צוהו הקדוש ברוך
הוא למנות שבטו' ,על כן 'לא היה יודע אם מונה אם לאו'.

ישראל ,ראשי בית אבותם ,הם נשיאי המטות ,הם העומדים על הפקודים' [זי,
בי] ,וזה לשונו שם ' -העומדים על הפקודים' ,שעמדו עם משה ואהרן כשמנו
את ישראל ,שנאמר 'ואתכם יהיו' וגו' ,עכ״ל .ומשמע מלשון רש״י ,שהנשיאים

ואולי זהו גם ביאור דברי הרמב״ן כאן ,דאף שראה משה מדעתו שלא למנות

לא היו בכלל הציווי לפקוד את ישראל ,אלא רק הוצרכו לעמוד עם משה ואהרן

הלוים ,מכל מקום היה מסופק בענין הלוים ולא ידע מה יעשה להם ,והיינו שידע
שאין לו למנותם עם ישראל ,אלא שהיה מסופק אם למנותם לבדם ,עד שפיר ש

אמנם להלן פסוק מ״ד כתיב ' -אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי

לו הקדוש ברוך הוא ,שמה שלא נצטוה למנותם מקודם ,היינו שלא ימנה אותם

ישראל ,שנים ע שר איש ,איש אחד לבית אבותיו היו' ,ומבואר שגם 'נשיאי

בתוך בני ישראל ,אבל מכל מקום יש לו למנותם לבדם.

ישראל' פקדו את הפקודים .וכן מתבאר ממה שכתב הרמב״ן להלן על הפסוק

באופן דנמצא ,דגם קודם הציווי ד'אך את מטה לוי לא תפקוד' וגו' היה משה

'והלוים למטה אבותם לא התפקדו בתוכם' ,דהא דפקד אהרן את שבט לוי,

יודע ששבט לוי אינו כלול בציווי למנות את ישראל ,ובציווי זה נתחדש לו רק

כדכתיב 'אשר פקד משה ואהרן' ,היה זה מצד היותו 'נשיא שבט הלוי' ,והיה
הוא במנין הלוים כמו שהיו נשיאי ישראל במנין שבטיהם ,הרי דנקט הרמב״ן

טעם הדבר ,שהוא כדי שלא ימנו בתוך בני ישראל ,אלא ימנו לבדם.

דהנשיאים היו בכלל הציווי לפקוד את ישראל ,ודלא כמשמעות דברי רש״י

וימת נדב ואביהוא וגו' ובנים לא היו להם ,ויכהך אלעזר ואיתמר על פני
אהרך אביהם [גי ,ד'[

כשמנו את ישראל.

הנ״ל דרק הוצרכו לעמוד עם משה ואהרן כשמנו את ישראל ,וצ״ע.

ובמדרש כאן איתא' ,ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר' ,רבי יעקב בר איבו בשם

אך את מטה לוי לא תפקוד וגוי [אי ,מ״ט]

רבי אחא ,אילו היה להם בנים ,קודמין לאלעזר ולאיתמר ,שכל הקודם לנחלה
קודם בכבוד ,ובלבד שהוא נוהג כמנהג אבותיו ,ע״כ .וכן הוא בפירו ש ה'ספורנו'

עיין בפירו ש הרמב״ן לעיל על הפסוק 'והלוים למטה אבותם לא התפקדו
בתוכם' ,שכתב וזה לשונו  -הנה מתחילה ראה משה מדעתו שלא למנות הלוים,
מפני שנאמר לו 'ואתכם יהיו איש איש למטה' וגו' ,כי לכל המטות הנמנים יהיו

המעלה הראויה לאביהם ,ע״כ .אמנם לא נתפרש בדברי המדרש על איזה 'כבוד'

בענין הלוים ,ולא ידע מה יעשה להם ,וכאשר השלים כל הפקודים בעם ,ונשארו

ו'מעלה' שהיה לנדב ואביהוא קאמר שאילו היו להם בנים היו הם יורשים אותם,
ולכאורה היה נראה לפר ש ,דקאי על המינויים האמורים בסוף הפרשה ובריש

הלוים לבדם ,פירש לו הקדוש ברוך הוא שלא ימנה אותם בתוך בני ישראל,

פרשת נשא ,שאלעזר ואיתמר היו ממונים על עבודת בני קהת גרשון ומררי,

נשיאיהם ,ובעבור שלא מינה מבני לוי נשיא ,לא מנה אותם ,והנה משה מסופק

כאן' ,ובנים לא היו להם' ,שאם היו להם בנים ממלאים מקומם ,היו יורשים

וימנה אותם לבדם ,עכ״ל .וצ״ע בדברי הרמב״ן בזה ,דלכאורה דבריו סותרין

ועל זה קאמר המדרש ,דאילו היו לנדב ואביהוא בנים ,היו הם מתמנים על כך,

זה לזה ,דבתחילה כתב ש'ראה משה מדעתו שלא למנות הלוים' ,ואחר כך כתב

שכל הקודם לנחלה קודם בכבוד .ומצאנו שיש מפרשים כן ,שהכתוב כאן בא

'והנה משה מסופק בענין הלוים ולא ידע מה יעשה להם'.

לתת טעם למה לא נבחר מזרע אהרן רק אלעזר על עבודת בני קהת ,ואיתמר

והנה במדרש כאן איתא' ,והלוים למטה אבותם' וגו' ,בא הכתוב לומר ,לפי שלא

על עבודת בני מררי ,שזה מפני שלא היו מבניו קיימים רק שנים ,כי נדב

אמר ליה הקדוש ברוך הוא למשה בתחילה שימנה שבט לוי ,שכן אתה מוצא

ואביהוא מתו ,ובנים לא היו להם למלא מקומם.

שלא מינה נשיא לשבט לוי בשעה שמינה נשיאי השבטים ,אף משה לא מנאו,

אולם אאמו״ר הגאון זצ״ל צידד לומר דקאי על כהונת הסגן ,דנדב ואביהוא היו
'סגני כהונה' (וכדאיתא במדרש ויקרא רבה פ״כ סימן ב' 'ושני בניה סגני

שכך אמר משה ,אילו היה חפצו של הקדוש ברוך הוא שאמננו ,היה אומר לי,
לכך נאמר 'והלוים למטה אבותם' וגו' ,שלא רצה למנותן ,מיד היה משה עומד

כהונה') ,ואילו היו להם בנים ממלאים מקומם ,היו הם נעשים סגני כהונה

תמה ,למה לא צוהו הקדוש ברוך הוא למנות שבטו ,ולא היה יודע אם מונה אם
לאו ,ראה הקדוש ברוך הוא שהוא תמה ,מיד פירש לו למה לא צוהו למנות,

תחתיהם ,אמנם כיון שלא היו להם בנים ,נע שו אלעזר ואיתמר סגני כהונה
תחתיהם .אלא שהעירו לו ,דהא איכא מאן דאמר בזבחים דף ק״א ע״ב דלא

הדא הוא דכתיב 'וידבר ה' אל משה לאמר ,אך את מטה לוי לא תפקוד' וגו',

נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי ,והיינו כמו שפיר ש רש״י בפרשת פינחס ,על

ע״כ .ואשר לכאורה גם דברי המדרש סותרין זה לזה ,דבתחילה קאמר שלא

הפסוק 'ברית כהונת עולם'  -שאף על פי שכבר ניתנה כהונה לזרעו של אהרן,

מנה משה את שבט לוי משום שאמר 'אילו היה חפצו של הקדוש ברוך הוא

לא ניתנה אלא לאהרן ולבניו שנמשחו עמו ,ולתולדותיהן שיולידו אחר

שאמננו היה אומר לי' ,ואחר כך קאמר שהיה משה עומד תמה ,למה לא צוהו
הקדוש ברוך הוא למנות שבטו' ,ולא היה יודע אם מונה אם לאו'.

המשחתן ,אבל פינחס שנולד קודם לכן ,ולא נמשח ,לא בא לכלל כהונה עד
שהרגו לזמרי ,ע״ש .ואם כן הרי גם אם היו לנדב ואביהוא בנים ,לא היו יכולים
לכהן תחתיהם ,שהרי לא נמשחו (אם לא שנאמר דהכוונה אילו היו נדב ואביהוא

אכן יש לומר הביאור בזה ,על פי דברי המדרש להלן ,דבשעה שאמר לו הקדוש
ברוך הוא למשה 'אך את מטה לוי לא תפקוד וגו' ,נתירא משה ואמר ,שמא יש
פסול בשבטי שאין הקדוש ברוך חפץ שאמננו ,אמר לו הקדוש ברוך הוא ,לא

שוב ראינו שבהמשך דברי המדרש כאן איתא ' -ויכהן אלעזר ואיתמר על פני

אמרתי לך כן ,אלא להוציאן מן הגזירה שלא ימותו עמהן וכו' ,ע״כ .ומבואר,

אהרן אביהם' וגו' ,רבי יצחק אמר ,בחייו .רבי חייא בר אבא אמר ,במותו .על

דלא ידע משה טעם הדבר שלא נכלל שבט לוי בציווי למנות את ישראל ,אם

דעתיה דרבי יצחק דהוא אמר 'בחייו' ,אירע טומאה באהרן ,שימש אלעזר .אירע

הוא מחמת מעלתו של שבט לוי ,דכדאי הוא לגיונו של מלך להיות נמנה לבדו,

טומאה באלעזר ,שימש איתמר .ועל דעתיה דרבי חייא דהוא אמר 'במותו',
כשמת אהרן ,שימש אלעזר בנו .כשמת אלעזר ,שימש איתמר .ומבואר ,ד'ויכהן

חיים והיו נולדים להם בנים אחר משיחתן).

וכדי שלא יהיו בכלל הגזירה שעתידה לעמוד על כל הנמנין מבן עשרים שנה
ומעלה ,או דהוא מחמת חסרונו של שבט לוי ,שי ש בהם איזה פסול ,ולכן אין

אלעזר ואיתמר' קאי על מה שהיו אחר כך כהנים גדולים ,ולחד מאן דאמר כיהנו

ואשר לפי זה יש לומר הביאור בדברי המדרש כאן ,דבאמת כבר ידע משה שאין

במקום אהרן בחייו ,שאם אירע טומאה באהרן ,שימש אלעזר ,ואם אירע טומאה
באלעזר ,שימש איתמר .ולחד מאן דאמר כיהנו במקומו במותו ,שכאשר מת

לו למנות את שבט לוי בתוך בני ישראל ,ולא היה לו שום ספק בזה ,אלא דמכל

אהרן ,שימש אלעזר בנו ,וכאשר מת אלעזר ,שימש איתמר .וכן נמצא מפורש

מקום נסתפק שמא יש לו למנותם במנין בפני עצמו ,וספיקו זה היה תלוי בטעם

בדברי רש״י בדברי הימים על הפסוק 'וימת נדב ואביהוא ובנים לא היו להם'

הדבר שלא נצטוה למנותם מקודם ,דאם הוא מחמת מעלתם ,אם כן אף דאין לו

[כ״ד ,ב'] ,שכתב שם וזה לשונו  -לפי שלא היו להם בנים ,כיהנו אלעזר

הקדוש ברוך הוא חפץ שזימנו.

ואיתמר במקומם ,אבל אם היו לנדב ואביהוא בנים ,היו קודמים לאלעזר

אלא מנאם על פי הבת קול שיצאה מן האוהל ואמרה 'כך וכך תינוקות יש באוהל

ואיתמר בכהונה גדולה ,עכ״ל.

זה'.

ובאמת גם לפי דברי אאמו״ר הגאון זצ״ל ,דהכהונה האמורה כאן היינו כהונת
סגן ,הרי כל מינויו של הסגן הוא למלא מקומו של הכהן הגדול ,וכדאיתא בסוטה

באופן דנמצא ,דדין המנין של שבט לוי הוי כמו דין המנין של שאר השבטים,
שעל שניהם נצטווה משה ,ושניהם נע שו על ידו ,ורק דבמנין שאר השבטים,

דף מ"ב ע"א ' -למה סגן ממונה ,שאם אירע בו פסול בכהן גדול ,נכנס ומשמש

שהוא מבן עשרים ומעלה ,נאמר דין ד'במספר שמות לגולגלותם' ,ולכן היה

תחתיו' .וכן הוא ברמב"ם בפ"א מעבודת יום הכיפורים סוף ה"ג ,שאם מת הכהן

צריך למנות כל אחד מהם בפני עצמו ,אולם במנין שבט לוי ,שהוא מבן חודש

הגדול ,הסגן מתמנה תחתיו ,אלא שהמדרש מפרש ד'ויכהן' לא קאי על מה

ומעלה ,לא נאמר דין זה ,ושפיר מנאם משה על פי הבת קול.

שנע שו עתה 'סגני כהונה' ,אלא על מה שכיהנו לבסוף בכהונה גדולה.

פקוד כל בכור זכר לבני ישראל מבן חודש ומעלה וגו' ]ג' ,מ'[
פקוד את בני לוי [גי ,ט״ו]

ופירש רש"י ,וזה לשונו ' -מבן חודש ומעלה' ,משיצא מכלל ספק נפלים ,עכ"ל.

עיין בפירו ש הרמב"ן לעיל ,על הפסוק 'והלוים למטה אבותם לא התפקדו
בתוכם' ,שכתב וזה לשונו  -ואמר 'פקוד את בני לוי' ,שיפקדם הוא לבדו בלא

והנה ב שבת דף קל"ה ע"א תניא ,רבן שמעון בן גמליאל אומר ,כל ששהה

הנשיאים ,והוא קרא אהרן שיהיה עמו ,כי הוא נשיא השבט ההוא ,וכאשר היו
נשיאי ישראל בשבטיהם ,כן יהיה נשיא הלוים בם .ואולי זה טעם הנקוד על

שלשים יום באדם ,אינו נפל ,שנאמר 'ופדויו מבן חודש תפדה' (במדבר י"ח).
ופירש רש"י שם ,וזה לשונו ' -מבן חודש' ,מדתלי בהכי ,שמע מינה עכשיו
נתברר שהוא 'בן קיימא' ,ולא קודם לכן ,עכ"ל .ובחדושי הרשב"א בב"ק דף

'ואהרן' ,כי לא היה הוא על פי ה' בפירוש .ואחרי כן בפקודת הלוים על עבודתם

י"א ע"ב תמה על דברי רש"י בזה ,וזה לשונו  -וזה תימה ,דהא 'ופדויו מבן
חודש תפדה' כתיב ,וגזירת הכתוב היא ,ולא לאפוקי מתורת נפל וכו' .ואם
תאמר ,אם כן היכי נפקא לן בשבת מהאי קרא ד'ופדויו מבן חודש תפדה' דכל

פקד משה ואהרן על פי השם ביד משה' ,שכבר רמז בנקוד כי אהרן היה עמו

ששהה שלשים יום אינו נפל .יש לומר ,דודאי אי נפל הוה ,לא הוה מחייבא

חובה שראה משה לעשות כן ,ונשיאי העדה רשות שקראם משה לנהוג בהם

תורה לפדותו ,עכ"ל.

כבוד ,עכ"ל.

והיינו דנחלקו רש"י והרשב"א בטעם הדבר שתלה הכתוב דין פדיון הבן ב'בן
חודש' ,דרש"י סבירא ליה דהוא משום דאז נתברר שהוא בן קיימא ,אולם

ועל משאם ,קרא משה לנשיאי העדה שיהיו עמו ,כמו שנאמר 'אשר פקד משה
ואהרן ונשיאי ישראל את הלוים' וכו' ,וגם שם חזר ואמר במקום אחר 'אשר

והמבואר בדברי הרמב"ן אלו ,דאף דרק משה נצטוה לפקוד את בני לוי ,מכל
מקום ראה משה מדעתו לצרף גם את אהרן עמו ,לפי שהוא נשיא השבט ההוא,

הרשב"א סבירא ליה דאין זה לאפוקי מתורת 'נפל' כלל ,אלא גזירת הכתוב היא,
ורק דממילא שמעינן מינה דכל ששהה שלשים יום אינו נפל ,דאילו היה עדיין

לכאורה צריך ביאור בתחילת דברי הרמב"ן שם ,דמתחילה ראה משה מדעתו
שלא למנות הלוים ,בעבור שלא מינה מבני לוי נשיא ,דהא בציווי לפקוד את

ספק נפל ,לא הוה מחייבא תורה לפדותו.

וכאשר היו נשיאי ישראל בשבטיהם ,כן יהיה נשיא הלוים בם .ואשר לפי זה

באופן דנמצא ,דמה שכתב רש"י כאן לגבי פדיון הבכורות במדבר ,דטעם הדין

ישראל נאמר 'אתה ואהרן' ,וכיון דאהרן היה נשיא שבט לוי ,אם כן הרי שפיר

ד'מבן חודש ומעלה' הוא משום שאז יצא מכלל ספק נפלים ,הוא לשיטתו לגבי

יתכן דגם שבט לוי כלול בציווי למנות את ישראל ,ויהיה אהרן נשיאם ,כאשר

פדיון הבן דהא דתלאו הכתוב ב'בן חודש' הוא משום דאז נתברר שהוא בן קיימא

היו נשיאי ישראל בשבטיהם.

(ועיין ברמב"ם פ"א מביכורים ה"י ובפסקי הרא"ש הלכות פדיון בכור סימן ד'

וצריך לומר ,דכיון דנאמר 'אתה ואהרן' לפני 'ואתכם יהיו' ,משמע דהציווי על
אהרן אינו מצד היותו נשיא שבט לוי ,וכדי שיהא שבט לוי נמנה במעמד נשיאו,

שלמדו הדין דפדיון הבן לזכרי כהונה ,מדכתיב גבי פדיון הבכורות במדבר 'ויתן
משה את כסף הפדוים לאהרן ולבניו' ,ומבואר מזה דחד דינא להו).

אלא דהוא דין בעצם המנין של בני ישראל ,דכשם שצריך שיהיה נעשה על ידי

ועיין בתוס' בבא קמא דף י"א ע"ב (ד"ה ב כור) שהקשו על שיטת רש"י בזה,

משה ,כך צריך שיהיה נעשה על ידי אהרן.

דבבכורות דף מ"ט ע"א אמרינן ,שאם פדה את בנו תוך שלשים יום ,ונתאכלו

היו נשיאי ישראל במנין שבטיהם ,כן ראוי שיהיה אהרן שהוא נשיא הלוים

המעות לאחר זמן ,אין בנו פדוי .ואם איתא דהא דבעינן שיהא בן חודש הוא כדי
שיתברר שהוא בן קיימא ,אמאי קאמר התם דבנתאכלו המעות אין בנו פדוי,

אמנם אחר שנצטוה משה למנות את שבט לוי ,למד משה ב'מה מצינו' ,דכאשר
במנינם ,ושוב היה זה דין גמור שיהיה מנינם במעמד אהרן ,וכלשון הרמב"ן 'כי

הא איגלאי מילתא למפרע דלאו 'נפל' הוא .ועיין שם שכתבו ,וזה לשונם  -אלא

אהרן היה עמו חובה' ,אלא שלא נצטוה משה 'בפירוש' על כך ,ולכן נקוד על

ודאי גזירת הכתוב היא מ'ופדויו מבן חודש תפדה' ,דאפילו קים לן שכלו חדשיו,

'ואהרן'.

צריך שלשים יום ,ואף על גב דמהאי קרא נפקא לן 'כל ששהה שלשים יום

ויפקוד אותם משה על פי הי כאשר צוה [גי ,ט״ז]
עיין בפירו ש רש"י ,שאמר משה לפני הקדוש ברוך הוא' ,היאך אני נכנס לתוך
אהליהם לדעת מנין יונקיהם' .אמר לו הקדוש ברוך הוא' ,עשה אתה את שלך,
ואני אעשה את שלי' .הלך משה ועמד על פתח האהל ,והשכינה מקומת לפניו,
ובת קול יוצאה מן האהל ואומרת ' -כך וכך תינוקות יש באהל זה' ,לכך נאמר
'על פי השם' ,ע"כ.
והנה בפירו ש הרמב"ן לעיל על הפסוק 'ויהיו כל פקודי בני ישראל' וגו' כתב,
וזה לשונו  -ובמדבר סיני רבה ראיתי כך ,במספר שמות לגולגלותם ,אמר לו
הקדוש ברוך הוא למנותם בכבוד ובגדולה ,לכל אחד ואחד ,לא תהיה אומר
לראש המשפחה 'כמה במשפחתך'' ,כמה בנים יש לך' ,אלא כולהון יהון עוברים
לפניך באימה ובכבוד ,ואתה מונה אותם ,הדא הוא דכתיב 'במספר שמות מבן
עשרים שנה ומעלה לגולגלותם' ,עכ"ל.

באדם אינו נפל' ,עכ"ל .ויתכן דכוונתם על דרך דברי הרשב"א שם ,דהא דתלה
הכתוב דין פדיון הבן ב'בן חודש' ,אין זה לאפוקי מתורת 'נפל' כלל ,אלא גזירת
הכתוב היא ,ורק דממילא שמעינן מינה דכל ששהה שלשים יום אינו נפל ,דאילו
היה ספק נפל ,לא היתה מחייבתו התורה בפדיון.
אמנם ב'שיטה מקובצת' שם כתב בשם רבנו ישעיה ,וזה לשונו  -ואף על גב
דמהאי קרא נפקא לן ד'כל ששהה שלשים יום באדם אינו נפל' ,לאו משום
דחיובא תליא בקיום ,אלא טעמיה דקרא קא דריש ,מדתלא רחמנא חיובא
בשלשים ,שמע מינה בהכי לא הוי נפל ,אבל מכל מקום אפילו קים לן דכלו לו
חדשיו בתוך שלשים ,לא מיחייב ,עכ"ל .וכן הוא ב'משנה למלך' פ"ג מאיסורי
מזבח ה"ח  -דודאי טעמא דקרא הוא כדי שיצא מכלל נפל ,אלא שלא רצה
הכתוב לחלק בין כלו חדשיו ללא כלו חדשיו ,אלא סתם את הדרך וגזר ואמר
דלעולם לא מהני הפדיון קודם שלשים ,ע"ש.

ומבואר ,דמצד עיקר דין המנין של בני ישראל היה אפשר שישאל משה את

ולפי ביאור זה אתי שפיר פירוש רש"י כאן גם לשיטת התוס' בב"ק שם ,דבאמת

ראש המשפחה 'כמה במשפחתך'' ,כמה בנים יש לך' ,והיה מונה אותם על פיו,

טעם הדין ד'מבן חודש ומעלה' הוא משום שאז יצא מכלל ספק נפלים ,וכמו

אלא שנאמר שם דין מיוחד ד'במספר שמות לגולגלותם' ,והיינו שצריך למנותם
בכבוד ובגדולה ,ולכן הוצרכו כולם לעבור לפני משה באימה ובכבוד ,והוא

שפירש רש"י כאן ,ורק דמכל מקום אפילו קים לן דכלו לו חדשיו בתוך שלשים
לא מיחייב ,דלא פלוג רחמנא בזה.

מונה אותם.
ולפי זה יש לומר ,דבמנין בני לוי ,דלא נאמר בו 'במספר שמות לגולגלותם',
וגם לא היה שייך במנין זה שיעברו כולם לפני משה באימה ובכבוד ,שהרי נמנו
'מבן חודש ומעלה' ,באמת לא הוצרך משה למנות כל אחד ואחד בפני עצמו,

לקבלת הרשימות תלמידים 05272727rt@gmail.com

בס״ד

מופץ ב-אי-מייל ב ל בד (עקב המצב)  -ניתן לקבלו על פי בקשה HALACHA.MAYIMCHAIM@GMAIL.COM

י ם חי י ם
״אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד” (ברכות חי).
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שאלות המצויות בימי מגיפת הקורונה (ג) ושאלות המצויות

ההלכות גערכו ע״י

הרב יה ודה אר יה הלוי דינר

לע״נ
מרן רבינו שמריהו יוסף נסים קרליץ זצוקלל״ה
נלב״ע כ״ג בתשרי תש״פ

®®®®®
לע״נ
נשמה טהורה הנערה רחל ע״ה
בת יבדלחט״א הרב יהודה אריה הלוי דינר
נלב״ע כ״ה מרחשון תש״פ

נא לשמור על קדושת הגיליון.

®®®®®

שומע מנין מתפלללים
 4שאלה :המתפלל בביתו ושומע את הש״ץ ממנין אחר ,אבל אינו
רואה אף אחד מהמתפללים ,האם יכול להתפלל אתם מביתו ונחשב
כמתפלל בציבור ,ויכול לענות גם ל'קדיש' ול'קדושה'?
תשובה:
א .לענין 'קדיש ו'קדושה' ,מי ששומע את הש״ץ ,אפילו אם אינו רואה
אותו יכול לענות על 'קדיש' ו'קדושה' ו״ברכו״ ,וכן יכול לשמוע
קריאת התורה וחזרת הש״ץ (שו״ע סי' נ״ה סעיף כ' ומשנ״ב ס״ק
ס״א).
ב .לענין תפילה עם הציבור ,י״א שאם מתפלל בבית אחר ולא רואה
אותם אין זה נחשב שמתפלל בציבור (״חיי אדם״ כלל ל' ס״א,
משנ״ב ס״ק נ״ח בשם הרדב״ז) ,רק יש לו מעלה של תפילה בשעה
שהציבור מתפללים (כמבואר בשו״ע סי' צ' סעיף ט') ,אבל דעת
הרבה מהאחרונים שגם אם אינו רואה אותם ,אבל שומע מנין אחר
שיש שם עשרה מתפללים (כגון שהש״ץ רואה עוד תשעה מתפללים)
נחשב מתפלל עם הציבור (״מחזיק ברכה״ להחיד״א סי' נ״ה ס״ק
ח' ,״שערי תשובה״ שם ס״ק י״ד ,״ערוך השולחן״ שם סעיף כ״ג ,״כף
החיים״ שם ס״ק ע״ג ,״ארחות רבינו״ ח״ג עמ' ר״ח בשם ה״חזון
איש״ ועוד הרבה אחרונים).
ולכן לכתחילה בודאי עדיף להתפלל במקום שרואה את הציבור ,או על
כל פנים שרואה אחד מהמתפללים ,אבל בתקופה זו שעדיף למעט
ביציאה מהבית יכול לסמוך על כל האחרונים הנ״ל שנחשב תפילה עם
הציבור ויתפלל מביתו.
עניית דבר שבקדושה ע"י רמקול
 4שאלה :האם אפשר לענות כאשר שומעים 'קדיש'" ,ברכו"
ו'קדושה' מהמרפסת דרך רמקול?
תשובה:
א .מי ששומע ברכה דרך רמקול לא יוצא יד״ח הברכה.
ב .כשיש עשרה אנשים ששומעים את הש״ץ בלי רמקול ,כבר חל עליו
שם תפילה וברכה ,וכל מי ששומע ,גם אם זה דרך הרמקול ,יכול
לענות על 'קדושה'' ,קדיש' או אמן (דלא גרע מאלכסנדריה
שבמצרים שלא שמעו כלום וידעו לענות רק ע״י הנפת הדגל),
(הגר״נ קרליץ זצ״ל).
ג .ומה״ט מי שאין לו מנין כלל ליד ביתו ,יכול לבקש מאחד
המתפללים שיצלצל אליו ויכול לענות גם בטלפון (הגר״נ קרליץ
זצ״ל).
אמירת 'קדושה' של "יוצר אור" כשמתפלל ביחידות
 4שאלה :למי שאין לו מנינים במרפסות ומתפלל ביחידות כל יום,
האם מותר לו לומר את ה'קדושה' שבברכת 'יוצר אור"?
תשובה :השו״ע (ס' נ״ט סעיף ד') הביא פלוגתא בזה ,אם יחיד אומר
'קדושה' שב״יוצר אור״ ,וכבר כתב הרמ״א שהמנהג הוא שיחיד
אומרה ,עי' שם .ובכל זאת כתב המשנ״ב (ס״ק י״א) שנכון להדר
ולאומרה בניגון ובטעמים ,וכ״כ הפמ"ג בשם ה״לבוש״ כתב שטוב
להדר בזה ,עי' שם.
תפילת שמו"ע עם מסכה
 4שאלה :האם אפשר ללבוש מסכה בשעת תפילת שמו׳׳ע ,או שמא
מכיון שצריך לראות עצמו כאילו עומד לפני המלך ומדבר באימה
(משנ׳׳ב ס' צ״א ס״ק א'( ,שמא אין זה כבוד לעמוד ולהתפלל עם
מסכה?

אייר תש”פ

שליט״א  -רב ביהכ״נ צא״י ״דברי שיר" ב״ב

תשובה :היות שמצד הבריאות חייבים ללבוש מסכה ,אפילו לפני מלך
היה לובש מסכה זו( .ומאן מלכי רבנן ,גם ליד רבינו חיים קניבסקי
שליט״א המשפחה לובשת מסכות) .יכול ללבוש אותה גם בשעת
תפילת שמו״ע.
אין מים לנטילת ידים לברכת כהנים
 4שאלה :כהן המתפלל בחצר בגלל המצב ואין שם מים לנטילת
ידים לפני ברכת כהנים ,מה יעשה?
תשובה :איתא בשו׳׳ע (ס' קכ״ח ו') אע״פ שנטלו הכהנים ידיהם שחרית
חוזרים ונוטלים ידיהם עד הפרק ,עי' שם ,וסמכו על הפסוק :״שאו
ידיכם קודש״ ,ר״ל שיקדשו הידים ,ואח״כ ״וברכו את ד'״ ,והינו תיכף
לקדושה ברכה (משנ׳׳ב ס״ק י״ט) ,ובכל זאת אם אין לו מים ,כתבו
האחרונים שאפשר לסמוך על שיטת הרמב"ם שנטילת שחרית
מספיקה ,ובתנאי שלא הסיח דעתו משמירת הידים (משנ׳׳ב ס״ק כ').
ולפ״ז בנד״ד שאין לו היכן ליטול ידיו לפני ברכת כהנים ,יטול ידיו
לפני התפילה ולא יסיח דעתו מלשמור ידיו עד לאחר נשיאת כפים.
נפל צד אחד של ספר תורה
 4שאלה :בעת קריאת התורה בחצר השאירו לרגע את ספר התורה
לבד וצד אחד נפל על הקרקע ,ד' ירחם עלינו ,האם יש חיוב לצום?
תשובה :נוהגים העולם להתענות כשנופל ספר תורה על הארץ אפילו
בנרתיקו (משנ׳׳ב ס' מ' ס״ק ג') ,וגם אם רק צד אחד נפל על הארץ והצד
השני עדיין מונח למעלה ,גם חייבים לצום (שו״ת ״בית יצחק״ ח״ב ס'
קס״ה ,״מקור חיים״ ל״חוות יאיר״ ס' קמ״ג) ,ויש סוברים שאם נפל
רק צד אחד יש להקל יותר לענין תענית (שו״ת ״אגרות משה״ או״ח
ח״ג ס' ג' ,שו״ת ״האלף לך שלמה״ או״ח ס' שס״א ,וכן בספר ״מעשה
איש״ ח״ב עמ' ק״ב בשם ה״חזון איש״ שהקיל בזה) .ואולי ראוי
לעשות תענית ציבור במקום זה עבור כפרה.
עשיית מחיצה מסכך של סוכה
 4שאלה :האם מותר לקחת סכך ולעשות ממנו מחיצה בחצר שבה
מתפללים עקב המצב ,או שמא כיון שהוקצה למצוותו אסור
להשתמש בו לשימוש אחר ?
תשובה :הכלל הוא שכל שיורי מצוה לאחר שנגמר מצוותו ,מותר
להשתמש לשימוש אחר ,ובתנאי שאין בזה ביזיון (עי' משנ׳׳ב ס' כ״א
ס״ק א') ,ולכן מותר לעשות מחיצה בחצרו בין ע״י הסכך ובין ע״י
הדפנות.
אדם ללא חוש ריח לענין ברכת הנהנין
 4שאלה :עקב מחלת הקורונה ,החולים מאבדים לעתים את חוש
הריח וחוש הטעם ,האם צריכים לברך על מאכלים ומשקים?
תשובה :אסור לאדם ליהנות מהעולם הזה בלי ברכה ,ומסקנת
הפוסקים שאף הנאת הגרון או הנאת המעיים מחייבים ברכה ,ולכן
אפילו אם אין לו טעם וריח במה שאוכל ,הרי זה נכנס לגוף והוא נהנה
ומתחזק מזה ,וצריך לברך ,ורק במים לבד אם לא שותה לצמאו אינו
מברך עליהם (עי' שו״ע ס' ר״ד סעיף ח' ,וברמ׳׳א ,״שו״ע הרב״ סעיף
ט״ו ,ובספר ״פסקי תשובות״ שם ס״ק י״ט).
שני חולים לפניו
 4שאלה :ישנם שני חולים בבית חולים במצב של פיקוח נפ ש,
והרופא יכול להציל אחד מהם בלי לחלל שבת ואת השני רק ע"י
חילול שבת ,איזה קודם?
יסוד השאלה הוא ,שבודאי אם יש חולה אחד שהוא במצב של פיקוח
נפש ויכול להצילו בלי חילול שבת חייב לעשות כן ,האם גם בזה שבין
כך יכול להציל רק אחד מהם עדיף להציל את זה שאפשר להצילו ללא
ח ילול שבת.
תשובה :י״א שיציל את מי שירצה (הגר״א גניחובסקי זצ״ל בשם בעל
ה״חזון יחזקאל״ זצ״ל) ,ולא מבעיא למ״ד שפיקוח נפש הותרה בשבת
בודאי הדין כן ,אלא אפילו לדעת הסוברים שפיקוח נפש 'דחויה'
וכמבואר ברמב״ם ,אע״פ כן הרי מותר לכתחילה לעשות כן ,ולכן יכול
להציל את מי שירצה.
נפלה הטלית על שיח
 4שאלה :בשבת בבוקר עשו מנין בחצר ,ואחד מהשכנים זרק את
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טליתו למטה כדי לפרוס אותה על השולחן מתחת ספר התורה,
ובטעות היא נפלה ע״ג שיח בצד החצר ,האם מותר לקחת משם את
הטלית?
תשובה :איתא בשו״ע (ס' של״ו ר״ב) שראשי האילן שגבוהים מן הארץ
שלושה טפחים אסור להשתמש בהם ,וגם להוריד מהאילן אסור
כמבואר שם ,ורק אם הם קנים הרכים כירק מותר להשתמש בהם
(רמ״א שם סעיף א') ,אבל אם הוא קשה ואפילו אינו קשה כאילן אסור
(משנ״ב שם).
ולפ״ז ,אם זרק את הטלית ונפלה על שיח שבחצר שהוא קשה וגם גבוה
יותר מג׳ טפחים חייב להשאיר שם את הטלית למשך כל השבת.
קידוש לבנה מתוך הבית
 4שאלה :מי שנזהר שלא לצאת מהבית ,עפ"י הנחיות משרד
הבריאות ,האם אפשר לומר קידוש לבנה בתוך הבית?
תשובה :לכתחילה יש לקדש את הלבנה מתחת כיפת השמים כמבואר
ברמ״א (ס׳ תכ״ו סעיף ד׳) ,אולם מי שחושש לצאת מביתו ,או שהמקום
אינו נקי יקדש מביתו דרך החלון (משנ״ב שם ס״ק כ״א) ,ולכן במצב בו
אנו נמצאים שנזהרים מאוד מלצאת ,עפ״י הנחיית מאורי הדור
שליט״א ,אפשר לכתחילה לקדש את הלבנה בתוך הבית.
קידוש לבנה מחדר בידוד
 4שאלה :היה כמה שבועות בבידוד ושמע מבחוץ את הציבור אומר
קידוש לבנה ואמר עמהם מבלי לראות את הלבנה ,האם חייב לומר
עוד פעם קידוש לבנה לאחר שיוצא מהבידוד?
תשובה :כתב השו״ע (ס׳ תכ״ו א׳) הרואה לבנה בחידושה מברך וגו׳ ,עי׳
שם ,משמע שמי שלא רואה לא מברך ,ומה״ט חולה שנמצא בחדר
שאור הלבנה מגיעה לשם אך אינו רואה אותה אינו יכול לברך על
הלבנה (שו״ת ״זרע אמת״ ח״ג ס׳ מ״ג) ,וכן פליגי הפוסקים על סומא
אם יש לו לברך דסו״ס מברך על הבריאה ,ולמעשה כתב ה״ביאור
הלכה״ (שם ד״ה ונהנו) שישמע את הברכה מאחר ,ע״י שם.
אולם אם עבר ובירך על הלבנה מבלי להסתכל בדיעבד יצא ,כיון
שהרגיש שיש שם לבנה ,ואפילו לא הרגיש כלל רק יצאו המון עם
לקדשה ,בדיעבד יצא (הגרש״ז אויערבך זצ״ל ״הליכות שלמה״ ראש
חודש פרק א׳ סעיף ל׳ ,ושו״ת ״שבט הלוי״ ח״ה תש׳ קכ״ה ס״ק ב׳).
בעל ברית בבית חולים
 4שאלה :הנמצא בבית חולים עקב המצב ,ויש לבנו ברית במקום
אחר ,האם יכול להסתפר בבית החולים (בימי הספירה( ,או מכיון
שאינו נמצא במקום הברית אסור לו להסתפר?
תשובה :כתב הרמ״א (ס׳ תצ״ג ב׳) מי שהוא בעל ברית מותר לו
להסתפר בימי הספירה לכבוד המילה ,ע״כ .והטעם משום שזה יו״ט
בשבילו (וכעין מי שמביא קרבן יש לו דין יו״ט ,ואסור במלאכה
כמבואר בתוספות ריש פ׳ מקום שנהגו) ,ולכן אפילו שאבי הבן לא נמצא
במעמד הברית מותר לו להסתפר ,וכמו כן אבי הבן וכל המתפללים לא
יאמרו תחנון.
דמי ביטול עבודה למנקה של ביהכ"נ
 4שאלה :בית הכנסת סגור חודשיים עקב המצב ,האם חייבים
לשלם למנקה דמי ביטול היות שלא בא לנקות את בית הכנסת?
תשובה :יש ספק אם בדמי פועל יש פטור של ׳מכת מדינה׳ ,לכן נוהגים
לעשות פשרה ולשלם חצי משיעור של פועל בטל ,וכבר הוציאו הבד״ץ
של רבינו נסים קרליץ צ״ל מכתב מפורט כמה כל אחד צריך לשלם
בתקופה זו ,ולכן כל אחד יברר אצל רבו כמה עליו לשלם.
שאלות המצויות
התחיל לספור ספירת העומר ונזכר שכבר ספר
 4שאלה :התפלל מעריב בציבור והתחיל לספור עמהם את העומר,
וכשהגיע ל״ברוך ...מלך העולם" ,נזכר שכבר בירך ביחידות לעצמו
בתחילת הלילה (משום 'זריזין מקדימין'( ,מה עליו לעשות?
תשובה :כתב המשנ״ב (ס׳ ח׳ ס״ק מ״א) מי שבירך על טליתו ,וקודם
שסיים ברכתו לקחוה ממנו ,ותפילין לפניו ,יכול לסיים את הברכה
״אשר קדשנו ...להניח תפילין״ ,וכיוצא בזה ,עי׳ שם .הרי שבשעת
הדחק יכול להציל עצמו מברכה לבטלה ע״י שיעביר לברכה אחרת.
וכעין זה כתב ״אשל אברהם בוטשאש״ (ס׳ נ״א) שענה ״ברכו״ לש״ץ
והתחיל לברך ברכת ״יוצר אור״ ונזכר שהוא באמצע פסוקי דזמרה
יסיים הברכה על ברכת הריח ,עי׳ שם (עי׳ בספר ״מלבושי מרדכי״ עמ׳
רכ״ב).
ולכן בנד״ד שהתחיל לברך עד ״מלך העולם״ ונזכר שכבר ספר ,אם יש
בידו מים לצמאו או סוכריה או בשמים ינסה להעביר עליהם את
הברכה שלא תהא ברכה לבטלה ,ואם לא יאמר ״ברוך שם...״.
נזכר באמצע שמו"ע שלא בירך ברכת המזון
 4שאלה :באמצע שמו״ע נזכר ששכח לברך ברכת המזון ,ועד שיגמור
את התפילה כבר יעבור שיעור כדי עיכול ותתבטל מצות ברכת המזון,
מה עליו לעשות?
תשובה :כיון שברכת המזון היא דאורייתא (באופן שאכל כדי שביעה),
יש להפסיק באמצע שמו״ע ולברך כדי שלא יפסיד מצוה דאורייתא
(הגר״ח קניבסקי שליט״א).

נזכר באמצע תפילת מנחה שלא ספר אתמול
 4שאלה :באמצע תפילת מנחה נזכר שלא ספר אתמול ספירת
העומר ועד שיגמור שמו״ע כבר יהיה הרבה זמן לאחר שקיעה ,האם
מותר לספור העומר באמצע שמו"ע כדי לא להפסיד את מצות
הספירה ובפרט שהרבה ראשונים (מובא ב״ביאור הלכה" ס׳ תפ״ט
סעיף א׳ ד״ה לספור( סוברים שבזה״ז ספירת העומר היא דאורייתא?
תשובה :היות שהשו״ע פוסק שמעיקר הדין שהיא דרבנן וכן סוברים
עוד ראשונים ,לכן יספור באמצע שמו״ע רק ע״י הרהור ,ויהרהר את
המספר של היום ,ויצא בזה (הגר״ח קניבסקי שליט״א) ,ויש להוסיף
שאע״פ שהרבה סוברים שלא מהני הרהור כדיבור לספירת העומר
משום שצריך ספירה ממש ,בכל זאת כיון שיש צד שיוצא ע״י הרהור
מהני לענין זה ,שבלילה יוכל להמשיך לספור בברכה.
חוט הציצית נפתח
 4שאלה :מפעם לפעם הסיום של חוטי הציצית נפרמים ונפתחים,
מה אפשר לעשות?
תשובה:
א .אפשר לחתוך את סוף החוט ,וממילא נשאר סגור ,ויש לחותכו עם
סכין פלסטיק (כגון סכין חד פעמית) ,ולא בסכין של ברזל ,משום
שבציצית יש סגולה להאריך ימים (עי׳ שבת ל״ב ,):וברזל בא
לקצר ימים (עי׳ משנ״ב ס׳ י״א ס״ק ס״א ,וב״שו״ע הרב״ שם סעיף
כ״ד ,ו״מחצית השקל״ ס״ק י״ז) .והיום מצויות מספרים קרמיות
לחיתוך ציציות.
ב .יש חותכים בשיניים (משנ״ב שם) ,משום דיש לאדם ל״ב שיניים,
ושמונה חוטים בד׳ כנפות הם ביחד ל״ב (״מגן אברהם״ בשם
השל״ה ,ו״מחצית השקל״ שם) .וסגולת הציצית שלא יהא לו כאב
שיניים (״כף החיים״ ס״ק י״ז ,ועי׳ ״פסקי תשובות״ שם אות כ״ט).
ג .עצה נוספת ,לשים שם קצת דבק ,וזה יחזיק את כל החוטים ביחד
(הגר״נ קרליץ זצ״ל).
ד .ועוד עצה ,לקשור קשר קטן בסוף ,וממילא שוב לא יפתח.
ענה לברכת "עוטר ישראל" באמצע הנחת תפילין
 4שאלה :לאחר שבירך "להניח תפילין" על של יד ,ענה 'אמן'
לברכת "עוטר ישראל בתפארה" ,האם זה נחשב להפסק?
יסוד השאלה הוא ,דאיתא בשו״ע (ס׳ כ״ה סעיף י׳) שאם ענה לקדיש או
לקדושה בין תפילה של יד לתפילה של ראש הוי הפסק וחוזר ומברך
(עי׳ משנ״ב ס״ק ל״ו) ,ובכל זאת אם עונה ׳אמן׳ לברכת ״להניח
תפילין״ פליגי בזה ,ומספק אינו חוזר ומברך (עי׳ משנ״ב ס״ק ל״ה,
ו״שערי תשובה״ ס״ק י״א) ,אם כן ברכת ״עוטר ישראל בתפארה״
שייך לתפילין ,האם נחשב להפסק.
תשובה :דוקא ברכת ״להניח תפילין״ שהוא אותה נוסח ברכה שאמר,
ונחשב שמחזק את ברכתו ,ולכן לא נחשב להפסק (עי׳ ״שערי תשובה״
שם) ,אבל ברכת ״עוטר ישראל״ הוא עניין אחר ונחשב להפסק.
שעון מעורר כ'שומר'
 4שאלה :הלך לישון לפני תפילת מנחה בצהרים וכיוון את השעון
המעורר כדי שיעירו בזמן ,אך בסוף התעורר לאחר צאת הכוכבים
(כנראה שכיבה את צלצול השעון מתוך שינה( ,האם יכול להתפלל
פעמיים תפילת מעריב משום תשלומין של מנחה ,או שמא זה נחשב
לפשיעה ואי אפשר להשלים (כמבואר בשו״ע ס׳ ק״ח סעיף א׳(.
תשובה :לכתחילה בודאי אין לסמוך על שעון מעורר בתור שומר
לתפילה כש הו לכים לישון ,שהרי בקלות יכול לכבותו מתוך שינה
(הגרש״ז אויערבך זצ״ל ,והגרי״ש אלישיב זצ״ל) ,בכל אופן בדיעבד
אם סמך על השעון אין זה נחשב כפשיעה ויכול להתפלל מעריב פעם
שניה בתורת תשלומין (הגרי״ש אלישיב זצ״ל).
זמן תשלום בתאריך לועזי
 4שאלה :סיכם שישלם לעובד ביום השלישי לחודש לועזי ,עד מתי
יכול לשלם כדי שלא יעבור בלאו של "לא תלין פעולת שכיר" (פ׳
קדשים י״ט ,י״ג)?
תשובה :כיון שהיום הלועזי נגמר בשעה שתים עשרה בלילה
(שאצלם הלילה הולך אחר היום( והר״ז לאחר שקיעת החמה,
ממילא זמן תשלום הפירעון הוא אפילו לאחר השעה שתים עשרה
בלילה ועד עלות השחר (שו״ע חו׳׳מ ס' של״ט סעיף ג'(.
שאל טלפון סלולרי מנהג בשעת נסיעה
 4שאלה :ראובן הסיע את שמעון ברכבו ,ובשעת הנסיעה שמעון
ביקש מראובן להשתמש בטלפון הסלולרי שלו ,תוך כדי השיחה
הטלפון נפל באונס ונשבר .ראובן תובע משמעון לשלם לו מכיון שהוא
שואל וחייב באונסין ,מה הדין?
תשובה :איתא בגמרא פרק השואל (צ״ד ):ובשו״ע (חו״מ ס׳ שמ״ו סעיף
ב׳) שאם בעליו עמו לא ישלם ,הכוונה שהמשאיל עמו במלאכתו,
דהיינו שעשה פעולה כלשהי עבורו בשעת ההשאלה ,ואז השואל פטור,
וכמבואר בגמרא (שם צ״ז ,).שאם המשאיל הביא כוס מים לשואל ,הרי
שהשואל פטור מכל החיובים ,עי׳ שם .ולפ״ז בנד״ד כיון שבשעה
שראובן השאיל את הטלפון לשמעון ,הרי ראובן היה משמש את
שמעון ע״י הנסיעה נחשב ׳בעליו עמו׳ ,ושמעון פטור מלשלם.
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פנינים משיחותיו ותשובותיו של מורינו הגאון הגדול רבי בן ציון הכהן קוק שליט״א
ראש בית הוראה הכללי ירושלים ,רב דק״ק אבי עזרי מרכז פתח תקוה
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חוזרים לבתי הכנסת :חיזוק בענייני בית מקדש מעט
ברוך הטוב והמטיב שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן
הזה לקראת שובנו להסתופף בחצרות בית אלוקינו
וכניסתנו המחודשת לבית הכנסת ולבית המדרש,
אמנם בהגבלות המחייבות מדין 'ונשמרתם' ,אך
כל קירבה לבית הכנסת אהובה ,חשובה ותועלתה
מרובה ,כדברי דוד המלך עליו השלום (תהילים פד ,יא)
״בחרתי הסתופף בבית אלוקי" .פרש״י ״הסתופף -
על הסף ועל המזוזות" .דוד המלך בחר בבית אלוקיו
אפילו כשלא היה באפשרותו להיכנס פנימה אלא רק
להימצא על הסף והמזוזה.
עלינו להתעורר בכבוד בית הכנסת ,לקיים 'בבית
אלוקים נהלך ברגש' ,שלא לדבר כלל בזמן התפילה
וקריאת התורה; אמנם עצם קדושת בית הכנסת
בכללותה אוסרת שיחה בטלה בתוכו אף שלא
(שו״עקנא,א) ,אך ב שע ת התפילה נאסר
כל דיבור ,אפילו שאינו בכלל 'שיחה בטלה' .במיוחד
בני קהילתנו נדרשים לכך כפי ששמענו במעמד
'בונים לדורות' מפי גדולי הדור מרן שר התורה
שליט״א ומרן ראש הישיבה שליט״א כשנשאלו
על מה להקפיד בבית הכנסת ההולך ונבנה .השיבו
שניהם בלשון אחד' :שלא לדבר ב שע ת התפילה'.
אף בכניסתנו המחודשת לבית הכנסת נתחזק בכך.
הכל תמהים מדוע נעל הקב“ה עלינו את בתי הכנסת,
אין בינינו נביא ובעל רוח הקודש להשיבנו ,אך רבותינו
הראשונים ברוח קדשם ראו את השיחה בשעת
התפילה כסיבה ,כדברי המשנה ברורה (קכד ,מ ״כתב
באליה רבה בשם הכל בו אוי להאנשים שמשיחים
בעת התפילה כי ראינו כמה בית הכנסת נחרבו בשביל
עוון זה ,ויש למנות אנשים ידועים להשגיח על זה״.
בחסד ה' עלינו חוזרים כולנו חיים ובריאים ,כה יתן
ה' וכה יוסיף חיים וברכה ושלום עד העולם .אף אנו
נשיב לו בתודה ונכבדהו בביתו  -בית מקדש מעט
(מתוךמכתבמורינוהרבשליט״א לבניקהילתו) .

לא שם ליבו לענייני הכבוד
״זה השער לה׳ צדיקים יבואו בו :בית הכנסת ובית המדרש
שאין בו מחלוקת ויש בו ברכות  -צדיקים יבואו בו״
(ספרהרוקח)
דבר צחות שמעתי ממורי ורבי מרן הגרי“ ש אלישיב
אודת מאמר חז"ל (ברכות ז ,ב) ״הקובע מקום לתפילתו
כשמת אומרים עליו אי חסיד אי עניו".
נשאלת השאלה מה ענווה וחסידות יש בקביעות
מקום לתפילתו?
והשיב שבדרך כלל במשך הזמן יש לאדם טענות
כלפי המקום שבו הוא מתפלל; אם מפני שלא
כיבדוהו כראוי ,אם מפני שסבור שלא נתנו לו עליה
כראוי לכבודו ואם מפני שאר טענות כיו״ב ,ולכן

שואלין ודורשין ..............................

רוצה לעקור ממקומו ולעבור להתפלל בבית כנסת
אחר ,אך הקובע מקום לתפילתו ואינו משנה את
מקומו  -הרי שהוא עניו וחסיד ולא שם לבו כלל
לענייני כבוד וגאווה.

דקדוקי הלכה ראויים
מרן הגרי״ש אלישיב הזהיר לסיים אף את ברכות

קריאת שמע בתוך זמן קריאת שמע .אמנם בדיעבד
אפשר לברכן עד סוף זמן תפילה ,אך לכתחילה יש
לסיימן בתוך זמן ק"ש ,זאת מלבד הבעיה שעורר מרן
הסטייפלר דאם מסיימים ברגע האחרון הרי שחלק
מהמתפללים המאריכים או מתאחרים ומסיימים
ק"ש לאחר הציבור נמצאו קוראים ק"ש לאחר זמנה.
לכן ראוי לסיים גאל ישראל בתוך הזמן.

>»

הלכה למעשה

משולחן ראש בית ההוראה
במשנת מרן רבינו הגרי״ש אלישיב זצוק” ל

השלמת פרשיות מחומש ׳ויקרא׳
 g gsgבאזור מגורינו (ליקווד,ארה״ב) לא התקיים
בכל ה ת קופ ה האחרונה מ שב ת פ ר ש ת ויקהל-
פקודי מניין כלל אף לא במרפסות וכדו' .ב שב ת
שעברה (בהר-בחקתי) קיימנו לראשונה מניין בחצר
אך לא היה ס״ ת ברשותנו .האם כשנחזור
להתפלל יחדיו בבית הכנסת ,נצטרך להשלים
את קריאת כל הפרשיות הרבות של א קראנו
מאז נסגרו שערי בית הכנסת.
 Q 3S 3יש לחלק בין השבת בה התפללתם
במניין בלא ספר תורה ,שאת קריאתה עליכם
להשלים ,משאר השבתות בהן לא התפללתם
כלל במניין שמדינא כיון שלא היו עשרה,
פטורים מלהשלים .כמבואר בשערי אפרים (ז ,לט)
״ואם לא בטלו באונס ,רק שלא היה שם עשרה
ב שבת זה אינם צריכים להשלים ב שבת הבאה“.
חובת השלמה דווקא כשהם בני חיובא ,אך
כשלא היו עשרה לא נתחייבו כלל בקריאה ואין
להם מה שישלימו .ומבואר בגר“ א (קלה ,ג) שיסוד
דין השלמה בקריאה דומה לתשלומי תפילה,
וכפי שבתפילה אין תשלומים למי שהיה פטור
במשך כל זמן החיוב כאונן או עוסק במצוה ,כך
כיון שבשבתות אלה לא התקיים מניין אין צורך
להשלים את הקריאה.
המשנה ברורה (שם ו) הביא שמדימוי הגר“ א
לתשלומי תפילה נראה שישלים רק פרשה
אחת ,כשם שמי שהחסיר כמה תפילות משלים
רק תפילה אחת .ובביאור הלכה (שם ב ד״ה אם)
למד מדימוי זה שאם החסיר הקריאה במזיד
לא ישלימה כפי שתשלומי תפילה שייכים רק
בשוגג .אכן לאחרונים שהביא המ“ ב ששונה

תשלומי קריאה מתשלומי תפילה ,יש להשלים
את כל הקריאות כולם ,למרות שלא חל חיוב על
הציבור.
לכאורה יש להקשות מהמסופר על הגר“ א עצמו
כב) ״כשיצא הגר“ א מבית האסורים
קרא לבעל קורא שיקרא לפניו כל ד׳ סדרות מד׳
שבועות אשר ישב“ .וכן בדרך הנשר (כט) מסופר
על רבי נתן אדלר שבחזרתו לבית הכנסת לאחר
שנעדר ממנו ששה שבועות ביקש שיקרא לפניו
את כל ששת הקריאות .והנראה בזה שמה
שפסק הגר“ א והשערי אפרים והמ“ ב הוא על
החובה להשלמת הקריאה שהחסירו ,והנהגת
הגר“ א היא הנהגת חסידות להשלים הקריאה
למרות שלא חייבים בה .כמבואר באור זרוע
(שבתמה) ״מימות משה רבינו נתקן לקרות בתורה
ובפרשיותיה ולהשלימה בכל שנה ושנה ...ואין
לומר שכיון שעבר זמנה הלכה לה אותה הפרשה
כי אין קביעות לפרשה ב שבת כנראה בימים
טובים שדוחים הפרשה לשבת שלאחריה“
ולדבריו אף אין זה מדין תשלומים כלל.
יש לנהוג כמסקנת (שם ז) המ“ ב  -ומידת חסידות
היא להשלים את כל הקריאות שלא שמעו,
ואומנם למעשה ,כמובא שם ,אין להשלים משני
חומשים .לפי זה אחר שהחלו חומש במדבר ,אין
להשלים כלל מקריאות החומשים הקודמים -
שמות ,ויקרא.

סדר העליות בהשלמת קריאה
 E 2 3 3לצערנו ,אצלנו בבית הכנסת אין צפי
לחזרה .כיצד לחלק את העליות לכשנשלים את
הפר שות של א ש מענו.
 E SSהכהן עולה לכל פרשת ההשלמה ועוד
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יש לעשות מאמץ לכתוב ספרי נביאים ,כדי שיוכלו
לקרוא מתוך הקלף ,כפי שכותב המשנה ברורה (רפ״י,
א) .בשער הציון מוסיף בזה תוכחה נוקבת ״בפרט
בימינו שמפזרין הרבה כסף על תכשיטי בית הכנסת
שאין נחוץ כל כך ,וכוונתם לשם שמים כדי לקים
זה א-לי ואנוהו ,בוודאי מצוה להתנאות בכתיבת
נביאים הקדושים".

מתי לבנות בית כנסת חדש
כל שינוי מקום צריך שייעשה בדחילו ורחימו
ובכובד ראש על כל הכרעה בהלכה ובהנהגה
ובוודאי על עצם השינוי והצורך ,כהוראת מרן הגר״ח
מוולאז׳ין (כתר ראש אות נ״ג) ״כלל גדול אם יצליח קצת
בלימודו באיזה מקום ויתחדש עליו לעשות באופן
אחר או ליסע למקום אחר שלא למהר הדבר עד
שישקול בדעתו הדבר היטב".
וכפי ששמעתי בצעירותי כשבאתי להתייעץ עם
מרן הסטייפלער ואמר לי יסוד גדול :בסוכות בהלל
ב'הושיעה נא' מנענעים את הלולב ,ואילו ב'הצליחה
נא' עומדים במקום .מדוע? שינוי מקום ,אינו דבר
פשוט ,ויש בו סיכון .אם טוב לך ורצונך ב'הצליחה',
עדיף לך להישאר במקום ...רק אם אתה זקוק
ל'הושיעה' ,עליך לנענע ולחפש בכל הצדדים ...אם
בית כנסת במצב של 'הושיעה' ,כיון שהמקום צר
מהכיל למתפללים והלומדים ,חייבים להקים מקום
חדש ,בתפילה רבה שהסיעתא דשמיא והברכה
השורה במקום הישן תמשיך ותשרה גם במקום
החדש.

מבית הכנסת לבית המדרש
״אמר רבי לוי בר חייא :היוצא מבית הכנסת ונכנס
לבית המדרש ועוסק בתורה זוכה ומקבל פני שכינה
שנאמר [תהלים פד ,ח] ילכו מחיל אל חיל יראה אל
אלוקים בציון“
(ברכותסד,א)
מדוע מגיע שכר כה עצום  -קבלת פני שכינה -
ליוצא מבית הכנסת ונכנס לבית המדרש?
טבעו של עולם  -אדם עושה מעשה טוב ,מקיים
מצוה ,לאחריה מבקש מנוחה ,יוצא להפסקה .עבד
אינו מבקש לנפשו מנוחה ,אינו יוצא להפסקה .הוא
מודע לחובותיו .ממשימה אחת ,עובר מיד למשימה
הבאה.
היוצא מבית הכנסת לבית המדרש ועוסק בתורה,
מוכיח בעצמו שאינו עושה פעולה רוחנית נקודתית,
זעיר פה ,זעיר שם .אדרבה ,כל מהותו סובבת
עבודת-קודש מתמדת .בחינת עבד .עבד לעם
קדוש' .אנא עבדא דקודשא בריך הוא' .כל מהותו -
ממשימה רוחנית למשימה נוספת .לפיכך שכרו רב.

לעולם קורין במדבר קודם עצרת
בשולחן ערוך נפסק (תכח ,ד) ״לעולם קורין פרשת
במדבר קודם עצרת" .ביאר הבאר היטב ״מנו פירוש
במדבר שנמנו בו ישראל קודם עצרת" .הרי שיש
שייכות לפרשת במדבר כהכנה לקבלת התורה.
והרמב״ן (במדברא ,ב) מביא מדרש שמניין בני ישראל
נעשה לשבחם ולרוממותם ״שאו את ראש בני
ישראל  -בויקרא רבה דורש לשבח אין 'שאו' אלא
לשון גדולה כמו דכתיב (בראשיתמ ,יג) ישא פרעה את

שואלין ודורשין ...........................

ראשך והשיבך על כנך ...ונאמר (דברי הימים א כט ,יא)
לך ה' הממלכה והמתנשא לכל לראש ,לקיים מה
שנאמר (תהלים קמח ,יד) וירם קרן לעמו ...שאם יזכו
ינשאם ויעלה אותם לגדולה".
ודבריו תמוהים ,שהרי לכאורה המספר מאבד
חשיבות כל יחיד ויחיד ,ולדבריו אדרבה הוא
מחשיבו בזה.
ובהמשך הפרשה מבאר הרמב״ן (א ,מה) מדוע
נצטווה משה למנות את בני ישראל ״כי הבא לפני
אב הנביאים ואחיו אהרן קדוש ה' והוא נודע אליהם
בשמו ,יהיה לו בדבר הזה זכות וחיים כי בא בסוד
העם ובכתב בני ישראל וזכות הרבים במספרם .וכן
לכולם זכות במספר שימנו לפני משה ואהרן ,כי
ישימו עליהם עינם לטובה יבקשו עליהם רחמים ה'
אלוקי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים ולא
ימעיט מספרכם .ובמדבר רבה ראיתי שלא תהיה
אומר לראש המשפחה כמה במשפחתך ,כמה בנים
יש לך אלא כולם יעברו לפניך באימה ובכבוד ואתה
מונה אותם״.
אכן בדרך כלל מאבד המניין את הייחודיות של כל
יחיד ,אך במניין בני ישראל כל אחד שנמנה בין כלל
ישראל ונעשה לחלק מהם ,קיבל בזה חשיבות רבה,
זאת ועוד כיון שהמניין נעשה על ידי ״אב הנביאים
ואהרן אחיו קדוש ה'" ,ניתן לו בזה ״זכות וחיים כי
בא בסוד העם".
ומביא הגר“ א (משלי טז ,ד) ״כשהיו בני אדם הולכים
אצל הנביאים לדרוש את ה' ,היה הנביא אומר
על פי משפט הנבואה את הדרך אשר ילך בה לפי
שורש נשמתו וטבע גופו" .ואם דבריו אמורים בכל
הנביאים ,בוודאי כך הוא במעמד נורא ההוד בו
עלה היהודי להימנות לפני משה ואהרן שהיה מגלה
לו מהי הדרך המיוחדת אשר ילך בה לפי שורש
נשמתו ,לא רק שלא נגרעה הערכתו העצמית ,אלא
אדרבה קיבל בזה רוממות נשגבה ביותר.
כיון שרק עם ישראל זוכה במעלת הציבור ,מה
שאין לגויים ,ואם יצטרפו יחד אלף גויים זה לצד
זה ,לא ייחשבו אלא כאלף יחידים ,מה שאין כן
עם ישראל שמקבלים בזה מעלת הציבור ,ממילא
רוממות ועבודת כל איש ישראל שזורה מהיותו
חלק מהציבור כולו ,ובד בבד אדם פרטי בפני עצמו,
שהרי מה שנמנה בתוך בני ישראל מקבל בזה
רוממות מיוחדת ,ומאידך ״כיון שלכל אדם יש דרך
בפני עצמו ללכת בה ,משום שכשם שפרצופיהם
שונים כך דעותיהם שונות ואין טבע בני האדם
שווים" (הגר״א שם) לכן צריך לנווט בכדי למלא את
ייעודו האישי בתוך כלל ישראל.
והידיעה כי למרות עוצמת עם ישראל ,באם היחיד
לא ימלא את חלקו ,בכל אלפי שנות קיום העולם
לא יהיה אחר שיוכל לעשות זאת ,ידיעה זו מעניקה
רובד מרומם של עבודת ה'.
הגר״א (שם) מביא דבר נורא שאף כשהנביא גילה
לאדם מה היא דרך עבודתו ,אם היה לאדם ריווח
או תאווה מסוימת מכך ,אמנם לא היה באפשרותו
להתכחש לדברי הנביא אשר הצפונות גלויות בפניו,
אך היה מסלף את דברי הנביא למילוי רצונו ותאוותו.
בכל בית כנסת מונחת הארה מהקדוש ברוך הוא על
חביבות מעלת הציבור המתאגדים יחד לעבודתו .ה'
יזכנו שנגלה את ייעודנו הפרטי של כל אחד ואחד
ובתוך כל הציבור בכלל.

< « שו״ת הלכה למעשה
מעט מפרשת השבוע ,וכשהשלימו קריאה
למרן הגרי“ ש אלישיב שלא שמע בחוליו,
קרא הכהן עד שני בפרשה הבאה .וכפי
שכתב בפתח הדביר (קלה ,ד .הובא בכף החיים שם ה)
״הפרשה הראשונה יקראנה כולה עם הכהן
ושלשה פסוקים מהשניה כדי שיקראו כל
השבעה מהפרשה העיקרית שהיא השניה,
ונראה שהוא מוסכם לכו“ ע וכמעשה רב
שנהגו בעיה“ק צפת תובב“ א“ .ודלא כמשמע
(קלה ,ב ד״ה קריאת) שהכהן לא
קורא בפרשה דיומא אלא בתשלומין.

שמיעת קריאת התורה בהברה שונה
האם ניתן לצאת ידי חובה מבעל
קורא הקורא במבטא שונה מהנהוג בעדתנו,
וכגון שקורא שורוק וקובוץ כחיריק ,ואינו
מבחין בין הוכה להיכה שי ש בזה שינוי
משמעות.
מרן הגרי“ ש אלישיב היה רגיל
להביא דברי המהרי“ט (שו״ת ב אבן העזר טז)
שבמקום שיודעים שכך מנהגם לבטא
האותיות בשיבוש זה ,נחשב שזו אמירתם.
ואף אחרים יוצאים מהם יד“ ח .וכן היתה
דעת מרן החזון איש כפי שהעיד מרן הגר“נ
קרליץ (חוט שני נושאים שונים רלד ,ז) ״אצל החזון
איש היה אדם אחד מהולנד שקרא תקופה
מסוימת בקביעות ב שבת במנחה ,והברתו
היתה קשה עד שבקושי היה אפשר להבינו.
ומכל מקום נתנו לו לקרוא לכתחילה ולא היו
מקפידין על נוסח ההברה“.

ר“ח סיון במוצ“ש  -תספורת בערב שבת
 E 2S3לנוהגים של א להסתפר עד ראש
חודש סיון (כפי שהתבאר בהרחבה בגיליון הקודם),
האם השנה ש חל ר״ח במוצאי שבת ,יכולים
להסתפר כבר מערב שב ת כעין שהותר בל״ג
בעומר ש חל במוצ״ש.
 0 0 3אסור להסתפר כבר מערב שבת,
כיון ששונה ל“ ג בעומר בו הותר להסתפר
מפאת כבודו של יום ,ובכדי שלא יהיה
כבודו גדול מכבוד השבת הותר להסתפר
כבר מערב שבת .אך ר“ ח סיון הוא זמן סיום
האבלות ולא שיש כבוד ביום א' שהוא ר“ ח
יותר מהשבת (ציוני הלכה -אבלותשצד ,ט).
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גדול ש אין ב ה דבר לב טל ה' .עו ד לנו ע מ ע ט כאילו רוצה ל ע מו ד מ פניו
כ תב ש ם לגבי ר״ג ' ,מ ש מ ת ר״ג הזקן וכיוצא בזה ,וכל שכן ש א סור לבזו תו
ב טל כבוד ה תור ה  -ב מ סכ ת מגילה ע״כ.
(דף כא) אמר ש ע ד ש מ ת הוא היה
ברי או ת ב עו ל ם ולא היו למידין הזמן ש ל ימי ה ספיר ה ב מ הו תו שייך
תורה אלא מ עו מ ד מ ש מ ת הוא ירד ל עניין כ בו ד ה תורה .כ תב המהר״ל
חולי ל עו ל ם ו הוצרכו לל מוד תור ה ב ספר נ תי בו ת עו ל ם (נתיב התורה  -פרק
מיו שב' ע״כ .ד היינו ש ה ם היו יב) ובפר ק הבא ע ל יב מ תו (י ב מו ת ס״ב
לומדי ם תורה מ עו מ ד וזה היה כ בו ד ע״ב) א מרו שני ם ע ש ר אלף זוגים
ל תור ה ש אין כדוג מ תו לל מוד תורה תל מידי ם היה לו לרבי ע קיב א וכולן
דווקא בע מי ד ה.
מתו בפר ק א חד מפני של א נהגו כבוד
זה לזה וכו' תנ א כול ם מתו מפ ס ח וע ד
כבוד א מי תי שייך רק א צל מי ש לו מ ד ע צ ר ת  ...פי רו ש כי ב תור ה נא מר בה
תור ה .ע ל ה מ שנ ה ב א בו ת פרק ו מ״ג ( ,מ שלי ג') אורך ימים בי מינ ה וב ש מ אל ה
ש הלו מד תורה מפי חבירו ו אפילו עו ש ר וכבוד ,וכ א שר לא נהגו כבוד
או ת א ח ת חייב לכבדו ,ש ם כ תוב ב תור ה ני טל מהם גם כן אורך ימים.
'ואין כ בו ד אל א תור ה שנ א מ ר ( מ שלי ומה ש א מר ש מ תו מ פ ס ח ו ע ד ע צ ר ת,
ג' ל״ה) כבוד חכמי ם ינ חלו ( מ ש לי /י ש ל פ ר ש כי הזמן הזה מ פ ס ח ו ע ד
כ״ח י') ו ת מי מי ם ינ חלו טוב ואין טוב ע צ ר ת מורה ע ל כ בו ד ה תורה ,כי
אלא תור ה שנ א מר ( ש ם  /מ ש לי /ד' ה ספיר ה א ר ב עי ם ו ת ש ע ה יום ע ד מ תן
ב') כי ל ק ח טוב נ ת תי לכ ם תור תי אל תורה כי ה תור ה היא מ ת ע ל ה ע ד ש ע ר
תעזובו :וכ תב ר ש״י ש ם ,ואין כבוד ה ח מ שי ם ,ולפיכך ה ספיר ה ז' ש בו עו ת
אלא תורה .כלו מר אלא ל תור ה ול או מדריגה אחר מדריגה ע ד ש ע ר
אצריך לנ הוג בו קאי והכי קאמר אין ה ח מי שי ם ,והם לא נ תנו כבוד ל תור ה
כבוד ב א לו ל אד ם אל א ע ל ע ס קי לנ הוג כבוד ב חברי ה ם ,כמו שי ש
תורה .כבוד חכמי ם ינ חלו ולמה הן ל תורה ה ת ע לו ת כמו ש מור ה ע ליו ימי
נו חלין כבוד ב ש בי ל ש ה ם לומדין את ה ספיר ה שי ש ל תור ה ה ת ע לו ת ע ד ש ע ר
ה תורה ויור שין או ת ה כנ חל ה .ואין ה ח מי שי ם ולפיכך מ תו מ פ ס ח ו ע ד
טוב אלא תורה .נ״א ואין כבוד אלא ע צ ר ת דווקא .ו מ תו גם כן של שי ם
תורה כלו מר אין כבוד זה ש אנו ו שני ם ימים כמנין כבוד דהוא ל״ב,
עו שין ומצריכין לאד ם לנ הוג בו מפני של א נהגו כבוד זה בזה ,וכו'
כבוד אלא ברבו שלי מ ד לו תורה וב ה מ שך ש ם הו סיף 'ו עו ד י ש לך ל ד ע ת,

^ מ ר ן ראש ה י ש י ב ה| ^
הגר"ג אדלשטיין שליט"א
כבוד מלך וכבוד התורה
ב תו ס' סנ ה ד רין י” ט ע” א ,ה ק' ב ה א ד א מ רו ש ם ,ד ש מ ע ו ן בן ש ט ח
א מר ,ינ אי ה מ ל ך ע מ ו ד ע ל רג לי ך וי עי דו בך ,והק' ה תו ס' ד ה א א פי'
ת” ח א” צ ל ע מ ו ד מ שו ם ד ה אי ע ש ה והאי ע ש ה ו ע ש ה ד כ ב ו ד
התורה ע ד י ף ,כ ד א מ ר ב פ' ש ב ו ע ת ה ע דו ת ,וכיון ד ח כ ם א” צ ל ע מ ו ד
כ” ש מל ך ,ד ט פ י ע ד י ף מ ל ך מ ת” ח כ ד א מ ר ל ק מן ,ד א פ י' ל מ” ד הרב
ש מ ח ל ע ל כ בו דו כ בו דו מ חול ,מ ל ך ש מ ח ל ע ל כ בו דו אין כ בו דו
מחול .ותי' ה תו ס' דו ד אי ע ש ה ד כ ב ו ד תורה ע ד י ף ,והאי ד ת” ח י כול
ל מ חו ל ע ל כ בו דו מ ש א” כ מלך ,הו א מ שו ם ק ר א ד ק א מ ר שו ם וכו',
ש ת ה א אי מ תו ע לי ך ,כי כ בו דו ב א לו מ שו ם ד מ צו ת ה מ קו ם כך הוא,
ואין יכול ל ה פ ק י ע מ צו ת ה מ קו ם ,א ב ל ת” ח תור תו די לי ה ויכול
ל מ חו ל ע ל כ בו דו וכו' ,ע כ” ד התוס' .ויל׳׳ע בבי אור ם ,דו כי כ בו דו ש ל
ת” ח ל א ב א מ שו ם מ צו ת ה מ קו ם ,והא ג ם זה הוי מ צו ת ה מ קו ם.
ונר א ה ל ב א ר בז ה ,ד ג ב י ת” ח ע ני ן ה כ בו ד הוי מ ח מ ת ח שי בו תו,
ד ב א מ ת אי ת לי ה ח שי בו ת ט פ י מ א ח ריני ,ו ב א מ ת מ ג י ע לו כ בו ד
יותר מ א ח ריני [ו׳׳תורתו די לי ה” ,היינו ש הו א ע צ מ ו הוי ח פ צ א ש ל
תורה ,ותורה צ רי כי ם ל כ ב ד] ,וב הכי ע ני ן ה כ בו ד הוי ע ני ן ש ל ז כו ת
מזכויו תיו ,והוי ב ע ל י ם ע ל הך זכו ת ,ול הכי ש פ י ר שיי כ א ביה מ חיל ה,
ו מ ש א” כ ע צ ל מלך ,ד ב א מ ת אין בו ח שי בו ת ט פ י מ א ח ריני ,ו ב א מ ת
ל א היה מ ג י ע לו כ בו ד יותר מ א ח ריני ,א ל א ד ע נ י ן ה כ בו ד בז ה הוי
ל צו ר ך הנ הגו ת ה מ ל כו ת ,ש א ם ל א י כ ב דו הו ל א יוכל ל הנ היג ,וב הכי
ענין ה כ בו ד ל א הוי ע ני ן ש ל ז כו ת מזכויו תיו ,ול הכי ל א שיי כ א בי ה
מ חילה.
( שי עו רי רבי ג ר שון סנ ה ד רין)

כבוד רבו וכבוד ת"ח
ב ג מ' קי דו שין ל ב א ,מ בו א ר ש ר ב ש מ ח ל ע ל כ בו דו ,כ בו דו מ חול,
וי לפי' ל ה מ ק ר א דו ה' הול ך ל פני ה ם יומם .והנה הגרי” ז מ דיי ק
ב ר מ ב” ם ( פ” ה מ ה ל' ת” ת הי” א) ד מ ל ב ד ה ה ל כ ה ש ל כ בו ד רבו ,אי כ א
ע ו ד הל כ ה ש ל הי דו ר ל כ ל ת ל מי ד ח כ ם א ף ש אינ ו רבו ,ודין זה הוא
ב קי מ ה ש י ש ב ה הי דו ר ד היינו ב ד' א מו ת ,ו ע ל ה ל כ ה זו ל א שיי כ א
מ חילה.
ו הנר אה מ בו א ר מזה ,ד ע נ י ן כ בו ד רבו ,הוי ע ני ן ש ל זכויו ת ל ר בו,
והוא ה ב ע ל ד ב ר ע ל זה ,ול הכי שיי כ א בי ה מ חיל ה ,מ ש א” כ ע ני ן
הידו ר ל כ ל ת ל מי ד חכ ם ,ד הוי מ צו ה ל ש מי ם ,מ שו ם כ בו ד התורה.
( שי עו רי רבי ג ר שון כ תו בו ת)

כבוד התורה בלווית ת"ח
כ תובו ת יז א ,רב ש ש ת ו אי תי מ א רבי יוחנן א מ ר נ טי ל ת ה כנ תינ ת ה,
מה נ תינ ת ה ב ש ש י ם ר בו א א ף נ טי ל ת ה ב ש ש י ם רבו א .ו ל כ או' י ש
ל הבין ,מה” ת ש הי ה ע ני ן ב ש י ש י ם ר בו א בנ תינ ת ה ,והא א פ ש ר ד כ ך
י צ א ב מ צי או ת ,וצ” ל ש א ם כך היה ב מ צי או ת ,כנ ר א ה שז הו מנין
ה אנ שי ם הנ צ ר ך ב ש ב י ל כ בו ד התורה ,וכ מו ד חזינן הכי בנ תינ ת ה
ה” ה בנ טי ל ת ה.
והא ד ח שי ב כ ש מ לווין ת” ח ש מ ת כ” נ טי ל ת ה” ,י ש ל ב א ר ,ד ה א
איירינן ה כ א ב מ אן ד ק רי ותני ,וא” כ כ ש הו א הולך ,התורה ש ל ו
הו ל כ ת ע מו.
( שי עו רי רבי ג ר שון כ תו בו ת)

עקרי הענין
כי הכבוד נקרא אור דכ תיב (י חז ק אל מ״ג) וה ארץ האירה
מכבודו ,וידוע כי אין הזיו ואור ב עו ל ם רק מפ ס ח ו ע ד
ע צ ר ת ש אז האור הוא זך ו טוב לכך נקרא חד ש אייר זיו,
מפני ש א תו זמן הזיו והאור ב עו ל ם ו ה תורה נ תנ ה ב ע צ ר ת
שהו א סוף הזמן שהו א זיו ,וכל זה מורה ע ל כבוד ואור
התורה ,והם לא נהגו כבוד ב חברי ה ם ש ה ם תל מידי
חכמי ם יודעי ה תור ה לכך מ תו בזמן הזה.
כבוד ה תור ה הוא ש ה ת״ ח מ תנ הג בדרך הי שר .כ תב ב ספר
מ סיל ת י שרי ם (פר ק יא) ו הענין ,ש כל אדם לפי מדריג תו
ולפי מה ש הו א נ ח ש ב ב עיני הדור ,צריך שי ת בונן לבל תי
ע שו ת דבר בל תי ה גון ל אי ש כ מו תו ,כי כפי רבו ת ח שי בו תו
ו חכ מ תו כן ראוי שירב ה זהירותו בדברי הע בוד ה ודקדוקו
בה ,ואם איננו עו ש ה כן ,הרי ש ם ש מי ם מ ת ח לל בו חס
וחלילה ,כי כ בו ד ה תור ה הוא ,ש מי ש מ ר ב ה הלי מוד בה
ירבה כ מו  -כן ביו ש ר וב תי קון ה מדו ת ,וכל מה שי ח סר מזה
למי ש מרב ה בלי מוד ,גור ם ביזיון ללי מוד ע צ מו ,וזה חס -
ו חליל ה חילול ל ש מו יתברך ,שנ תן לנו את תו ר תו ה קדו ש ה
ו צונו לע סו ק בה ל ה שיג ע ל ידה שלי מו תנו.
י ש אי סורי ם ש ה תירו מ פני כ בו ד ה תור ה .כ תב בערך ל ח ם
( אור ח חיים סימן ש ל ט) י ש מתירין לר קד ביו ם ש מ ח ת
תורה מ פני כבוד התורה ,ומקורו כבר קדום ראה בביכורי
יע קב סימן תרס ט ,ש הבי א כבר ש כ ת ב מהרי״ק ב ש ם רב
האי גאון ,יום זה רגילין א צ לנו לר קד בו אפילו כמה זקנים
ב ש ע ה ש או מר קלו סי ם ל תור ה .ואף שזו מ שו ם ש בו ת הוא,
נהגו בו היתר מ שו ם כבוד ה תורה ,עכ״ל :.וכן ה תירו לגבי
איסור הוצ א ה ,ב שו״ע או״ח ( סימן שא סעיף מג) ש ה מו צ א
ס״ת ב שד ה ,וכו' ואם היו ג ש מי ם יורדים ,מ ת ע ט ף בעור
וחוזר ומכ סה או תו ,ונ כנ ס בו .ובי אר ה מ שנ ה ברור ה (ס״ק
קס) ג ש מי ם יורדי ם  -ש ת ת קל קל הס״ת התירו לו ל ה ת ע ט ף
וחוזר ו מ ת ע ט ף בבג די ם מ ל מ ע ל ה ונ כנ ס שז הו כבוד ה של א
ת ת קל קל בג ש מי ם :ב דיני ע דו ת .תל מיד חכ ם אינו צריך
לילך ל ה עי ד ל פני בי ת דין הקטן מ מנו מפני כבוד ה תורה,
אבל היכי ד הע דו ת הוא ל א פ רו שי מ א סור א חייב ל העיד.
בנידוי חכ ם הקילו .ראה ערוך ה שול חן יורה דע ה סימן
שלד ,ס עי ף לה ,מש״כ ,חכ ם זקן ב חכ מ ה אף ש אינו זקן
ב שני ם או אב ב״ד ש ס ר ח אין מנדין או תו בפר ה סי א ל עו ל ם
מפני כבוד ה תורה אלא או מרי ם לו הכבד ו ש ב בבי תך
אא״כ ע ש ה כי רבע ם בן נ ב ט וחביריו והיינו ש חו ט א
ומח טי א את הרבי ם דאז רודפין או תו אבל כ ש ח ט א איזה
חטא ל ע צ מו מלקין או תו בבי תו וכן כל ת״ח ש חייב נידוי
אין לב״ד ל קפוץ ולנ דו תו ב מ הר ה אלא נ ש מ טין מ מנו בכל
ה אפ שרי אא״כ רואין ש ה רב ה י ת קל קלו ע״י כך דאז אין
נו ש אין לו פני ם וחסידי החכ מי ם היו מ ש ת ב חי ם של א נ מנו
מעול ם לנ דו ת ת״ח

ראשי הישיבות
הגאון הגדול רבי דו ד כהן שליט״א
ראש ישיבת חברון

גדר כבוד התורה
איתא בברכות (סג א) ,תנו רבנן כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה היו שם רבי יהודה ורבי יוסי
ורבי נחמיה ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ,פתחו כולם בכבוד אכסניא ודרשו ,פתח
רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום בכבוד תורה ודרש" ,ומשה יקח את האהל ונטה לו
מחוץ למחנה" ,והלא דברים קל וחומר ,ומה ארון ה' שלא היה מרוחק אלא שנים עשר
מיל ,אמרה תורה והיה כל מבקש ה' יצא אל אהל מועד ,תלמידי חכמים שהולכים מעיר
לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה על אחת כמה וכמה ,עכ"ד הגמ'.
והנה כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה ,היה זה לאחר חורבן בית המקדש ,שבאו להעמיד
את בנין התורה לדורות הבאים ,ובודאי שהזמן שנכנסו ליבנה הוא הזמן שבו הניחו את
היסוד לבנין התורה בישראל ,וראוי לדרוש בד ב ר ובענין שיהיה היסוד לבנין התורה ,ומזה
שפתח ר׳^ בכבוד התורה ,הרי מבואר דכ בוד התורה הוא היסוד לבנין התורה בישראל.
עוד למדנו מדברי הגמ' ,כבודה של תורה מה הוא ,וזה ממה שפתח ר' יהודה בכבוד התורה,
ודיבר במעלתו של מבקש ה' ,ובמעלתם של ת"ח ההולכים ממדינה למדינה ללמוד תורה,
למדנו כי כבודה של תורה הוא ע׳^ מבקשי ה' ,המבקשים ומשתוקקים לכתרה של תורה.
וביאור הדברים ,כי ענין הכבוד הוא במה שאדם מוקיר ומחשיב הדבר ,ולכן גם כבודה של
תורה בא דוקא ע׳^ לומדיה ,המייקרים ומחשיבים את התורה ,וזה בא לידי ביטוי לפי גודל
הביקוש וההשתוקקות של מבקשי ה' לזכות בכתרה של תורה ,ולכן כבודה של תורה בא
ע׳^ מעלת מבקשי ה' ,הם הת"ח המבקשים ומשתוקקים להתעלות במעלות התורה.
והנה איתא שם בגמ' עוד" ,עוד פתח רבי יהודה בכבוד התורה ודרש ,הסכת ושמע ישראל
היום הזה נהיית לעם ,וכי אותו היום נתנה תורה לישראל ,והלא אותו יום סוף ארבעים שנה
היה ,אלא ללמדך שחביבה תורה על לומדיה בכל יום ויום כיום שנתנה מהר סיני" .ולמדנו
מדברי הגמ' בחינה נוספת בכבודה של תורה ,והיא בחביבותה אצל לומדיה כיום שניתנה,
והיינו דאין לך דב ר מזולזל יותר מדבר שנתיישן ופסקה חיבתו ,וכבודה של תורה הוא
בחביבותה ובהתחדשות אצל לומדיה ,שאף שלומדים אותה בכל יום אינה מתיישהת
ומתחדשת חיבתה אצלם כיום שניתנה.
ומרן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל ביאר ,דב' ענינים אלו של כבוד התורה המבוארים בגמ' שם,
הם משורש אחד .כי עד כמה שיש ביקוש והשתוקקות אצל לומדיה ,להשיג עוד מעלה
ועוד מדריגה בתורה ,כך היא חביבה אצלם כיום שניתנה ,ואם מפסיק הצמאון והביקוש
אצל לומדיה פוסקת חיבתה והיא מתיישנת אצלם.
ובזה נראה לבאר מה שנתייחדו הימים שבין פסח לעצרת לכבוד התורה ,כמש"כ המהר"ל
בנתיבות עולם פי"ב ,שהזמן שבין פסח לעצרת מורה על כבוד התורה[ ,ועי"ש שלכן נענשו
תלמידי ר"ע בימים אלו ,כיון שחטאם היה שלא נהגו בכבוד התורה ,וכמש"כ גם המהרש"א
ביבמות סב ב].

אי סורי ם מ ח מ ת כ בו ד ה תור ה .א סור להרהר ב מ בו או ת
ה מ טונפו ת בד״ת מ ח מ ת כבוד ה תורה (כ״כ הרמ״א יו״ד
רפב סעי' יט).
י ש הרב ה דיני ם מ ח מ ת כ בו ד ה תור ה .בדברי הרמב״ם
ו ה שו״ע מפו ר שי ם הלכו ת כבוד ספר תורה :״כל הרו אה
ספר תור ה כ ש הו א מהלך חייב ל ע מו ד מפניו ...מצוה לייחד
ל ספר תור ה מקו ם ולכבדו ולהדרו יו תר מדאי ...ולא יחזיר
א חוריו ל ספר תורה אא״כ היה גבו ה מ מנו ע ש ר ה טפ חי ם...
כל מי שיו ש ב ל פני ספר תורה י שב ב כו ב ד ר א ש ב אימה
ו פ ח ד ש הו א ה ע ד הנ א מן לכל ב אי עול ם״ .וכן ברכ ת ה תורה
בעלי ה ל תור ה ,כ' ב שו ל חן ערוך אור ח חיים ( סי מן קל ט
סעיף ח) אפילו ברך ברכ ת ה תורה ל ע צ מו ו תיכף קר אוהו
לקרו ת ב תור ה ,צריך לחזור ולברך :א שר ב חר בנו ,כ שקורא
ב תור ה ,ד מ שו ם כבוד ה תור ה נ ת קנ ה כ ש קור א ב צ בו ר.
וביאר ה מ שנ״ב( ,ס״ק ל) ר״ל ולא הוי ברכה זו ברכ ה
י תירת א ,ומ״מ כדי של א יהיה ברכה הר א שונ ה בכדי כ תב
הפר״ח וכן ש ארי א חרוני ם דיראה לקרוא עכ״פ פ סו ק א חד
כגון יברכך דרך הילוכו לס״ת :ע״כ.

ונראה לבאר דברי המהר"ל שנתייחדו ימים אלו לכבוד התורה ,לפי דברי החינוך ,שענינם
של ימים אלו בין פסח לעצרת שהם ימי הספירה ,הוא בספירת הימים למתן תורה ,שבזה
בא הביטוי להראות ההשתוקקות והרצון החזק לתורה ,ומבואר היטב לפי דבריו שלכן ימים
אלו חשובים מיוחדים לכבוד התורה ,שהרי עיקר כבודה של תורה הוא בביקוש
ובהשתוקקות אליה ,וכמו שהבאנו מסוגיית הגמ' בברכות ,דכבודה של תורה הוא ע׳^
לומדיה כשהם מבקשי ה' ,ולכן הימים שבין פסח לעצרת שהם מיוחדים להראות
ההשתוקקות והרצון לתורה ע׳^ ספירת הימים ,הם ימים המיוחדים לכבודה של תורה.
ומבואר מאוד מה שהעמיד ר' יהודה את כבודה של תורה כיסוד לבנינה של תורה ביבנה,
שהרי כך היה המהלך בתחילת נתינתה של תורה בסיני ,וכך מתחדש ענין קבלת התורה
בכל שנה ,שקבלו את התורה מתוך הספירה שהוא ביטוי של השתוקקות ורצון חזק
לקבלת התורה ,שזה כבודה של תורה ,וכמו שכבודה של תורה הוא היסוד לקבלת התורה
בנתינתה מסיני ,ע׳^ ספירת הימים שבין פסח לעצרת ,כך הוא גם המהלך לדורות ,שכל
בנין של תורה עומד על יסוד של כבודה של תורה ,ע׳^ הביקוש וההשתוקקות של לומדיה,
ולכן העמיד ר' יהודה את בנינה של תורה ביבנה על כבוד התורה של בקשת התורה.
(חיזוק  -ח)

חקירות הלכתיות

לימוד המוסר

הרב פ ר ץ

כבוד התורה
ידוע כי עשה דכבוד ה ת ר ה עדיף ,ומקדימין ת״ח לעם
הארץ כמה פעמים ,ואף בהזדמנו לדין יש להקדים
ת״ח כמבו' בחו״מ סי' ז'.

הרה"ג י ר ח מי א ל ק ר ם

1כבוד התורה7
כאשר שמואל מוציא את ישראל למלחמה לקראת פלשתים ,נטשת המלחמה וישראל ניגף לפני
פלשתים .מורים זקני ישראל לעם להביא את ארון ברית ד' משילה אל שדה המלחמה 'ויבא
בקרבנו ויושיענו מכף אויבנו'.

ויש לדון כאשר הגיע אדם לרופא [ח״ו] ורואה תור

אכן כשהגיע הארון אל המחנה 'ויריעו כל ישראל תרועה גדולה' .כאשר שמעו הפלשתים את קול

גדול ,אכן הוא עדיף מהם לפי שהוא ת״ח שקודם
לע״ה ,האם מותר ע״י תחבולה [בלי חילול ד']

התרועה 'ויראו הפלשתים' ואמרו 'אוי לנו מי יצילנו מיד האלוקים...המכים את מצרים בכל מכה

להקדים א ת כולם.

ב מדב ר' .אף על פי כן התעשתו הפלשתים ונלחמו עם ישראל 'ותהי המכה גדולה' 'וארון אלקים
נלקח'.
כאשר הגיע לשילה ,אל עלי הכהן ,השמועה הקשה על שרשרת האסונות ,מנוסת ישראל מפני

רכב

הפלשתים 'וגם שני בניך מתו..וארון האלוקים נלקחה' נפל עלי מעל הכיסא 'ותשבר מפרקתו וימות'.
באותה שעה' ,כלתו אשת פינחס' עמדה ללד ת 'ותשמע את השמועה אל הלקח ארון האלוקים'

ידוע כי אלי' הנביא אמר לנביאי הבעל קחו לכם הפר

'ותכרע ותלד' בן' .ותקרא לנער אי כבוד לאמור גלה כבוד מישראל' 'גלה כבוד מישראל כי נלקח

האחד כי אתם הרבים .ומרן הגרח״ק בספרו דרך
אמונה כתב ,דמכאן כי רבים קודמים ליחיד לענין

ארון האלוקים'.
אחרי קבלת התורה ב מ ע מ ד הר סיני כאשר 'ויסעו מהר ד' דרך שלשת ימים' 'וארון ברית ד' נוסע

צדקה.

לפניהם' .מביא רש׳׳י מהספרי' :זה הארון היוצא עמהם למלחמה ובו שברי לוחות מונחים' .הרמב׳׳ן
מביא הירושלמי בשקלים שגם התורה ,הלוחות השניים ,היו בארון ונחלקו אם היה ארון א חד או

ומעתה ,ת״ח הנוסע ל ת ת שיעור לרבים ,האם מותר

שניים.

לו לעקוף א ת כל הרכבים שלפניו [כאר אין חילול ה']
שהרי רבים צריכים לו ,ואינו חייב להיות בתורה יחד

הרי לפנינו כי 'ארון ברית השם' אשר לוחות ושברי לוחות בתוכו הוא הנקרא 'כבוד' השוכן בתוך

עם כולם.

נישוק ס״ת
אמר לי מו״ר הגרח״פ שיינברג זצוק״ל כי אין לנשק
ס״ת בימי החורף רק ע״י הפסק טלית ,ומקור לזה
שהרי אין להכניס מטבע לפיו מפני שידי הכל
ממשמשין בה ,ויש סכנה בדבר אף בס״ת חשש הגרח״פ
כי כן .שוב שמעתי כי כך הורו כמה מחכמי ישראל.

כל דפריש
זה פשוט ,כי סיעה של ת״ח ויש שם עמי הארץ
מועטים ,ופרש מהם אחד ,הרי כל דפריש מרובא

ישראל .התורה היא כבודם של ישראל ואולי משמעות זו כלולה ב'כבוד התורה'.
בקבל ת התורה ב מ ע מ ד הר סיני קיבלנו כולנו יחד 'כבוד' לעם ישראל .לכן כאשר נשבה ארון
האלוקים המשמעות היא 'גלה כבוד מישראל'.
'כבוד התורה' מחייב הקפדה מיוחדת על שמו של המקום בו מונח ספר התורה .הגמ' ב שב ת על
המשנה 'על שלש עברות נשים מתות בשעת לידתן' מביאה 'תנו רבנן על שלש עבירות נשים מתות
יולדות רבי אלעזר אומר נשים מתות ילדות ...ויש אומרים על שקורין לארון הקודש ארנא' .שקראו
לו 'ארון' סתם ולא 'ארון הקודש'.
עוד שם בגמ' 'בעוון שני דברים עמי הארצות מתים על שקורין לארון הקודש ארנא ועל שקורין
לבית הכנסת בית עם' .המגן אברהם הביא את דברי הגמ' הללו וכתב' :דצריך לומר ארון הקודש'
ולא לומר ארון סתם.
המקום עליו קוראים בתורה נקרא תיבה והמקום בו מונח הספר תורה נקרא ארון הקדש .ה'משנה
ברורה' מביא שקדושתו של ארון הקודש גדולה מקדושתה של התיבה מפני שבארון הקודש ספר
התורה נמצא תמיד ואילו על התיבה נותנים את ספר התורה רק לפעמים.
ארון הקודש יש לו דין של 'תשמישי קדושה' וכך כתב בשו"ע קנ"ג סעיף ג'' :תשמישי קדושה ,כגון:

פריש וחייב לעמוד בפניו[ .אגב ,אמר מרן הגריש״א

תיק של ספרים ומזוזות ,ורצועות תפילין וארגז שנותנים בו ספר תורה או חומש'.

למורי אבי הגאון שליט״א ,כי אין חובת קימה
באוטובוס ,כאשר אבי קם לפניו שם].

על 'תשמישי מצווה' פוסק המחבר בשו"ע הלכות ציצית 'חוטי ציצית שנפסקו י כול לזרקן לאשפה
מפני שהיא מצווה שאין בגופה קדושה' וברמ׳׳א שם כתב' :ויש אומרים דאף לאחר שנפסקו אין
לנהוג בהם מנהג ביזיון לזורקן במקום מגונה אלא שאין צריכין גניזה ויש מדקדקין לגונזן והמחמיר

ויש לדון כאשר נזדמנו שניים ,אחד ת״ח מופלג אבל

ו מד קד ק במצוה זו תבוא עליו ברכה' וכתב שם במשנה ברורה שהוא הדין בסכך הסוכה ולולב

לא ידוע לעם והשני נאמר עליו כי בגד שמלא

ושופר.

כמרדע ת של חמור [ראה חו״מ סי' ז' והגהת הגר״א]

אבל בתשמישי קדושה יש חומרה נוספת הם טעונים גניזה .זה לשון הגמ' במגילה 'תשמישי מצוה

והוא קם מפניהם ,מצד אחד קם בפני החכם ,מצד שני

נזרקין תשמישי קדושה נגנזין .ואלו הן תשמישי מצוה ,סוכה לולב שופר ציצית .ואלו הן תשמישי

נחשב בעיני העם כי מכבד הוא א ת בעל המרדעת ,כי

קדושה ,דלוסקמי ספרים תפילין ומזוזות ותיק של ספר תורה ונרתיק של תפילין ורצועותיהן' .ארון

ברור להם שקם מלפניו ,האם שפיר דמי ,או שמא
"בהדי הוצא לקי כרבא״.

הקודש והתיבה עליה קוראים בתורה נקראים 'תשמישי קדושה'.
ה'נפש החיים' כותב' :יתרה התורה הקדושה ביתרון אור ותוספת קדושה גם על המצוות כולן יחד'.
'כי קדו שת ואור המצווה אשר תשכין אורה על אותו הדבר והחפץ אשר בו ועל ידו תעשה המצווה,

ובפרט מי שיש איסור להחניף לו ,וחייבים ע״פ דין

אינו שורה עליהם רק לפי שעתו ,בעת שהמצווה נעשית בהם .אבל לאחר שנעשה בהן מצוותן,

לעשות לו מש״כ בבה״ל סימן א' וע״י שקם נותן לו
חיזוק כי אין יודעים שם עבור זה שלידו.

הקדושה והאור מתעלה ומסתלק מהם תיכף ונשאר כבראשונה'.
'אבל התורה הקדושה ,כל מקום שתזריח ותופיע אורה וקדושתה פעם אחת ,קדו שת עולם תהיה
לו ,ונשאר ת מיד בקדו שתו .כמו ששנינו בבריתא שתשמישי מצוה נזרקין ותשמישי קדושה נגנזין.

מניעת כבוד

ולכן מנו שם תשמישי תפילין ומזוזות ,בכלל תשמישי קדושה .מחמת פרשיות התורה שהיו מונחות
בתוכם פעם אחת'' .נרתיק של תפילין' בית של תפילין שהיו מונחות בו פרשיות התורה הקדושה

ת״ח אשר שמחים בכני סתו ורוקדים לפניו ,לקיים עשה
דכבוד התורה ,אכן הוא מואס בזה ורוצה לברוח

אפילו פעם אחת ,מ קבל דין אחר .הוא כבר לא תשמיש מצווה ב ל ב ד ,הוא תשמיש קדושה שטעון
גניזה.

מ ח מ ת ענוה[ ,מסופר על הגרב״צ כי אחר ששבחו

ניתן אל לבנו ,על אחת כמה וכמה ,מעלתו וקדושתו של מי שעוסק בתורה תדיר .של מי שמוחו

אותו כהוגן הקיא את כל אשר אכל] האם ימנע אותו
מזה או שמא מבטל הוא את הרבים מלעשות מצוה.

וגופו נעשים מקום שהתורה נמצאת בהם .איזו קדושה חלה עליו .נכיר ב מעלת עמילי התורה
ולומדיה ונעריך את הקדושה החלה עליהם .נזכור ונדע לשמור על 'כבוד התורה' המביאה קדושה
זו החופפת ומגינה עלינו.

מנהגים

הרה"ג אליקום דבורקס

כבוד התורה בזקן ששכח תלמודו

מצות עשה מן התורה לכבד תלמידי חכמים ,מקור מצוה זו כתבו רבינו
חננאל בשבועות דף ל' ובם׳ המצוות לרמב״ם עשה כ״ט החינוך במצוה
רנ״ז הוא ממש״כ ״והדרת פני זקן״ (ויקרא י״ט ל״ב) ,ודרשו חז״ל בקידושין
ל״ב ע״ב ״זקן נוטריקון זה קנה חכמה״ .והכוונה לתלמידי חכמים ,מאידך
הרמב״ן בהשגותיו לספר המצוות שורש שני ובשו״ת הרשב״א ח״א סימן
ק״ם לומדים זאת מהפסוק ״את ה׳ אלוקיך תירא״ (דברים ו׳ י״ג) .ודרשו
חז״ל בפסחים כ״ב ע״ב את לרבות תלמידי חכמים ,אע״פ שבפסוק זה לא
מוזכר חיוב הכבוד אלא המורא מ״מ למדים מזה גם חיוב הכבוד כי הירא
מהחכם בודאי מכבדו מפני היראה .וכ״כ ברי״ף על עין יעקב ב״ק סוף
פרק ד׳ (עי׳ ביד רמה קידושין ל״ג).

תורתו עמו ,וכ״כ בס׳ נועם אלימלך וביאור דבריו נראה דאמנם שכח את
תלמודו מ״מ לעולם הבא מזכירים לו כל תורתו (עי׳ שו״ע הרב הלכות ת״ת
פ״ב ה״י) .ומכיון שלעולם הבא יש לו מעות ומעמד ת״ח אף בעולם הזה לא
אבד ממנו שם ת״ח.
השלה״ק בפרשת ויקהל פקודי באות ט״ז ביאר השייכות בין שברי לוחות
לזקן ששכח תלמודו עפ״י דברי הגמ׳ בעירובין נ״ב ע״ב שאלמלי לא נשתברו
לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל ומפני ששבירת הלוחות היא
גרמה לשכחת התורה לכן אין להאשים את הזקן ששכח תלמודו כי הם שגרמו
לו השכחה (עי׳ בילקוט סוף יהושע).
מובא במסכת אבות ס״ג משנה י״ז ״השוכח דבר אחד ממשנתו כאילו מתחייב
בנפשו״ ,וכו׳ אפילו תקפה עליו משנתו ת״ל וכו׳״ .ויש לפרש דשכח מחמת
אונסו היינו שתקפה עליו משנתו דווקא ומיעטו בזה אם שכח ע״י שהלך אחר
שרירות לבו בתענוגים וכמו שמצינו בגמ׳ שבת קמ״ז בר״א בן ערך שנמשך
אחר תענוגים שבאמת כל מה שלמד שזה אינו בכלל אונס.

מובא בגמ׳ ברכות ח ׳ ע״ב ״הזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו
דאמרינן לוחות ושבהרי לוחות מונחות בארון״ .רש״י מפרש מה שכתוב
״מחמת אונסו״ דהיינו שחלה או שנטרד בדוחק מזונות ,יש שכתבו שאם
הוא עשיר והיה טרוד בעסקי פרנסתו ע״ז לא נאמר הזהרו בזקן וכו׳ וכ״כ
בס׳ פשט ועיין (להגר״מ שטרנבוך שליט״א) .מש״כ לוחות ושברי לוחות
מונחות בארון ,דהיינו הלוחות השניות ושברי הלוחות הראשונים מונחות
בארון שנאמר ״ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות בס׳ טעם הצבי כתב לפרש עפימש״כ בס׳ שפת אמת בפירוש דברי המשנה
הראשונים אשר שברת ושמת בארון״ (דברים י׳ ב׳) ,ודרשו חכמים בגמ׳ יכול אפילו תקפה עליו משנתו וכו׳ ,דמובא בשם האר״י דכל מה ששכח
מנחות צ״ט ע״א ״אשר שברת ושמת בארון״ ,אף את השברים תשים האדם בגלל שתקפה עליו משנתו עתיד הקב״ה להזכירו בעולם הבא וכך
מובא בס׳ תשב״ז קטן למהר״ם מרוטנבורג סימן תקכ״ט .והנה כתב הרמ״א
בארון.
מפאנו במאמרו מאה קשיטה סימן ל״ו דעל הלוחות הראשונות נאמר ״וביום
מלשון ״הזהרו״ משמע שצריך להזהר בזקן ששכח תלמודו שלא לבזותו פקדי ופקדתי עליהם חטאתם״ ,פקדי הוא מלשון ״פקוד יפקוד אלוקים
אבל ודאי שאין צריך לכבדו כפי שהיה קודם ששכח ,וכן משמע מלשון אתכם״ ,והוא לשבח וחטאתם פירוש חסרונם ,כי עתידות לוחות הראשונים
הגמ׳ במנחות צ״ט ע״א ת״ח ששכח תלמודו מחמת אונסו שאין נוהגין בו לחזור לקדמותן ,ולפי״ז מובן הדמיון משברי לוחות לזקן ששכח תלמידו,
מנהג בזיון ומשמע מ דברי הגמ׳ דאין לבזותו אבל לנהוג בו מנהג כבוד דכשם כששברי לוחות מונחות בארון ויש להם חשיבות משום שעתידין להיות
ולקום בפניו אין צריך (עי׳ ירושלמי סוטה פ״ח ה״ג) .אולם מדברי המאירי שלימין ,כמו״כ צריכים לכבד זקן ששכח תלמודו ששכח משום שעתיד
בברכות (שם) משמע אחרת שכתב וז״ל ״זקן ששכח תלמודו מחמת אונסו תלמודו לחזור אליו לעתיד לבוא.
מוזהרים אנו שלא לנהוג בו בזיון ,אלא שנכבדהו כאילו לא שכח" ,ומבואר
ג״כ ששברי לוחות יש לכבדם כלוחות וזהו החידוש שמניחין אותן בארון .מובא בגמ׳ שבת קט״ז ע״א ״ס״ת שנמחקו אותיותיה אין מצילין אותו בשבת״
כדברי המאירי מובא בירושלמי מו״ק פ״ג ח״א ״רבי יעקב בר אבא וכו׳ שהקלף מתקדש אגב הכתב ,הלך הכתב הלכה לה קדושתו .וא״כ נאמר גם
אמר זקן ששכח תלמודו מחמת אונסו נוהגין בו כקדושת ארון ומשמע בזקן ששכח תלמודו אף באונס דפרח כתב התורה מלבו וממוחו? ,ומתרץ
בס׳ אור הישר דגבי ס״ת כל קדושת הקלף היא ע״י אמירת פיו ורק בשביל
דלא רק שאין לבזותו אלא אף נוהגין בו מנהג כבוד.
הכתב המוכן להיות עליו בזה שייך לומר הלך הכתב הלך קדושתו ,משא״כ
חידוש גדול מוצאים אנו ברבינו בחיי פרשת כי תשא שכתב ״ידוע הלוחות כתוב בהם ״מעשה אלוקים הוא המה והמכתב מכתב אלוקים הוא
דאותיות הלוחות היו חיים רוחניים ונפש הלוחות ,ולכן קודם שבא משה חרות על הלוחות״ ,ולכן י״ל דבהם נתעצמה קדושה עצמית מהשי״ת הבלתי
למקום טומאה הביאם בידו משום דהחי נושא את עצמו ,וכשבאו למקום נפרדת לעולם כמובא בגמ׳ שבת ק״ה ע״א ״אנכי״ נוטריקון אנא נפשי כתיבת
טומאה פרחו האותיות ונעשו כבדים כמו הגוף לאחר הסתלקות הנפש יהבית (אני בעצמי כתבתי ונתתי) ,כן הת״ח בשעה שלומד נקבעה תורתו לא
ולכן נפלו ,וכן זקן זה פרח תורתו״[ .עי׳ שו״ת הרדב״ז ח״ג סימן תתפ״ג רק בלבו ומוחו הגופניים כי אם גם בנשמתו שהוא חלק מעצמות הבורא
וכך מובא בפירוש עז יוסף על תנחומא פרשת כי תשא בשם האלשיך] .יתברך ,ככתוב ״ויפח באפיו נשמת חיים״ ,וכמבואר בזוה״ק ״מאן דנפח
מרוחיה נפח״ וכתוב ״חלקי ה׳ אמרה נפשי״ ,וקדושה כזו ג״כ בלתי נמחקת
המהר״ל מפראג בם׳ נתיבות עולם (נתיב התורה פי״ב) כתב שאם שכח לעולם.
מחמת אונסו לא נחשב שהתורה מסתלקת מן האדם ,וכמו שתמצא במי
שהוא חכם גדול בתורה דלא נאמר דבשעת שינה אין עליו שם תלמיד
חכם כיון שאין אונם הגוף נחשב שהתורה מסתלקת ממנו אלא לעולם
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וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לצבאתם (א ,גב)
כיצד הקפיד רבנו לא לדרוך ברשות אחרים

סח שכינו של רבינו הרב יעקב שכטר שליט״א :הגר״נ היה נמנע מלעבור בחצירות .כל השנים כשהיה יוצא מביתו
לביהכנ"ס ,היה יורד את רחוב רבי מאיר עד למטה ומסתובב שם וכו' ,למרות שיש מעבר בחצר בדיוק מול ביתו ישירות
לבית הכנסת ,וכל העולם עובר שם באין פוצה פה ומצפצף .לעת זקנותו ותגבורת חולשתו ,השכנים עשו פתח מיוחד בגדר
ואף הוסיפו שם מעקה קטן ,ובאו אליו משלחת בשם כל השכנים שמרשים ומבקשים שיעבור ,ורק מאז החל לעבור דרך
שם.
הוא אמר להם שאם אינם רוצים שזה יהפוך למיצר שהחזיקו בו רבים ,עליהם לשים מודעה בענין ,שלמרות שמרשים,
אין הם מקנים זאת לציבור ,והציע להם את הנוסח ,שאכן היה תלוי שם איזו תקופה.
לפני שנים רבות כשעוד היה מהלך ברחוב לבדו כאחד האדם ,ראיתיו ברחוב השומר ,וידעתי שהוא בדרכו לבית הכנסת,
לפי שהיה אז עת התפילה ,וגם שם יש מעבר ישיר בין חצירות ,וראיתי שהוא ממשיך ולא נכנס .חשבתי שאינו יודע שיש
מעבר .הצעתי לו לעבור .הוא שאל אותי האם אתה יודע בוודאות גמורה שכל השכנים מרשים?
מוסיף הרב שכטר :בבית רבינו היתה סוכה מאד קטנה ,בקושי למיטה אחת .היתה אפשרות להרחיב בקלות .הרב לא
הסכים כל השנים ,מפני נזקי שכנים .אמרו לו שהשכנים מסכימים ,הוא אמר יתכן שזה רק מפני כבודי ואין זה בלב שלם.
רק בשנים האחרונות לאחר שהסתובבו אצל כל השכנים ,ושבו ואמרו לו שביררו היטב אצל כל אחד ואחד ,וכולם אמרו
שהיו מאשרים זאת גם לכל שכן אחר ,נחה דעתו ,והספיק להשתמש בסוכה המורחבת רק שנתיים.

***

ושמרו את משמרתו (ג ,ז)
וברש״י :כל מגוי שהאדם ממונה עליו ומוטל עליו לעשותו קרוי 'משמרת' וגו'.
ע ל מ שמרתו
סח תלמידו הגאון רבי ישראל דוב הלוי ויזל שליט"א:
רבינו קיבל מדודו מרן ה'חזון איש' זצ"ל שלא להתערב בענינים שלא נתבקש.
היו פעמים שעוררו שיש להעיר לאחרים על דבר מסוים .אמר ,לא שאלו אותי.

אמנם אם נתבקש לפעול להעמיד את הדת על תילה פעל בחכמה ודבקות במטרה .כשבאו לבקש ממנו להצטרף לעשיה,
שאל "צריך אותי" ,ומיד לבש את הכובע וחליפה והלך.
סופר ,שפעם היה נוכח בחופה ועמד בחברת ראשי ישיבה חשובים .לסידור קידושין נקרא יהודי מכובד שבפשטות לא היה
לו עסק בהלכות אלה .רבינו עקר ממקומו והלך לחופה .מאן דהו העיר לו שלא צריך ללכת ,כיון שכיבדו את הרב פלוני.
ענה רבינו ,התפקיד שלי הוא להיות שם .וכך הוא עמד בחופה עד שהסתיימה.
יום אחד בא לרבינו לבית הדין עם מעטפה גדולה .היה זה ראש חודש וכנראה שהיה בה כסף לשלם לאברכי כולל חזו"א.
רבינו ישב כמה שעות עם ידו השמאלית כפופה מאחורי הגב ומחזיקה את המעטפה .זו היתה שמירה מעולה.
לפני יום כיפור בא אליו עסקן וסיפר שיש בחור שלקה בנפשו ומאושפז בבית החולים באר יעקב ,ומסרב לשמוע לפסק
הלכה שאסור לו לצום ביום הכיפורים ,מיד הסכים לנסוע אליו ולשכנע אותו.
שתי משפחות חשובות בישראל השתדכו והזיווג לא עלה יפה ,היה דין תורה ארוך וקשה בבית רבינו .נכנסתי לביתו
לקראת הצהרים ,היה יום חם מאוד והוא יצא לרגע מהחדר כדי לדבר עם אחד הצדדים .הרבנית ניגשה אליו והפצירה בו
לטעום משהו או לפחות לשתות כוס מים ,הוא לא הסכים לטעום כלום עד ששני הצדדים באו לעמק השוה( .אוסף גליונות)

ולקחת חמשת חמשת שקלים לגלגלת (ג ,מז)
שו” ת ממרן פוסק הדור בעניני פדיון הבן
שאלה :בכור שאין ידוע לו אם אביו או אמו כהנים או לווים (הדבר מצוי בזמנינו בעוליא רוסיא) האם חייב לפדות?
תשובה :יש לפדותו עם ברכה [עיי שו״ת צמח צדק סי' קכ״ב (מובא בפ״ת יו״ד סי' ש״ה ס״ק ל״ב) ובנחלת צבי שם ,וביד
אברהם בגליון בסעיף י״ב בשם הפלאה שמכיון שהרוב פסק לגבי שאר דברים ,מהני גם לענין ממון ,ועיי קונטרס
הספיקות כלל ו' אות ה' ,ובשו״ת בנין ציון סי' ק״ב וק״ה].
שאלה :בכור שנולד ע״י עזרת מלקחיים ,האם זה נחשב לחציצה ,או עדיין נחשב לפטר רחם לענין חיוב פדיון הבן?
תשובה :אין זה נחשב לחציצה וחייב בפדה״ב ובברכה [עי' שו״ת אבני נזר סי' שצ״א ,שצ״ד שו״ת חלק יואב סי' כ״ו.
וע״ע שו״ת אגרות משה יו״ד ח״ג סי' קכ״ה שאין דין חציצה בבכור אדם כלל .ועי' שו״ת דובב מישרים ח״ב סי' ל״ב
שכתב להלכה לפדותו בברכה].
שאלה :הפילה האשה לאחר חמישים יום ,האם הבא אחריו חייב בפדיון הבן?
תשובה :אם הפילה בתוך ארבעים יום בוודאי אין נחשב לולד ,והבא אחריו חייב בפדה״ב ,ואפי' הפילה לאחר ארבעים
יום כבר כתב הרמ״א (סעיף כ״ג) כל זמן שאין אבריו מרוקמין אין פוטר את הבא אחריו וברגילות בחמישים יום עדיין
אין כאן ריקום אברים.
שאלה :ילד הנולד מוקדם (כגון בחודש שישי או שביעי וכו') ונמצא בינתיים באינקובטור ,מתי פודיון אותו?
תשובה :זמן הפדיון שלושים יום לאחר הלידה ,וא״כ אפי' נמצא עדיין בתוך האינקובטור (ולא יכול לחיות כלל בלי זה)
סו״ס עבר שלושים יום ,ויש לפדותו בברכה.
שאלה :אם נגמר כ״ט יום י״ב שעות ותשצ״ג חלקים ביום השלושים ,האם יש לפדותו מיד או לא?
תשובה :נוהגים כשיטת הש״ך (סוס״ק י״ט) שאין פודין עד יום שלושים ואחד.
שאלה :הרבה רגילים לעשות פדיון הבן רק בצהריים .האם יש סיבה לכך שאין פודין בבוקר כמו שעושין בברית מילה?
תשובה :בוודאי יש ענין זריזין מקדימין למצוות בפדה״ב כמו גבי ברית מילה ,ויש לעשות מוקדם ביום ,והא דרגילים
לפדות בצהריים משום דכיון דאינו מצוי כ״כ ויש ענין גדול להשתתף בפה״ב ,המציאות היא שהרבה אנשים באים ורוצים
לבא וא״כ בצהריים יש יותר אפשרות לכך( .נכתב ע״י הרה״ג ר' יהודא אריה הלוי דינר שליט״א ,מתוך הספר קיצור דיני ברית מילה ופדיוה״ב)
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ח״א
שיחה לחג השבועות -תשמ״ו
(מתוך שירת יעקב ח״ב שנדפס בקובץ תבונות ג ) 2

בחסרון ההכנ ה ,חסר ב ק ב ל ת
התורה
זה פ שו ט ,זה מיותר ,להגיד כאן את הענין
של חג השבועות .אנחנו אומרים בתפילה
ותתן לנו ה׳ אלוקינו את יום השבועות הזה
זמן מתן תורתנו ,והיינו רגילים לשמוע מפי
הרב דסלר שזה מוטבע בזמן ,זמן מתן תורתנו,
זמן שהתורה ניתנת בו ,ולמרות שעברו שנים
רבות אחרי מתן תורה ,כל שנה ושנה שאדם
מגיע לזמן הזה ,זה זמן של התעוררות מתן
תורה .זאת היא ההתעוררות המלמעלה.
ממילא מובן מאליו ,כמו שלפני מתן תורה,
באותו דור של יוצאי מצרים ,ניתנו להם ימי
הכנה ,שלושת ימי הגבלה ,ככה מדי שנה
בשנה התורה ניתנת בהתאם להכנה שאדם
מתכונן ,אדם שמכין את עצמו .ואם לפני מתן
תורה ,נקבעו שלושת ימי הגבלה ,משמע שאם
זה היה חסר ,היה חסר באיכות קבלת התורה.
אז בוודאי בכל שנה ושנה ,אם חסרה הכנה
לקבלת התורה ,אז ודאי אם ההכנה חסרה,
חסרה הקבלה .נותנים  -ה׳ נותן ,אבל אם אדם
לא מושיט יד לקבל ,זה לא ניתן .אדם נותן
מתנה ,אבל המקבל לא בא לקבל.

רכי יעקב אדלשטיין זצוקללה״ה
משלו של ה ח פ ץ חיים ע ל
ה מ א ח רי ם לבו א ׳

י דו ע ה מ ש ל ש ל ה ח פ ץ חיים ,ששמעתי
מהרב שך כמה פעמים שהיה רגיל לומר אותו:
ותן בליבנו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד
וללמד ,אומרים תן ,אומרים לריבונו של עולם,
תן בליבנו להבין ולשמוע וללמוד וללמד.
נשאלת השאלה ,אנחנו כל יום מבקשים את
זה ,למה אנחנו לא רואים שזה קיים אצלנו ,כל
הדרגות האלה ,לשמור ולעשות ולקיים
באהבה .אמר החפץ חיים זצ״ל ,משל לאדם
שפגש את מכרו העשיר ,ואמר לו ,ידידי ,לך
יש כסף ,אני זקוק לגמ״ח ,אני זקוק מאוד ,אני
נמצא במצב דחוק מאוד ,אולי תואיל בטובך,
תלוה לי גמ׳׳ח .אז הוא אומר בסדר ,תבוא אלי
מחר בשעה  12בצהריים ,תבוא תקבל גמ׳׳ח.
למחרתיים שוב פוגש אותו ואומר מתי כבר
אני אקבל את הגמ׳׳ח? תן לי כבר אני עוד
יותר לחוץ ,אני בצרה גדולה .אז הוא אומר,
אמרתי לך שתבוא ,טוב תבוא פעם שניה ,גם
ביום השלישי ,נקבע זמן ואתה תבוא .הגיע
זמן ,הוא שוב לא בא .ושוב יום אחרי זה הוא
אומר מתי אני כבר אקבל ממך ,אני כל הזמן
מחכה לגמ׳׳ח .אומרים לו טיפש ,אתה אומר
תן ואני נותן ,רק אתה לא בא לקבל .אני נותן.
ככה אנחנו אומרים אבינו האב הרחמן המרחם
רחם ,ריבונו של עולם ,תרחם עלינו ,ותן.
ש מ ע תי מאבי ,ששמע מאדם ששמע מפי
החפץ חיים ,שהחפץ חיים אמר  -ותן בליבנו,
אז הוא עונה נו ,נו .ותן בליבנו ,נו ,נו ...פתח
ספר ,פתח את הלב ,תזכך מחשבות ,תכין
ריכוז ,ותראה ,ותראה שאז נותנים .השפע מן
השמיים נותן .אומרים ותן ,אז התשובה היא
כן אני מוכן לתת ,נותן  -זמן מתן תורתנו ,אבל
תלוי כמה אדם מכין את עצמו.

מתי יום מתן תורה
כ ל המועדי ם י ש להם תאריך .בעשור
לחודש השביעי ,יום כיפור .זה תאריך י׳
תשרי .סוכות  -ט״ו תשרי .וכן כל מועד
ומועד .כתוב בתורה באחד לחודש השביעי,
בחמשה עשר לחודש הראשון .כל דבר יש לו
תאריך .ובשבועות לא כתוב תאריך .וגם
בפרשת פנחס ,שישנם כל הקרבנות של כל חג

וחג ,אז שם כתוב כל חג עם הזמן שלו:
בעשור לחודש השביעי ,וגם בחמשה עשר,
ובסוכות ביום הראשון וביום השני .כל יום
ויום עם התאריך שלו .אבל על שבועות מה
כתוב? וביום הביכורים ,בהקריבכם מנחה
חדשה לה׳ בשבועותיכם .בשבועותיכם,
כשתשלימו את שבעת השבועות .וכן בפרשת
אמור לא נאמר תאריך של ו׳ סיון או ז׳ סיון או
ה׳ סיון .אז מבחינת ההלכה ,ברור ,כי זה
באמת לא תלוי בתאריך .את דין היום טוב ,יום
טוב של שבועות ,אז יום החמישים של
למחרת השבת ,וספרתם לכם ,זהו הזמן של
היום טוב של חג השבועות .אבל אנחנו
אומרים הרי גם זמן מתן תורתנו ,היום טוב של
שבועות שזה יום הקרבת שתי הלחם
והביכורים ,הוא גם זמן מתן תורתנו .מתי זה
זמן מתן תורתנו? זה לא כך וכך ימים בסיון,
אלא עצם הזמן הוא יום החמישים של ימי
הספירה .מתי יום מתן תורה? יום מתן תורה
הוא חמישים יום אחרי פסח .זה יום מתן
תורה .הספירה היא קובעת את היום שבו גם
היום טוב ,גם קרבנות במקדש ,גם היתר חדש
במקדש ,כל הדינים שקשורים ,וגם יום של
מתן תורה ,שבו ניתנת התורה ,גם כן זה לא
קשור לימי החודש.

ל א ה ת א ריך קובע ,א ל א
ה הכנ ה
י ש בז ה ,אפשר לומר איזה רמז .זה הלכה וגם
יש בזה עניין ,שכאן התורה מגלה לנו שלא
התאריך האבסולוטי של כך וכך ימי החודש
הוא הקובע את המהות של היום ,את ההורדת
השפע שקיימת ביום הזה ,אלא ההמשכיות
שאחרי פסח .אחרי פסח ,שהוא זמן חירותנו,
ואחרי החמישים יום ,זהו הזמן הקובע .אם כן,
זה לא זמן שלוח השנה קובע אותו ,אלא זמן
של ספירה .זאת אומרת ,מה זה ספירה ? ספירה
זה ימי הכנה .היום מתן תורה עצמו הוא צמוד
להכנה של שבעה שבועות .זה היום מתן
תורה .מתן תורה ,תאריך מתן תורה ,ההכנה
קובעת אותו .זה התורה רוצה לרמוז לנו,
שמתן תורה תלוי במשהו אחר בכלל .כל
המועדים תלויים ביום מסוים ,ביום הזה
בבריאה ישנו השפע .במתן תורה ,השפע הוא
בבריאה הזאת של הכנה .כמו שכתוב בספר
החינוך שימי ספירת העומר הם ימים של
ספירה לקראת הכנה לקבלת תורה.

עותקים אחרונים של החוברת ׳אב אחד לנו׳ וסטים אחרונים של ׳גאון יעקב׳ למכירה .הזריז נשכר
את הגליון ניתן לקבל במייל I geonyaakov@gmail.com :לעניני העלון החוברת והספר בלבד052.7136946 :

מניין הימים והשבועות
התורה אומרת שתי מצוות ,מצוה של
ספירת ימים ,ומצוה של ספירת שבועות.
מצווה למימני יומי ,ומצוה למימני שבועי.
אנחנו מקיימים את שתי המצוות .יש שיטות
בפוסקים אם ספירת השבועות היא רק בסוף
כל שבוע ,או ספירת השבועות היא כל יום
ויום להזכיר את השבוע .אנחנו מקיימים את
כל השיטות ,ואומרים שהם שבוע אחד ,שהם
שני שבועות ויום אחד ,שהם שני שבועות
ושני ימים .סופרים כל פעם את הימים ואת
השבועות .מה זה ענין הספירה של ימים
וספירה של שבועות? יש הרבה דרכים של
ענין ספירה ,איך הספירה מקרבת את קבלת
התורה .אבל אפשר לומר רעיון פשוט,
שסופרים ימים ,אז סופרים רק יום אחד ,זה
מיקל הרבה על ההכנה .אם אומרים אני צריך
לקראת קבלת התורה לעשות חמישים ימים
של מאמץ ,חמישים ימים ,איזה מבצע כבד
מאוד! אבל אני צריך להיות פעיל יום אחד,
יום אחד אפשר לסבול ,זה לא קשה.

מע ש ה ב ס טייפלר ב צ ב א
הרוסי
י דו ע הסיפור שמספרים על הסטייפלר זצ״ל,
מתי שהיה בצבא הרוסי\הפולני ,כשהיה חייל
שם ,והיה צריך שם להיות בשמירה ,היתה
תורנות ,הייתה מתחלפת משמרת בלילות ,והיו
צריכים לשמור בחוץ ,בחורף ,שלג ,הרבה
מעלות מתחת לאפס ,שם קר מאוד ברוסיה,
וצריך לשמור שם ,אז הצבא נתן לחייל השומר
פרווה ,מעיל פרווה ,אדרת שיער ,צמר טבעי
עם העור ביחד ,שזה בחורף מחמם טוב ,ובלי
זה יכולים לקפוא מקור .כשמגיעה השעה
הקבועה ,בא החייל שבא לשמור ,ואז החייל
הקודם מעביר לו את הפרווה ,הפרווה הזאת
שייכת לשמירה ,והוא יוצא ונכנס לתוך הבית
להתחמם ,והשומר ממשיך הלאה לשמור כמה
שהיה שם ,אולי שעתיים ,כל פעם מתחלפים.

חצי ש ע ה ועוד חצי ש ע ה ועוד...
כ ש ה ס טייפלר ב א ,הוא ג״כ בא בלי מעיל,
על סמך זה שיתנו לו את הפרווה .החייל שהיה
לפניו ,גוי ,גוי לא חושב הרבה והוא גמר אז
מהר הוא זרק אותו ,תלה את הפרווה על ענף
של עץ ,והוא ברח מהר ,הוא לא מסר אותו
לידו של השומר הבא ,דהיינו לסטייפלר .וזה
היה ליל שבת .בשבת שיוריד אותו מהעץ,
משתמש במחובר ,ינענע את הענפים .הוא
חשב והגיע למסקנה שהקור הוא כזה שזה גדר

פיקוח נפש .פיקוח נפש דוחה שבת .א״כ
בשביל שלא יקפא מקור ,מותר לטפס על עץ
ולקחת את המעיל בשביל להתחמם .חשב
הסטייפלר אמנם זה פיקו״נ אך לא פיקוח נפש
מיידי ,עכשיו אני עוד מחומם ,אני מרגיש
טוב ,חצי שעה אני יכול להחזיק מעמד .אני
לא אמות בתוך חצי שעה .אז הוא דחה את זה
לחצי שעה אחרי זה .בעוד חצי שעה הוא
החליט ,עברה חצי שעה ,אז הוא חשב ,עכשיו
אני מרגיש שחצי שעה עוד פעם אני יכול ,זה
לא פיקוח נפש ,אני אחכה עוד חצי שעה .אם
אפשר להחזיק מעמד ,אז אסור לחלל שבת ,או
שמותר להחמיר לפחות ,זה לא סכנה ממשית.
וככה ,אני לא זוכר אולי כל הלילה זה היה
צריך להיות ,ככה עוד פעם דחה לחצי שעה
ושוב התגבר ושוב ,עד שעברה כל המשמרת
שלו ,והוא היה בבגדי קיץ ולא קפא מקור,
והייתה לו סייעתא דשמיא שהוא לא מת ולא
ניזוק והיה בריא ויצא גם שלם ,והוא לא עשה
את ההשתמשות במחובר .אז ככה :אם לא
היה מחלק את זה לחצאי שעות ,לא היה
מחזיק מעמד ,כי איך אפשר להיות כך וכך
שעות רבות בקור כזה מתחת לאפס .אי אפשר
באמת .אבל כשחילק את זה לחצאי שעות,
לחלקים קטנים ,אז כח הרצון יכול להחזיק
מתח של חצי שעה ,זה מין כח נפשי כזה .כח
הרצון יכול להחזיק זמן קצר .זמן קצר מחזיק,
ואחרי זה שוב היה צריך לעשות את המאמץ
של כח הרצון על עוד חצי שעה .ועזרו לו מן
השמיים ,והצליח .אפשר להבין את זה בדרך
הגיונית.

כ תו ב ב מ ד ר שא ׳תמימות׳ ,אימתי תמימות,
בזמן שעושים רצונו של מקום .זאת אומרת
הוא מעמיד את עצמו תחת פיקודו של המקום.
אני עכשיו כולי נתון לפקודות .מה שאני יודע,
אני יקיים .מה שאני לא יודע ,אני אשאל ,ואני
אעסוק בתורה כפי כוחי ,מקסימום כמה שאני
יכול וזהו ,זה נקרא תמימות ,אז הספירה היא
תמימה ,כי הספירה הזאת היתה בה תועלת.
כך כתוב במדרש אימתי הן תמימות בזמן
שעושים רצונו של מקום .אלה הם ספירות
תמימות ,ספירה תמימה .וככה למחרת שוב,
רק יום אחד לספור .יום אחד ,יום אחד .לכן
הספירה היא בתחילת היום .השבועות הם
בסוף שבוע .לא סופרים בתחילת השבוע,
היום מתחיל השבוע השני ,היום שבוע מספר
שניים .כששלמו שני שבועות אומרים היום
ארבע עשרה יום ,שהם שני שבועות .כי זה גם
חשוב .אדם שספר וספר ,ואחר כך עושה
סיכום ובסך הכל אומר תודה לא-ל ,אני כבר
עברתי שלב מסוים של הכנה ,אז ראוי לספור
את זה ג״כ .אז הוא סופר ,הוא סופר ואומר
קיבלתי כבר שבוע ,והשבוע הזה אני כבר
דורך על הפסגה של השבוע הראשון ,ואז
מתחיל השבוע השני .כי לומר בתחילת
השבוע אני סופר שבוע ,זה יותר מידי ,צריך
לפרק את זה לחלקים קטנים .חלק קטן זה יום,
שבוע זה חלק גדול של סיכום אחורה .האדם
אומר ב״ה .כמו שהסטייפלר בטוח שעבר כל
הלילה הוא אמר ברוך ה׳ ,הודו לה׳ כי טוב,
שכל הלילה צירפתי זה וזה ,וזה עבר אצלי וזה
בסדר ב״ה .מבחינה זאת הם הספירה של
השבועות .מצוה למימני יומי מצוה למימני
שבועי.

מהי ההכנה לקראת מתן תורה? סופרים אחרי
העומר יום .האדם אומר אני בונה לעצמי יום
של הכנה .יש ספירות חסד שבחסד ,אז אני
בונה בעצמי את מידת החסד ,אלה שמכוונים
את הספירות ,כל ספירה היא מידה מסוימת.
ועיקר ההכנה לאדם שיהיה ראוי להיות
בקרבת אלוקים לקבלת התורה ,זה תיקון
המידות הרעות ,כמו שכתוב בשערי קדושה
לר׳ חיים ויטל ועוד ספרים ,שעניין המידות זה
הוא האדם עצמו ,זה התיקון העיקרי שאדם
צריך לעסוק בו[ .המידות הראשיות הם שבע].
הכנה של יום בלי היסח הדעת לקראת קבלת
התורה ,זהו העניין של הכנה .והוא סופר
בתחילת היום.

רואים אנ חנו שאפילו התאריך של קבלת
התורה ,הוא תאריך של הימים של השלמת
ההכנה לקבלת התורה .זהו התאריך הקובע את
קבלת התורה.

ההכנו ת ל ק ר א ת מתן תורה

(המשך השיחה בגליון המיוחד לחג השבועות
בשבוע הבא אי׳׳ה)

תמימות

א ויק״ר כח ג

לע״נ הרבנית הצדקנית מרת אסתר הדסה ע״ה בת הר״ר ר פ אל יונה זצ״ל

נותן הת ורה
וידבר ה׳ אל משיה במדבר סיני וגו' (א' א'(
הנה איתא במדרש רבה (במדבר א׳ ז׳( למה במדבר סיני ,מכאן שנו
חכמים בג׳ דברים ניתנה התורה ,באש ובמים ובמדבר ,וכו׳ ,במדבר
מנין ,וידבר ה׳ אל משה במדבר סיני ,ולמה ניתנה בג׳ דברים הללו
אלא מה אלו חנם לכל באי העולם ,כך דברי תורה חנם הם ,שנאמר
(ישעיה נ״ה א׳( הוי כל צמא לכו למים[ .דבר אחר ,וידבר ה׳ אל משה
במדבר סיני ,אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר הפקר ,אינו יכול
לקנות את החכמה והתורה ,לכך נאמר במדבר סיני].
והנה על נתינת התורה מברכין ״נותן התורה״ .ויש לדון בהני
ברכות בכמה נידונים:

טעה ובירך אשר בחר בנו

הנה מי שעלה לתורה ואמר ברכה הראשונה כראוי ,ובברכה השניה
טעה ובמקום לברך ״אשר נתן לנו תורת אמת״ ,בירך שנית ״אשר
בחר בנו מכל העמים״.
כתב במשנה ברורה (סי׳ קל״ט ס״ק ט״ו( דאם נזכר קודם שאמר את
השם של סיום הברכה ,ימשיך כהוגן ויאמר אשר נתן לנו תורת אמת,
אך אם לא נזכר עד שכבר אמר ברוך אתה ה׳ של החתימה וקודם
שאמר נותן התורה ,מיד ימשיך ויאמר אלוקינו מלך העולם אשר נתן
לנו תורת אמת .והוא מדרך החיים[ .ואם לא נזכר עד לאחר שכבר סיים

וכמו כן מי ששכח יעלה ויבא ברצה ,וכבר אמר ברוך אתה ה׳ ,אומר
למדני חוקיך וחוזר לתחילת רצה ,דלא חשיב שסיים ברכת רצה .ואם
כן הכא נמי בנידון דידן נימא הכי.
ב .אין ברכה לבטלה
הנה שאלו הקושיא הנ״ל להגאון בעל דרך אמונה שליט״א ,ואמר
דאין כאן ברכה לבטלה מחמת תחילת הברכה מכיון דלא גמרו.
ג .האך מחליף באמצע
עוד יש לומר דכיון דדעתו היתה לומר אשר בחר בנו ,היאך יכול
להחליף ולהוסיף.
אך זה אינו דהא כיון דעדיין לא גמר הא יכול לתקן ,דהרי זהו
ספיקא דהגמרא (ברכות י״ב א׳) בסוגיא דשיכרא וחמרא ,האם מהני
בהתחיל על דעת ברכה אחת וסיים על דעת ברכה אחרת ,ולא
איפשיטא ,ונקטינן דמהני משום ספק ברכות להקל.
ד .הסיח דעתו
אולי יש ליישב דחשיבא היסח הדעת מהברכה וצריך לחזור לראש
הברכה[ .א״ה .דרק לענין הזכרה אמרינן דאכתי חשיב באמצע הברכה ולא הסיח
דעתו מהברכה מחמת חובת ההזכרה ,אמנם ברוצה להשתמש בהפתיחה לברכה
אחרת ,לענין זה אמרינן דכבר הסיח דעתו].
ה .פתח במעריב ערבים
העירו שכעין זה יש לדון לענין ברכת יוצר אור בשחרית ,שאם טעה
ופתח במעריב ערבים דלא יצא (שו״ע סי׳ נ״ט סע׳ ב׳) ,ואם נזכר בטעותו
בחתימת הברכה לאחר שאמר ברוך אתה ה׳ ,האם ימשיך אלוקינו
מלך העולם יוצר אור ,או דילמא יאמר למדני חוקיך .ותליא בהנ״ל.

ברוך אתה ה׳ נותן התורה ,יתחיל עוד הפעם מתחילת הברכה].

ושמעתי להקשות ,דנמצא לפי זה דכאשר הופך סוף הברכה
לתחילת הברכה ,הרי מה שאמר בפתיחת הברכה הוה ליה ברכה
לבטלה ,ואמאי לא נימא ליה שיאמר למדני חוקיך ונמצא דאכתי לא
סיים הברכה ,ויאמר אשר נתן לנו תורת אמת ,והוה ליה רק כשח
באמצע הברכה ,ונמצא דאין כאן ברכה לבטלה כלל.

לייש! קושיא הנ"ל
הנה יש לדון ליישב קושיא הנ״ל בכמה אנפי:
א .למדני חוקיך הוה סיום הברכה
הנה שמעתי ליישב בשם גאון אחד ,דבאומר למדני חוקיך הוה ליה
כסיים הברכה ולא יועיל שימשיכנה.
אמנם צריך ביאור בסברא ,וגם הרי אשכחן כעין זה בעלמא במי
ששכח דבר המעכב וכבר אמר ברוך אתה ה' ,דאמרינן שיסיים למדני
חוקיך ויחזור לתחילת הברכה.
כגון מי שאמר בימות החמה ותן טל ומטר לברכה ,וכבר אמר ברוך
אתה ה' בסיום הברכה ,דאמרינן (משנה ברורה סי׳ קי״ד ס״ק כ׳ ,וס״ק ל״ב בשם
שערי תשובה וחיי אדם) דיסיים למדני חוקיך כדי שלא תהיה ברכה לבטלה,
ואם כן שוב הוי כאלו עומד עדיין באמצע הברכה וחוזר לראש הברכה.

התח יל לגמ ור על נט ילת ידים
הנה עובדא הוה באמר ברוך אתה ה׳ על מנת לגמור על נטילת ידים,
וסיים בברכה ראשונה דברכת התורה .ויש לדון האם מהני לברכת
התורה.
א .דאורייתא או דרבנן
הנה בהתחיל הברכה על מנת לסיים ברכה אחת ,ואחר כך סיים
בברכה אחרת שלא חשב עליה ,הוה בעיא דלא איפשיטא בגמרא
ברכות (י״ב א׳).
וכתב במשנה ברורה (ביאור הלכה סי׳ ר״ט סע׳ ב׳) דלענין חיוב
דאורייתא ,יש לדון להחמיר ,כגון לענין חיוב דאורייתא דברכת המזון
כאשר במלך העולם לא נתכוין לברכת המזון.
ואם כן הכי נמי יש לדון דבנידון דידן אזלינן לחומרא מכיון דברכת
התורה הוי דאורייתא.
אמנם הא קיימא לן (משנה ברורה סי׳ מ״ז ס״ק א׳) דבמסופק אם בירך
ברכת התורה סגי באשר בחר בנו ,נמצא דהברכה הראשונה הוי רק
מדרבנן ואם כן יש להקל.
ב .ספק דאורייתא שנתגלגל לדרבנן
אך יש לומר דעכשיו הברכה ראשונה הוה דאורייתא ונקבע שלא

יצא מספק ,וכגון במסופק אם בירך ברכת המזון ,ואחר כך בירך שנית
ושכח רצה ,לא נקל עליו מספק ונימא לענין הרצה ספק דרבנן לקולא,
דהרי הוה ליה ספק דאורייתא שנתגלגל לדרבנן[ .והיינו דבעיקר הספק
שהוא האם בירך ברכת המזון ,איכא הכרעה דספק דאורייתא לחומרא].
וכגון הא שכתב מהריב״ל (ח״ג סי' ק' ,מובא בתשובות הגרע״א קמא סי' ס״ד)
בספק טריפה שבישל בכלי ,והבלוע בהכלי שהה מעת לעת ונעשית אינה
בן יומו ,דלא אמרינן דמכיון דאינו בן יומו הוה רק איסור דרבנן
וספיקו לקולא ,אלא אמרינן דמכיון דבעיקר הספק ספיקו לחומרא,
אם כן הוה כודאי טריפה ואסור גם בשהה מעת לעת.
ג .הראשונה נעשית דרבנן
אך יש לדון דלאחר שאמר אשר בחר בנו ,נעשית הברכה הראשונה
דרבנן .אך אם כן גם בספק בירך ואחר כך שכח רצה.
והרי חזינן לא כך ,דהנה בספק נפולה ,כגון בספק אם נפלה מגובה
של י' טפחים ושהתה מעת לעת ,יש לדון דמכיון דלאחר ששהתה הוא
רק איסור דרבנן והוי רק ספק נפולה ,אם כן נימא ספק דרבנן לקולא.
אך דנו בפוסקים דהוה ליה ספק איסור דאורייתא דטריפה שנתגלגל
לדרבנן( ,עיין בדרכי תשובה (סי' נ״ח ס״ק ב') דיש שהתירו רק כשנודע הספק לאחר
ששהתה מעת לעת) ,אע״פ דלאחר ששהתה הוה למפרע רק איסור דרבנן,
ועדיפא מספק בירך ואחר כך בירך ושכח רצה ,דהתם נתחדש הדרבנן
אחר כך וכאן נתברר למפרע ,ואפילו הכי אמרינן דהוה ספק דאורייתא
שנתגלגל לדרבנן.
ובמקור חיים (סי׳ תל״ז ס״ק ה׳ וח׳ ,וסי׳ תל״ח ס״ק ג׳) דן בספק בדק
חמץ דאזלינן לחומרא מכיון דחמץ הוי איסור מדאורייתא ,אע״פ
דאחר כך ביטל החמץ והוי רק איסור דרבנן ,דהרי הוי נמי ספק
דאורייתא שנתגלגל לדרבנן[ .א״ה .והרי גם הכא לאחר שביטל ,הוה נמי
למפרע רק ספק דרבנן ,דהרי אינו חייב מדאורייתא לבער חמץ שעומד לביטול].
ד .מצות צריכות כונה
עוד יש לדון מפאת דמצוות צריכות כוונה .ועיין לקמן.

בתחילה לא התכוין לברכת התורה
הנה יש להעיר עוד בעובדא הנ״ל ,דהנה מצות צריכות כונה ,והרי
בתחילת הברכה שאמר ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם ,לא התכוין
להמצוה דברכת התורה אלא לברכת אשר יצר ,ואם כן היאך יצא ידי
חובתו.
א .סגי בתחילת הברכה
וכי תימא דסגי בהא שהיה בדעתו לברך ברכת התורה לאחר מכן,
אך לא פסיקא לי דסגי בכך ,דאטו מי שחושב לאכול בציקות של נכרים
ואחר כך מצה ,וכסבור שאוכל עכשיו בציקות אלו והנה רואה שטעה
ואכל המצה ,האם נימא שיצא למאן דאמר דגם במידי דאכילה הכוונה
לעיכובא.
ב .עיקר הברכה הסיום
העירו דסגי בכוונה להמצוה מלאחר תיבת העולם ,דהרי לחד גסא
בגמרא ברכות (י״ב א׳) עיקר הברכה הוה רק בסיום הברכה ,דצריך
לכוין להברכה הנכונה רק בסיום.
אך לענ״ד לא דמי ,דכיון דבעינן כוונה למצוות יהא דומה להתחיל
לכוין בחצי הכזית השני של המצה .אך טענו דהכא עיקר הברכה היא
הסיום .ולענ״ד אינו מוכרח.
ג .התחיל על דעת מעין שלש
אך לכאורה יש ראיה לדבריו ,דאין בתחילת הברכה חסרון דכוונת
מצוה ,דהרי נידון דידן דהתחיל הברכה על דעת ברכה אחרת ,מבואר
כעין זה בביאור הלכה (סי׳ ר״ט סע׳ ב׳) דבהתחיל על דעת מעין שלש
ורוצה לסיים בברכת המזון ,תליא בבעיא דגמרא בפתח בדחמרא
וסיים בדשכרא ,ותקשי דהרי בתחילת הברכה אין כוונה למצוות
ברכת המזון .אלא חזינן דסגי בכונה בסיום הברכה.
ד .עכ״פ התכוין למצוה דרבנן
אולי יש לבאר דברי הביאור הלכה באופן אחר ,דהרי כשהתחיל על
דעת מעין שלש כוון למצוה דרבנן ,והרי כתב בחלקת יואב (או״ח סי׳
ל״ג) דבסבר שחייב רק מדרבנן ובאמת חייב מן התורה שפיר דמי[ .תו

יש לדחות ,דהא איכא דסברי דמעין ג׳ דאורייתא ואם כן מכל מקום
חושב על צד זה].
אלא הנידון דברכת מעין שלש וברכת המזון המה שתי מצוות ולא
יהני כוונה של מצוה זו למצוה השניה ,אך יש לומר דבזה לית לן בה.
וגם לפי ביאור הזה בדברי הביאור הלכה ,בנידון דידן דנתכוין לאשר
יצר ואמר ברכות התורה נמי לא יהא חסרון דכוונה ,דהרי עכ״פ
התכוין למצוה דרבנן ולא איכפת לן שהתכוין למצוה אחרת[ .א״ה .ולפי
זה לא בעינן לחדש הנ״ל באות ב׳ דלא בעינן כונה אלא בסיום הברכה].

בירך על העמ וד הלא גכון
עובדא הוה בפרשת בהר ואדם עלה לתורה ,והראו שני עמודים
שכתוב שם וידבר ד' אל משה ,ובירך ואחר כך ראו שטעו ,והקריאה
האמיתית היה מכוסה.
א .ב׳ דיעות בשולחן ערוך
הנה איתא בשולחן ערוך (או״ח סי׳ ק״מ סע׳ ג׳) העולה לקרוא בתורה
והראו לו מקום שצריך לקרוא ,ובירך על התורה ,והזכירוהו שפרשה
אחרת צריך לקרוא וגלל הספר תורה למקום שצריך לקרוא בו ,יש
אומרים שאינו צריך לחזור ולברך ,ויש אומרים שצריך .וכתב במשנה
ברורה (שם סק״ט) דהמנהג דמברכין.
ב .מנהג העולה לא לברך
הנה לדעת ההולכים לאחר מרן זצ״ל אין מברכין ,כמו שכתב בכף
החיים (שם) .והנה בעובדא הנ״ל העולה היה מהנוהגים כמרן ,אבל
מנהג הציבור היה דמברכין.
והנה יש לומר דאע״פ דמנהג העולה שלא לברך ,מכל מקום מכיון
שמנהג הציבור לברך ,יברך העולה כדי להוציא הציבור בברכתו ,אך
אינו כן ,דלא יברך שנית דהרי העולה פטור והציבור יוצאים גם בלא
הברכות דאין הברכות מעכבות.
ג ידעו קריאה האמיתית וחשבו שזו האמיתית
הנה בביאור הלכה (שם) הביא שכתב בפרי מגדים דב׳ דיעות הנ״ל
בשולחן ערוך ,היינו דוקא אם בעת הברכה היה יודע את הפרשה
שמברך עליה ועליה נתכוין ,רק שאחר הברכה נודע לו שצריך לקרוא
פרשה אחרת ,ולהכי יש אומרים דחוזר ומברך כיון דבעת הברכה לא
כוון עליה ,משא״כ אם היה עצם הדבר בטעות ,כגון שפתחו ספר תורה
ולא דקדקו לראות וסברו ששם כתובה פרשת חובת היום ובירך עליה,
ואחר כך נודע להם שפרשה אחרת היא והוצרכו לגלול למקום הראוי,
אינו הפסק כיון דכונתו היה מתחלה לפרשה האמיתית ,ואינו מברך
שנית ,אבל מביא בביאור הלכה דבדרך החיים אינו מחלק בזה.
וכתבו בפוסקים (דעת תורה שם ,מנחת יצחק ח״ז סי' ז' ,אגרות משה ח״א סי' ל״ו,
ואורחות רבנו ח״ג עמ' רי״ד שכן הורה החזון איש) דנהגינן כהפרי מגדים .ולפי זה
בנידון דידן ודאי דלא יחזור ויברך[ .ובכל גווני אינו חוזר על ברכו].

טעה וחתם נותן הת ורה

הנה עובדא הוה בברכת התורה בברכת והערב נא ,במקום לחתום
המלמד תורה עמו ישראל ,חתם נותן התורה ,ועבר תוך כדי דיבור.
ויש לדון מה יעשה השתא.
א .נותן התורה ומלמד תורה
הנה ראשית כל יש לדון האם מהני סיום ״נותן התורה״ להברכה
ד״והערב נא״.
ובפשוטו הסיום ד״נותן התורה״ לא מהני ,דהמלמד הוא ענין אחד
ונותן הוא ענין אחר ,וכדחזינן דמסיימינן בב׳ אופנים.
[ואם כן גם אם בברכה השלישית במקום לחתום ״נותן התורה״,
חתם ״המלמד תורה לעמו ישראל״ ,נמי יש לדון דלא מהני].
והנה הא דמסימינן ״נותן״ התורה בלשון הווה ,ולא ״נתן״ בלשון
עבר ,ביאר בט״ז (סי׳ מ״ז ס״ק ה׳) דנותן כל יום טעמים חדשים[ ,וזה
לשונו ,אלא הכוונה שהוא יתברך נותן לנו תמיד בכל יום תורתו ,דהיינו שאנו
עוסקים בה ,וממציא לנו הוא יתברך בה טעמים חדשים .עיין שם] .ואם כן יש

לומר דנותן התורה דמי להמלמד תורה .אך מכל מקום יש לומר
דהמלמד הוא שבח אחר מנותן התורה.
ב .מהו תחילת הברכה
מעתה מכיון דהסיום לא מהני ,אם כן לכאורה חוזר לראש ,אלא יש
לדון מהו ראש הברכה.
דהנה איתא בשולחן ערוך (סי' מ״ז סע' ו') שאומר ״והערב״ עם וי״ו.
וברמ״א מביא דיש אומרים דאומר בלא וי״ו .אבל כתב דיותר טוב
לומר בוי״ו.
וביאר במשנה ברורה (שם ס״ק י״א) דפלוגתתם האם הברכה ראשונה
דאשר קדשנו במצותיו ,הוה ברכה אחת ביחד עם והערב נא ,ואם כן
אומרים עם וי״ו ,או דילמא הערב נא הוה ברכה בפני עצמה ,ואם כן
אומרים הערב בלא וי״ו.
מעתה בעובדא דידן ,לכאורה כיון דאנן אמרינן והערב עם וי״ו ,אם
כן ראש הברכה היינו תחילה ברכה ראשונה ,דלא יצא ידי חובתו כלל,
ואם כן צריך לחזור לתחילת הברכה ראשונה דאשר קדשנו.
ג .עונין אמן לאחר לעסוק בדברי תודה
אמנם כתב במשנה ברורה (שם ס״ק י״ב) דאיכא פלוגתא אם הוה
ברכה אחת או שני ברכות ,ואם הוי שני ברכות עונה אמן לאחר שאומר
אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסוק בדברי תורה ,דהרי הוי סיום ברכה
הראשונה ,אמנם אם הוי שני ברכות ,אם כן אין לענות אמן דהרי אכתי
הוה באמצע הברכה ,ולכן כתב במשנה ברורה דנכון שיאמר הברכה
דאשר קדשנו בלחש כדי שלא יכנס השומע לספק אמן.
והגרע״א (בהגהות לדרך החיים ברכת התורה ס״א) כתב דהשומע מחבירו
ברכת התורה לצאת בה ,יענה אמן לפני והערב נא ,כיון דהרבה סברי
דעונים אמן.
[והרי אם הוה ספק שקול ,אמאי אומר הגרע״א שיענה אמן,
ובשלמא בשומע ברכת התורה מאדם אחר ויוצא בשומע כעונה ,יש
לומר דקיל טפי לענות אמן ,ותליא במה שכתבנו (עיין מה שהבאנו בגליון
פרשת בלק תשע״ט) לדון לענין המדבר בשעה שיוצא בשומע כעונה .אך
חזינן דגם במברך עצמו ושומע ברכה אחרת ,כתב בדעת תורה (סי' מ״ז
סע' ו') דיענה אמן על ברכה אחרת ,והרי אם הוי ב' ברכות הרי מפסיק
באמצע ברכתו .ובתהלה לדוד (שם) מספקא ליה אם ידבר בין ברכה
לברכה .ועיין].
ואם כן לפי זה לא יחזור לראש אלא רק לוהערב נא .ואע״ג דהבאנו
דאיכא דסברי דהוה ברכה אחת ,כמו שכתב ברמ״א לומר והערב נא,
מכל מקום הרי מכיון דחזינן דעונים אמן דנקטינן דהוי ב' ברכות ,אם
כן יצא ידי חובת הברכה ראשונה ויחזור רק לוהערב נא.
ד .ספק דהוי לבטלה
הנה אע״ג דאם חוזר רק לוהערב נא ,אם כן לאידך פוסקים דהוי
ברכת אחת לא יצא דהרי חיסר תחילת הברכה ,אך מכיון דהוי ספק
היאך יחזור לראש ,הרי הוי ספק ברכה לבטלה.
וכי תימא הרי גם עכשיו הוי ספק ברכה לבטלה ,דהרי להני פוסקים
דהוי ברכה אחת ,אם כן בחוזר רק מוהערב נא לא יצא בזה ידי חובתו
ואם כן הוי ברכה לבטלה.
אך הרי ממילא קא עביד הכי ולא הוי ספק ברכה לבטלה ,וכמו
דאמרינן בעלמא בספק אם חותם הברכה בשם ,דאינו חותם בשם,
כגון בברכת אשר נתן בראש חודש ,אע״פ דלהצד דבעינן לחתום בשם
לא יצא ידי חובתו בלי חתימה בשם.
ה .יאמר אחר כך המלמד תורה
הנה יש לדון תקנתא אחרינא שאחרי שאמר נותן התורה ועבר תוך
כדי דיבור ,יאמר גם המלמד תורה לעמו ישראל.
אך לכאורה זה אינו ,דכיון דסיים מה מהני שיוסיף ,וכמו דאיתא
(שולחן ערוך סי' תקפ״ב סע' ב') באמר הקל הקדוש במקום המלך הקדוש,
ועבר תוך כדי דיבור ,לא מהני לומר המלך הקדוש[ .והא דיש עוד ברכה
לאחריה מכל מקום לא יועיל כמו בשמונה עשרה דגם כן יש עוד ברכות
לאחריה].
ו .איכא דחתמי נותן התורה
אך הנה איתא בטור (סי' מ״ז) דאיכא דחתמי ברכת והערב נא נותן

mij

התורה ,ואם כן אף לדידן יש לומר דאינו חוזר ,דהרי בדיעבד יש
לסמוך על הני שיטות ,וכעין זה כתב בספר שבוע שמחות שמי שבמקום
משמח ״חתן עם הכלה״ אמר ״חתן וכלה״ ,אינו חוזר ,דאיכא דחתמי
הכי .מיהו התם עדיפא מנידון דידן.

אר וכה ש עשה קצרה
הנה יש לדון עוד בעובדא הנ״ל ,דלא יחזור כלל ,דהנה כתבנו דאם
הוה ב' ברכות אם כן רק לא יצא ידי הברכה השניה ,ואם הוה ברכה
אחת לא יצא ידי חובתו כלל מכיון דאין סיום להברכה.
אמנם יש לומר לא כך ,דאם הוה ברכה אחת יצא יד חובתו לגמרי,
דהרי איכא דסברי (ביאור הלכה סי' נ״ט בשם הרשב״א) דהסיום אינו
מעכב מכיון דארוכה שעשה קצרה מהני ,ואם כן אם הוה ברכה אחת
שפיר יצא ידי חובתו בתחילת הברכה אע״פ דלא סיים ,ואם כן אינו
צריך לחזור כלל[ .והא דדיבר באמצע לית לן בה ,וגם הוה מעניינא].
ולפי זה נימא דמספק אין לחזור ,דדילמא הוה ברכה אחת ויצא ידי
חובתו.
א .ספק שיצא לגמרי
הנה יש לדון דבעובדא דידן גם אין לברך הברכה השלישית ,דהרי
אע״פ דאם עבר תוך כדי דיבור אמרינן דחוזר ,מכל מקום היאך יאמר
אחר כך הברכה דאשר בחר בנו ,הרי כבר אמר נותן התורה ,כד נימא
דארוכה שעשה קצרה מהני.
אלא יש לומר דבאמת לאחר שאמר נותן התורה לא יברך עוד ,אלא
ימשיך לומר יברכך ,ואע״ג דבעינן כל הברכות מדרבנן מיהת[ ,והלכך
כשעולה לתורה יאמר הראשונות] ,אך הכא דילמא יש כל הג' ,דוהערב
בלי חתימה תועיל מדין קצרה כד נימא דהוי ברכה אחת ,ונותן התורה
שסיים יהא הברכה השלישית.
אמנם נראה פשוט ,דלאחר שאמר יברכך ,יבקש מאחר שיוציאנו,
דילמא ארוכה שעשה קצרה לא מהני.
ב .חתימה שלא כהוגן
אך העירוני דכתבו במאמר מרדכי (סי' נ״ט ס״ק ג') דדברי הרשב״א
הם רק באופן דלא חתם כלל ,אך אם חתם שלא כהוגן גרע טפי.
[ובזה יישב דלא תיקשי סתירה בשולחן ערוך ,דלענין ברכת המזון
(סי' קפ״ז סע' א') סתם דפתיחה לחודא סגי ,משא״כ לענין ברכת יוצר
אור (סי' נ״ט סע' ב') אסיק דבעינן לחתום ,ולפי זה מיושב דשאני לענין
יוצא אור דהיה חתימה שלא כהוגן .ולפי זה כתב דאם חתם בין קודש
לקודש במקום בין קודש לחול גרע טפי].
ואם כן בנידון דידן הרי חתם בנותן התורה דהוה חתימה שלא כהוגן
וגרע טפי ולא יצא ידי חובתו.
ג .לפי זה יחזור מוהערב נא
מעתה הרי מה שכתבנו לעיל באות א' היינו רק אם נימא דארוכה
שעשה קצרה מהני בכל אופן ,אמנם אם נימא כהמאמר מרדכי ומגן
גבורים הנ״ל ,הרי בסיום שלא כהוגן גרע ולא מהני מדין ארוכה שעשה
קצרה.
ואם כן יהא פיסקא בנידון דידן ,דיחזור מוהערב נא[ ,דאע״פ דאם
הוי ברכה אחת לא יצא כלום ,מכל מקום אם הוי ב' ברכות לא יצא
רק ידי ברכה השניה].
וברכה שלישית לא יאמר ויאמר יברכך ,כיון דאמר החתימה של
השלישית ויצא להסוברים דסגי בחתימה[ .והיינו גם דעת הגר״א].
וכי תימא דלהאמור לא יצא גם ידי ברכה השלישית ,דהרי כשם
דלמאמר מרדכי חתימה לא נכונה גרע טפי מפתיחה לחודא ,הכי נמי
חתימה נכונה עם פתיחה לא טובה גרע ,אך חזינן דהגר״א קאמר גם
ביוצר מאורות אף שפתח במעריב ערבים.
[אמנם יש מפרשים (כך מבואר בספר לד' הארץ ומלואה סי' ר״ח סע' י' ,והסכים
לו בעל דרך אמונה במכתב בתחילת הספר) דכל דברי הגר״א רק בכהאי גוונא
שהזכיר מידת יום ולילה].
אך באמת הא דכתבנו לעיל באות ב' דיחזור מפאת המאמר מרדכי,

אינו מוכרח ,דאין החתימה גרועה כל כך ויש לדון דאינה סותרת.

ובאגרות משה (או״ח ח״א סי׳ כ״ח) פליג ,דלדינא אין ראיה מהר״ן ,ויש
לומר דבאמת בעינן עשר.

קר יאת הת ורה לאחר מ וסף

עלה ישראל במק ום כה ן

הנה עובדא הוה לענין קריאת התורה בראש חודש ,שקוראין בין
שחרית למוסף ,והיה צריך להשלים מנין לקריאת התורה לאחר
המוסף ,שהיו אנשים שלא יכלו לקרוא בתורה כי התפללו במקום
שאין ספר תורה.
ויש לדון האם רשאי לכתחילה לקרוא בתורה רק לאחר מוסף.
ולענ״ד היה נראה דשרי .וצריך עיון.

הנה קיימא לן (שולחן ערוך או״ח סי׳ קל״ה סע׳ ו׳( דבעלה ישראל
לתורה בראשון ,כי הכהן נכנס אחר כך ,או שטעו וסברו שהכהן לא
היה שם ,אם הישראל אמר רק ברכו ,פוסק הישראל ועולה הכהן
וחוזר הכהן ואומר ברכו ,והישראל עומד בתיבה עד שישלימו כהן ולוי
ואז יקרא .וטעמא דמילתא כתב במשנה ברורה (שם ס״ק כ״ב( כדי
שהישראל לא יתבייש[ .ואם כן לכאורה זה אף קודם שאומר ברכו].
והנה כתב בביאור הלכה (סי׳ קל״ו סע׳ א׳( סדר החיובים לעלות
לתורה ,חתן ,בר מצוה ,בעל יולדת ,יארצייט ,האב לפני המילה ,בעל
תוקע[ .עיין שם].
מעתה יש לעיין בשני וחמישי או במנחה בשבת ,ואירע שקראו
לישראל כשיש כהן ,ובשלישי יש שם חיוב ,מי קודם ,הישראל
שקראוהו במקום הכהן או החיוב.

א .קריאת התורה תדיר
וכי תימא דקריאת התורה תדיר כלפי מוסף ,מכל מקום הרי אינו
רוצה עכשיו לקרוא בתורה ,וכמו דחזינן (שולחן ערוך סי׳ רפ״ו סע׳ ד׳) דאם
יש לו ענין לא למיעבד המצוה השתא לא אמרינן קדימת תדיר.
ב .להתנות שאינו יוצא
הנה אם מסופק אם יבואו אחר כך ויצטרך להשלים ,יכול השתא
לשמוע על תנאי ,שאם יבואו אחר כך אנשים ויצטרך שישלימו להם
אינו מתכוין לצאת עכשיו ,ואף אם נימא דקריאת התורה אינו בתורת
שומא כעונה[ ,ולא דמי לקריאת המגילה שיוצאים בשומע כעונה] ,מכל מקום
יכול להתנות שאינו יוצא בקריאת התורה.

א .מי שקראוהו קודם
הנה לכאורה זה שקראוהו הוא קודם ,דהוא דינא דהשולחן ערוך.
ויש לעיין אם קראו ישראל ומיד ראו שיש כהן וטרם הגיע הישראל
כלל לתיבה ,אם נמי יש לו זכות לעלות בתור ישראל .ולכאורה כן היה
נראה ,וגם ידחה חיוב .וצריך תלמוד.
ב .קראו כהן בשבעה קרואים
הנה איתא במשנה ברורה (סי׳ קל״ה ס״ק ל״ה) דאם טעו וקראו לכהן
או ללוי באמצע שבעה הקרואים ,אם אפשר להחליף במפטיר או
באחרון ימתין הכהן בתיבה ויקראו אחר במקומו והוא יעלה לאחרון
או למפטיר ,ואם אי אפשר ,כיון שעלה לא ירד ויברך מיד.

ומצאנו כעין זה תנאי במצוה דספירת העומר (עיין משנה ברורה סי׳
תפ״ט ס״ק ט״ז) .וכן מצאנו דלענין חשש בל תוסיף מהני תנאי( .א״ה .עיין
טורי אבן בראש השנה כ״ח ב׳ ד״ה מצות).
וצריך עיון במה שכתב במשנה ברורה בהלכות נשיאת כפים (סי׳ קכ״ח
סע׳ א׳) דטומטום לא יעלה לדוכן [אלא יצא מבית הכנסת קודם רצה] מכיון
דהוי ספק אשה ,ותיקשי הא יכול להתנות שאם הוי אשה אינו מכוין,
דהא כתב במשנה ברורה (ביאור הלכה שם) דאם מתנה שלא לצאת אין
כאן איסור דזר שנשא את כפיו.
ג .כמה שלא שמעו
הנה בהאי נידון שאינו שומע קריאת התורה על מנת להצטרף אחר
כך להשלים מנין לקריאת התורה ,הנה לקריאת התורה בעינן עשרה,
אלא יש לדון כמה בעינן שלא שמעו ,האם בעינן שכל העשרה לא שמעו,
או דילמא סגי בשש שלא שמעו.

והנה הא גוונא דאי אפשר ,בפשוטו היינו מפאת שיש חיוב ,חזינן
דחיוב עדיפא .אך אינה ראיה דהתם איתא תקנתא שיעלה השתא.
ג .קראו אחר במקום החיוב
הנה בזה תליא נמי ,כשיש חיוב ובטעות קראו לאחר שאינו חיוב.
והנה איתא בדעת תורה (סי׳ רפ״ד) דזכה האחר ,ואם כן יש ללמוד גם
לנידון דידן.

ובביאור הלכה (סי׳ קמ״ג סע׳ א׳) אייתי דהחיי אדם (כלל ל״א סע׳ י״א)
נסתפק בזה ,דאפשר דלא תקנו אלא כשכל העשרה הם חייבין
בקריאה ,ופשט בביאור הלכה מדברי הר״ן בריש מגילה (ג׳ א׳ בדפי
הרי״ף ד״ה הוה) דסגי בשש שלא קראו שזה רוב המנין[ .ודע דלענין קריאת
המגילה בעשרה סגי בחד כמבואר בר״ן שם].

וקצת יש לדחות דהתם זכה האחר לאלתר ,משא״כ בגוונא דידן הרי
אידחי מלהיות ראשון .אך אכתי יש לומר דדמי לאהדדי.
[וראיתי שכתבו דהיכא דקראו ישראל לראשון דיש לו זכות לשלישי,
מכל מקום יכול למחול].

עניני שבת
והביאו דהסיקו גדולי המורים שלא מהני מכיון דשתי חתימות המה,
דהרי חזינן שתיקנו רבותינו בשני אופנים ,הלכך חייב לחזור.

ברכת אשר נתן
הנה איתא בשולחן ערוך (סי׳ קפ״ח סע׳ ו׳) בשכח לומר רצה בברכת
המזון ,ונזכר קודם שהתחיל ברכת הטוב והמטיב ,אומר ברוך אתה ה׳
אלהינו מלך העולם שנתן שבתות למנוחה לעמו ישראל באהבה לאות
ולברית ברוך אתה ה׳ מקדש השבת.
אמנם אם לא נזכר עד שהתחיל הטוב והמטיב ,צריך לחזור לראש
ברכת המזון.
וכתב במשנה ברורה (שם ס״ק כ״ג) בשם החיי אדם ,דהתחיל הטוב
והמטיב היינו שאמר ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך העולם האל ,שזה מקרי
התחלה לברכה רביעית ,אבל אם אמר רק ברוך אתה ה׳ אלוקינו מלך
העולם ,יסיים אשר נתן שבתות למנוחה וכו׳ ואחר כך יחזור ויאמר ברכת
הטוב והמטיב[ .א״ה .ע׳ בביאור הלכה שם דדינא דהח״א צע״ג ,אך במשנה ברורה פסק כמותו].

ג .עושהו אשר נתן

הנה בקובץ קול התורה (חוברת ס״ו עמוד ק״מ ,ובחוברת ס״ז עמוד קט״ז) דנו
בסיים ברכה שלישית דברכת המזון ״המחזיר שכינתו לציון״ ,או ברכת
רצה בשמונה עשרה ״בונה ברחמיו ירושלים״.

אך הרי חזינן בחיי אדם הנ״ל דקאמר לעשותה לאשר נתן ,חזינן דיכול
למיעבד הכי.
אמנם העירוני לחלק ,דשאני התם דאשר נתן נתקנה לאחר בונה
ירושלים ,משא״כ בנידון דאמר המחזיר ,דחשיב כעקירת רגלים מהברכה.

ב .כעקירת רגלים

לכאורה אם התחיל ברכה רביעית בברכת המזון ,והגיע לתיבת העולם,
יסיים בבונה ברחמיו ירושלים ויועיל מדין ברכה קצרה.
אך יש לומר דלאחר ברכת רחם הוה כעקירת רגלים ואם כן אינו יכול
לסיים בבונה ברחמיו ,דהנה איתא בביאור הלכה (סי׳ קפ״ח סע׳ ו׳ ד״ה חוזר
לראש) דאע״פ דלענין שמונה עשרה אומרים דברגיל לומר תחנונים אחר
תפלה דתחנונים כתפלה אריכתא דמי ,מכל מקום הכא ליכא למימר
דהטוב והמטיב הוא כברכה אריכתא ,דאדרבה כאן קבעו לה ביניהם
באמן ועשאו לרחם סוף ברכות ופתחו בהטוב והמטיב בברכה ,הרי
דעשאוהו כברכה בפני עצמו לגמרי ,ומשום הכי לכולי עלמא חוזר לראש.

א .סיים המחזיר שכינתו לציון

ז א ת למודעי הדברים הנדפסים כאן אינם תמיד בלשונו של רבינוז צ״ל ,מפ א ת שלפע מי ם דרכו היתר ,לכ תוב
בקצרה ,ולתועל ת המעיינים היה מן הצורך להוסיף תיבות קישור והסבר .הרבה פעמים האריך רבינו בכמה
דרכים ואופנים באותו עניו .ולפעמים עשר •דות על הנד  0 9כאן .ע"כ במקום שהאריך העתקנו רק חלק מהדברים.
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וידבר משה
עזב;! ?שכיתות תמימות תהינה
בפלוגתת הראשונים בדין שכח לספור יום אחד
במצוות ספיר ת העומר נאמר (ויקרא כג ,טו)'וספרתם לבב!
א]
ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות
תהינה' .ובשר ע (תפט ,ח)'אם שבח לברך באחד מהימים בין יום ראשון
לבין שאר ימים ,סופר בשאר ימים בלא ברכה .אבל אם הוא מסופק אם
דילג יום אחד ולא ספר יספור בשאר ימים בברכה'.
וכתב המ״ב (ס״ק ל״ ' 0סופו־ בשאר ימים,כדעת הרבה פוסקים דאין
ספירת הימים מעכבין זה את זה וכל יומא ויומא מצוה בפני עצמה היא.
ובס״ק ל״ז  -בלא ברכה לחוש למ״ד דכפירת שבע שבתות תמימות
ובעינן ,ו הא ליכא ,דהאחסר חד יומא .ובס״ק ל״רו  -ר ספור שאר ימים
בברכה דאיכא ספק ספיקא ,שמא לאדילי כלל ,ואם תמצי לומר־ שדילג,
שתא הלחה כאותן פוסקים דכל יום הוא מצוה בפני כצמו' עכ״ד.

ובאמת שהביה״ל (שם) כבר עמד בזה ,והביא בשם הרי״ץ גיאות בשם
רב האי גאון לפרש שמקיים 'תמינמות' בשבועי ,דהיינו שבכל משלם
שאועי ,כשאומר חשבון השכוע מקיים שכעה שבועות תמימות תהיינה.
ועוד הביא בשמו לתרץ ,דהיכי דאישתלי יום אחז ,,יספור בליל שני שתי
הספירות ,כגון בשכח ספי רה ראשונה יאמר בספירה שניה ,אתמול היה
אחד בעומר ויומא דין תרי בעומרא ,וכיון דמני גם של אתמול לא נפק
מכלל תמי מות תהיינה עי״ש.
ולכאורה דובריו!בתירוץ השני צ״ע ,דהא בין אם נפרש דהוא מצוה אמת
ממש וכתפילין שי ש בהם ג' פרשיות ,וחין אם נאמר שהוא עיכוב שבעכב
זה את זה ,לכאורה כל ש לא ספר כמצוו תו מעכב ,ומה מועיל מה שמזכיר
היום ואת הספירה של אתמול ,הא סו״ס וספירה של אתמולמעכבת את
הספירה היום ,וה״ע טובא.
ביאור דין ספירה בשמיטה ומקור למנהגנו בקחם מצוותספירת העומר

ידאהבתוח'במנחות(סו ,ח ד״ה זכר) המביא מדברי הבה״ג שפסק שאם
הפסיק יו !-ואחד ולא ספר ,שוב:אינו סופר משום דבעיא תמימות ,וכתבו
ע׳ם תוס' ותימה גדולה היא ,ולא יתכן .ולא נתבאר בדברי התוס' מה
התמיה קיומו־ שמי ששכח ולא ספר שוב אינו סופר .ו:1נ^^(״יוז(סו״פ ע רבי
פסחים סי' מא) כתב'ואין נראה לר׳י רכל לילה ולילה מצוה בפני עצמה
היא ,,ומבואר שהתמיהה שכיון שכל יום ויום הוא מצוה בפני עצמו א״כ
אע ״פששחח ביו ם יקודם לכן יכול ל המשיךולספור.

ודונה! בדינו הראשון של הרי״ץ גיאות ,שמקיים תמימות בהא
ג]
דמונה השבועות ,יש להתבונן דלכאורה הוא תלוי בביאור הדין המבואר
במנחות (שם) 'מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי' .ובטור ובב״י
(סי' תפ״ט) מבוארים בזה ארבע שיטות ,וכדלהלן.

שיטה א .שבכל יום מונים את היוה ,ואילו ואת השבוע סופכים רק בסוף
השבוע ,־ב .שס ופר ואת הימים ואת השבוע ות ,אי־ אינו צריך לחזור ולספו ר
ובחי׳ הגרי״ז במנחות(שם) כתב שמחלוקתם היא בגדר מצוות ספירת את וזימים יחד עם השחועות כפי בואנו סופרים - ,למשל הוום ט״ז יום
העומר ,םהבה״ג סובר שמ צות ספירה הכל מצוה אחת היא ,וזיינו 'שהם שני שבועות ושני ימים' ,אלא אומר היום ט״ז יוכ 'שהם שני
שמצוות ספירת חמישים יום ושבע שכתות הם מצווה אחת ,ועניין זוז שבועות' ,ואינו צריך לחזור ולספור היחים הנוספים מלבד השכועות .ג.
מתחאר בימה שנאמר'תמימות' ,והא דמברכין בכל יום ,משום דחן הדין שהאין צריך למנות את השבועות שעברו ,ואלא אומר היום כך וכך ימים
בכל המצוות שכל זמן שלא יקיים את כולה ,מברכים על חלק ממנה ,שיזם כך ימים בשהוע פלונית ,ז־ .כמנהגנו עתה למנות את הימים ולמנות
ולפיכך לשיטתו ואם! שכח יום יאחד לספור עזוב :אינו חופרי משא״א התוס' את כמספר השבועות,וגם לספור אות הימים הנותריח בשבוע.
שסוברים שכל יום הוא מצוה בפני עצמו ולפיכך גם אם שכח לספור יכול ובכתבי הגר״א(הוהוו בספר אהל יעקוב להמגיד מדובנא ,בשפת היריעה
פרשת בהר) הובאו ד׳ שיטות אלו ,וכתב הגר״א מוקור נפלא למנהגנו
להמשיך ולספור בברכה.
לספור היום כך וכך יבמים שהם כך וכך שבועות וכך ימים בעומר.
ועוזו־ בהנ״ל ,ובגדר דין תמימות לשי טתם
דהנה בפרשת בהר(ויקרא כה ,ח) לגבי הספירה בשמיטה וביובל ,התיב
יבו
ובעיקר שיטת הבה״ג ראיתי בספר שערי זבולון שכתב לפרש 'וספרות ־לך שבע שבתת שנים ,שבוע שנים שבע פעמים ,והיי לך יומי
דבריו בשני אופנים ,א .שכשדלג יום אחד בספירה הוי כמו ששם בתפיליו שבע שבתת השנים ,תשע וארחעים שנה' .וכתב הגריא יש בפסוק זוז
ג' פרשיות וללא ד׳ ,והפירוש הוא שכיון שחסרבעיקר התפילין ,ממילא מלות יתירות בהשקפה ראשונה ,אכן ,אם ריה כותב רק וספרת לך שבע
אין כאן מצוה כלל ,וכמו כן כשדילג יום אחד ס״ללהבה״ג שחסר בעצם שבתות שנים ,הייתי אומר 1שאין מן הצורך למנות רק מנין השמיטות
החפצא של הספירה .ב .שוודאי שגם! הבהיג כובו־ שבכל יום הוא מצוה לבד ,ולא השנים בפני עצמן ,היינו וניל ראש והתחלת השמיטה י אמר היום
אופני עצמו ,רק! הוא דין דתמימות שמעכבין זוז את זוז ,כמו בעבודת שחיטה אחתביובל ,ובראש השנים יאמר היום שמיטה שנים וביובל ,אבל
יוהכ״פ די ש הרבה כמצוות וכל אחד מעכם את חבירו ,וכגון פם ושעיר פרטי השנים בפני עצמן ,אינו צריך למנות כלל ,לכן כתיב תשע וארבעים
שביום הכיפורים ,וכמו כן בדין'תמימות' נאמו־ שאע״ פ שהם הרבה שנה ,לומר נכי צריך למנות כיל המ״ט שנה ,היינו וכל שנה ושנה בפני עצמה.
מצוות מ״מ הם מעכבים זיז את זה ,יצריך שיושלמו כל הספירות.
ועדיין הייתי אומר ,שאין צריך למכת השנים בפני־ עצמן ר ק קודם שכאו
לכלל שמיטה ,אבלי משבאו לכלל שמיטה ז אמר היום שמיטה אחת־
ויש להתבונן בשיטת הראשונים שסוברים שאע״פ ששכח לספור ׳יום! וכאשר יבדו אל ראש השנה הח' יאמר היום שמונה שנים שהם שמיטה
אחז ד ,מ״מ סופר־ בשאה.מים משוח ש אין הספירה מעכבת זה את וה ,אחת ,ולא יסיים לומר שהם שמיטה אחת ושנה אחת ,או שמיטה אחת
וצ״ב דהא כתיב 'תמימות תהיינה' ,והיאך מתוקים עניין זה ואם חאר ושתי שנים (כי ואין כמן הצורך עוד למנות השנים בפני עצמן),לכן כתיב
בספ ירה -וילק מהימ ים.
שבע שנים! שבע פעמינו! ,כי שבע ־פועמים ימנה שנים בפ״ע עד ־שימנה
שבע שנים ־טבע פעמים ,היייו בכל שמיטה יחזור וימנה השנים חפ״ע,

וידבר משה
בזמן שישראל עושין רצונו של מקום' ,וצ״ב למה דווקא כאן קבעו חז״ל
שקיום המצווה תלוי בכך שעושים רצונו של מקום ,וכתב ע״פ הפסוק
בקהלת(ו ,ג) ׳אם יוליד איש מאה ושנים רבות יחי' ורב שיהיו ימי ושניר
וגו /וביאר שהכוונה כי ,וני הצדיק כל תענוויו ושעשוע׳ו הב! הימים
שיעברו ,כי אסף מלא חפ ניך תו רה וי ר״ש וימיו׳ מלונות ,לא כנן ה רשע שכך
מגמתו הוא צק 'ורב' שיהלו ימי שרו ,כי ממה שכבר עבר אין לו כלום,
וכל תקוותו הוא רק ועל הימים! העתידים ,כי הימים הראשונים יפלו מכוני
לא יאצר ולא יחסן מהם מאומה וכו' הצדיק אוסר* ובידו כל ימיו ,ועשה
מימים שברע ,ובשבוע רודש ,ומחודש שנה ,כי כל ימיו שעברו בידיו הן,
לא כן הרשעים כל יום שעבר נאבד ממנו ואין בידו כלום ,עיי״ש משלו
הנפלא ע ,כך.

הרי כמוכח שצריך למנות תחלה השניב! בפ״ע ,גם צריך לכמנות אח״ה כמה
שניב! ה יא בשמי טה ,וגם השמיטו ת צ ריך למנות.
ועדיין הייתי אומר שאי״צ למנות השמיטות בלא בסוף השביטה ,וגם
שאי״צ למנות השמיטות שכבר ?גברו ,אלא אותה השמיטה אשר אתה
בר ,היינו כנ>אזשו' דנעיגוגוד וטכמיזטה שלישית תאומר היוב! כו״כ לשמיטה
שלישית ,אכל אי״צ לחשוב השמיטות'שכבו־ עברו .לזה כתוב והיו לזכך
ימי שבע שבתות השנים תשע ולארבעים ׳שנה ,ופי' כל המ״ט שנים תמנה
כל ימי השבע שבתות ,וזיינו שתמנה כל השמיטות שעברו ,וא״כ צריך
למנות השבועות והימיב! ,גם אח״כ לחזור כמה שרוו הוא ונשמי טה וכל
השמיטות שעברו.
וכשם הגר״א ״ולכך אנחנו סופרים בספירת העומר מתחלה כמה ימים
בעומר ,וכגזןר; שבועות עולו ,וכמה ימיים בשביע ,כי מצוה למיאב יומי
וכמצווה לכמייגוזני־ ^זבורלי ,וגא^ו לומדים בג״ש וספרתע כמו שבשמיטה
צריכים! למנות השבוע בכלל ובפרט כמה הוא בשבוע וכל השמיטות
שעברו ,א״כ גם בספירת העומר צריכים למנות כן ,ודלא כש״כ הפזור ד
דעות וכו׳ ,והאמת כי אנחנר חייבים מן התולה למנות כמנהגנו ,היום כך
ימים שהם ונר־ שבועות וכך ימים בעומר״ עכ״ד .ידג״ק בדבריו הנפלאים.

כן המנין בספירת העומר ,כי הקישה ציוה אותנו לבפור ממחרת הפקח
נ' יום וני מפסח ועד עצרת נטררר ישראל מזוהמת טומאת מצרים ,ורז׳־ו
צריכים להיות מוכשבים לקבלת התורה בעצרת כי שבע שבויות הוו
צריכים לטהר עצמם ,ע״כ אמר ״תמימות תהיינה״ כאותו שמונה מעותיו
ו מאסף הפרוטות להחריפם על סלעים והסלעים! על דינרים ,אבל אם
יאכל הפרוטות ויפסידם ילוו יעלה בידו מאומה .וזוהי הכוונה'תמימות׳
שלבו תכלק ולא תפסיר יום! ואחד מהם .וזהו שאמר אימתי יזו תמימות
בזמן שישראל עגשין רצונו וצל מקום .וע״ע במשלו הנפלא(בפ׳ ־:נהר,),
ומזב צריך ללמוד והאדם כמה ועליו לייקר שניותיו ,שעותיו ,וכל ירם ויום,
דו״ק ותשכח בכ״ו.

בירור עניין'תמימת תהינה'
ובביאור עניין'תמימות' ביאר המגיד בדובנא כך ,דאיתא
ד]
במררש רבה(ננוח ,ג) ׳שבע שבתות תמימות ותהינה ,אימתי רן תמימות

פרשת במדבר
וימת נדב ואבמרא לפני ה׳  -ויכהן אלעזר ואיתמר עלמני אהרןאביהם
בפישה נאמר (ג ,ב-ד) 'ואלה שמות בני אהרן הבכר נדב ואביהוא וגו'.
אלה שמות בני אהרן הכהנים המשוחים אשר מלא ידם לכהן .וימת
נדב ואביהוא לפני ה' בהקרבם אש זרה לפני ה' במדבר סיני ובנים
לא היו להם ,ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם' .ובפשוטו
אינו מבוארשייכות הפסוקים והמשכם להעמדת הלויים כמשרתי ה'
לאוצר מבוראו־ בסמוך, ,ואני הנה לקחתי את הלוייה מתוך בני ישראל
תחת כל בכור'( .ג׳,י״ב)
ומאר ה מ ^ חכמה ,שיתק ,גבי נזרנו! הציווי לקחת אתהלריימ
תחת כל וכור בישראל  -והוא מסיבת עשייתם בת וזע גל וכמבואר
בנירושלומי במגילה (פ״א ה״א) שע״י שהבכורו ת הקריבו לעגל תחילה,
זכו הלויים ולוויו ת משרתי ה' .ולמען למ יעלה וטינה בלבב המתעוקש
לומר :ורי יש משא פרם בדבר ,אהרן שעשרה העגל זכה לכל הכבוד
והזה ,לפיכך הקדים ומה שנטל אהרן את יוזלו על דובר בעגל ,אף שהיה
אנוס ולשם שמים נתכוון כידוע.
וזה שמס פר שמתו בניו בלא ברם ,אשר זה העונש של מרירי לא
נכתב בכל מילי דקודש ,ואין ווו רק שזה היה להפרע חמאו ביל
אביהם .וזהו ״וימית נדב ואביהוא בהקריבם״ וכו'׳ [והיינו ,שמספר זמן
המיתה ולא ויבתה ,ולכן לא אמר ״על הקריבם״ וכוק ״במדבר סיני״.
היינו שהסיבה היא והמקום של מדבר סיני ,שזנתה כלה בתוך חופתה.

וכמו שאמר בעקב(דברים ט ,כ) על קרוא ד״באהרן התאנף ה' מאוד
להשמידו ,ויכהן אלעזר ואיתמר על יפני אהרן בבניהם״ .ומדויק ,כי
בפרשת פנחס (כו ,סא) לא כתיב ״במדבר סיני״ ,אשר שם היו
בערבות מואב .וכאן ,שכל עניני הפרשה במדבר סיני ,מספר שהיה
במדבר סיני  -והלא נפלא הוא! ולפי מה שכתבתי מבואר היטב.
וראה המשך חכמה בפרשת פנחס (במדבר כו ,סא) שביאר את
הפסוקים שבפרשתנו ,ו־הנוה במדרש רבוה(ויקרא כ ,י) איתא'אמו
ר' מאיר ,וכי במדבר סיני מתו ,אלא מימד שמהר סיר מטילו איפופסץ
שלהם למיתה ,מ של למלך וכו' כו ואמר הקב״ה אם אד הורגם עכשיו,
הריני מערבב ־שמחת בתי למחר שמחתי באה ,בתי  -זו התורה וכו'.
והוסיף ועוז־ מהמדרש שכשהקב״ה מעריש לבחד ,כולם חייביוב הבן
חייב והאב גם כן עי״ש בדבריו .ומעתה כתב ש׳לכו נדב ואביהוא
שנתחייבו מיתה מור סיני  -שאכלו ושתו ויחזו אלקים(שמות כד,
יא)  -אבלהצער לאהרמ לא היה בדין .ויכן המתין ועד כאן ,שבא ואהרן
לכפר על חטא העגול ,וגם הוא חייב ׳■הנער לכפר על עון העגל שעשה.
מ שא״כ אז עדיין לא ׳־:יוה חייב אהרן .וזה ״ובגנים ו א היו להם״  -הא
אם והיו לזהם בנים לא מותו ,בשביל שהבנים לא יהיה בהם אב .ואי
משום צער אלהזר ואיתמר שמתו אחיהם שהרי הר לא נתחייבו לא
בעגל ולרז במדבר סיני ,על זה נאמר'ויכהן אלעזר וכו׳ ,שהיה להם
עילוי על ידי זה ,שנתהוו כהנים במקומם .ולכן מותו בני אהרן ,עכ״ד.
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I

מ תנדנד ברוח .היה מקום ש ק שרו רק סרט אדום לבן ש ל המשטרה ,ועוד
דברים שאכ"מ לפרטם .ובחלק מ ה מלונו ת נ של ח מומחה לעירובין שיתקן א ת
הדרוש ל ה ש ל מ ת המחיצות לעירוב.
במלון הנ"ל היה מקום מסוים שרצו לסגור ש ל א יעברו בו ,ובמקום
ל הע מיד גדרו ת רשת ,ע שו בו מ כ שול מחוט תייל הנקרא קונצרטינה ,שהוא
סליל ש ל תייל ארוך ,ופותחים אותו ב מצב שהוא נ ש אר מגו לג ל כמו סליל
כעין צינור .והוא מצוי בגדרו ת ש ל הצבא .הש אלה הרא שונה היתה ,האם
הקונצרטינה כשרה למחיצה ,מ שום דין לבוד בין חוטי התייל.
לכאורה זה ברור שי ש לבוד ,מרחוק זה נראה צפוף מאוד .אבל ה מ שיב
במוקד כבר פ ג ש כמה פע מי ם ב ש אל ה זו .ומתוך הנסיון ה שיב להם שב אופן
שהתייל מתוח רגיל ,יש הרבה מקומות שאין לבוד בין חוטי התייל ,וצריך
לג ש ת קרוב ולמדוד .מרחוק רואים א ת
הצד ה שני ש ל ה סליל כאילו הוא צמוד
לצד הראשון ,ואז נראה שהחוטים
צפופים .אבל כ שניג שי ם קרוב ומודדים,
מגלים שי ש מרחק ביניהם ,ש כ ל צד
של הסליל לעצמו ,יש רווחים גדולי ם
בין חוט לחוט [ב מרכז ה סלסול] ,ויש
הרבה מקומות לאורך התייל שאין
לבוד .כמובן ש ל פ ע מי ם ניתן לדון עו מד
מרובה ע ל הפרוץ ,אך צריך לה תבונן בכל מקרה אם מתקיימים כל התנאים
[מכוון ,וללא אתי אוירא ,ועוד] .כמו כן יש קטעים ש ל א פורסים א ת התייל
פ תוח כרגיל ,מ ח מ ת שי ש עודף בסליל ,ואז הרווחים קטנים ויש לבוד ביניהם.
האברך שהתקשר ניגש אל התייל ,מדד וגילה שבאמת אין לבוד בהרבה חוטים.
ומיד באה השאלה השניה ,אם כן מה עושים ,איזה פתרון יש למוקד העירוב כדי
שהתייל יהיה כשר למחיצה .המשיב אמר לו שיקח חוטים דקים ופשוטים ,ויקשור
חוטים בקווים מאוזנים כל פחות מג ,טפחים ,והם יעשו לבוד .האברך לא קיבל את
הפתרון ,כי אמר שזה עבודה קשה בשבילו ,והוא רוצה פתרון יותר קל.
כעבור זמן קצר הוא חזר ע ם רעיון אחר ,ו ש אל ע ל כשרותו .האם א פ ש ר
לפרוס ע ל כל התייל סדין גדול ,וזה ישלים א ת הלבוד .הוא ידע שסדין לבד
אינו כשר ,כי אינו עו מד ברוח ,אבל כאשר הוא מונח ע ל התייל הוא לא
יתנדנד .ה מ שיב נתן אישור לדבר ,ואמר שזה פתרון מוצלח ,ו אפ שר ל ע שו ת
אותו ג ם ע ל ידי מ פ ת נילון חד פע מי ת ,רק הוסיף שי קשרו קצת של א
יתרומם מהרוח .האברך ה שיג מישהו מטלז סטון שהביא לו בד ש ל ש ל ט
גדול ( ש מ שוני ת) ש ל הכנסת ספר תורה שכבר היתה ,וזרק להם א ת הבד
מ על הגדרות .האברכים לקחו א ת ה של ט הגדול ,ופרסו אותו ע ל התייל,
ובמקומות שהיה חסר ה שלי מו ע ם קרטונים ,כמובן ג ם נדקרו קצ ת מהתייל
אבל היה להם או שר ש ל ע שיי ת עירוב ,שהיתה להם מחיצה כשרה ל שב ת.

מ מלונות הקורונה ברחבי הארץ ,אלון תבור ,רוח הגלילי ת גורן ,אכזיב,
כינר ,פנורמה ,ניר עציון ,ועוד ,הגיעו ל מו קד העירוב
ש אלו ת מגוונו ת ג ם ב הלכו ת עירובין .מ שפ חו ת יקרות ,אברכים מיוחדים
ש מדקדקים בהלכה ,מצאו א ת עצ מ ם מגיעי ם למקומו ת ש א ף פ ע ם לא ביקרו
בהם ,וכל מבטם ע ל המלון היה "איך מקיימים בו א ת כל ההלכות".
לחיי השיגרה הם רגילים לשים לב שכל מע שה יהיה כהלכה ,ערב ש ב ת
מסדרים את חפצי המוקצה בארון ,מכינים את הבלעך והפלטה ,מעבירים את
המקרר למצב שבת ,וכן הלאה .זה הם כבר עושים מתוך הרגל .אבל כע ת במלון
יש הרבה דברים שונים ,לא הכל מותאם למדקדקים בהלכה ,צריך שוב לעורר
את המחשבה ,מה עוד צריך להכין לפני שבת ,כדי של א נפגו ש פתאום בדבר
האסור .ובין הדברים שהם עוררו את עצמם ואת הסובבים ,לשים לב לדיני
הטלטול וההוצאה ,ע שיית עירוב חצרות ,ואם צריך גם שכירות רשות בעבור
עובדי המלון ואורחים שונים .בשכונה שהם גרים הם כבר רגילים שאינם
מוציאים חפץ מהדירה ,וגם חצר אין להם ,אבל כע ת במלון ,החצר היא כמו חדר
של הבית ,לא הכל נמצא בדירה ,האוכל מגיע למבנה אחר וצריך לקח ת משם,
הישיבה עם הילדים היא בחצר ,וכל הדברים השגרתיים כרוכים כע ת בטלטול,
ובכשרות העירוב ש ל המתחם ,שאינו דבר פ שו ט כל כך.
לא נאריך כ ע ת ב כל הפרטים ש ל ההלכות ש מ תעוררו ת במצבי ם אלו ,רק
נציין א ת הנושא כנקודה חשובה ביותר ל כ ל הנוסעים לנו פ ש ל שב ת,
בצימרים בישובים ,או אפילו לשוכרים דירה בעיר ובשכונה חרדית ,ש ש מי ר ת
ה ש ב ת במצבים אלו אינה פ שוטה ,ויש הרבה דינים והלכות שאינן מצויות
כ שנ מצ אי ם בבית ,ובמקום אחר הן מצויות מאוד ,דברים ש אד ם לא יכול
לתאר אותן מראש .לדוגמא ,מה עו שי ם אם אין פלטה ,או מגלי ם בבין
ה ש מ שו ת ש הפל ט ה מקולקל ת .או שגילו ב ש ב ת שי ש מנורה ע ם חיישן
שנ ד ל ק ת בפ תי ח ת דלת ,או כ ש מב חינה בתזוזה ש ל אדם ובמקרה ש הד ם כבר
נע מד ב א מ צע החצר ואינו יכול לזוז .פ ת או ם ה בג ד נ קרע וצריך להצמיד אותו
עם סיכה ,או למצוא פתרון כשאין סיכה .הילד נ פ ל וצריך חבישה .כלי מסוים
מונח ת ח ת מוקצה איך צריך לטל טלו .ח פץ של המשכיר ש הילד הוציא אותו
לרחוב וחייבים להחזירו ב א מ צע ש ב ת כדי של א יגנב .ועוד מאות מקרים
בלתי צפויים[ .וכל זה חוץ מ ה מלונו ת שי ש בהם שיכלולי ם דיגיטליים ,שב ה ם
אי א פ ש ר להסתדר כ לל ב שב ת ,כגון חיישן ש מ דלי ק ומכבה אור או ונטה
בשירותים ,וחיישן לפ תי ח ת הברז לל א פתיחה ידנית ,ועוד] ,ומי שאינו עירני
לקיום ההלכה ,יכול ח"ו ל היכ של באיסורי שבת ,ברוב הל"ט מל אכו ת שבת.
[וכל זה מלבד ענין המים ש ל שבת ,מוני מים ,מזגן ע ם חיישנים וכו.] ,
לכן כל אדם יראה ל שי ם לב ל פני הנסיעה ,לבדו ק אם יש ש ם תנאים
טובים ג ם לקיום ההלכה ,ובפרט ב ע ת שהותו במקום ,יתבונן הוא ו מ שפ ח תו
על כל מע שי ה ם שיהיה כראוי ,ואם מ תעורר ת ש אל ה בהלכה ידונו בה יחד.
ועצם ה ש אל ה והתשובה זה לזה ,יהיה להם לחיזוק ול שי מ ת לב ל א להיכשל.

להשתמש בסידוד על הגדד בלי להדימו

נביא כאן דבר ש ק שור ל הלכו ת מחיצות ,שנ ע ש ה ע"י כמה אברכים
שנמצאים במלון יערים ,הנמצא ליד ישוב מעל ה החמישה וישוב טלזסטון,
שבו שוהים חולי קורונה שיהיו בריאים .ב כל ה מלונות היה מקום מסוים
שהוקצה למטרה זו[ ,בדרך כ ל ל לא כל המתחם נמסר להם] ,ופיקוד העורף
העמיד גדרו ת כדי לתחו ם ולסגור א ת המקום ש ל החולים ,כדי של א יצאו
ממנו ולא יגרמו להדבקה נוספת .בהבנה פ שו ט ה אדם אומר ,ש א ם הם רוצים
של א יצאו ,וזה נו שא בטיחותי ש ה קפידו עליו מאוד ולא היה ניתן ל שו ם אדם
להיכנס או לצאת ,הרי ודאי שזה יכול ל ש מ ש ג ם לעירוב כשר .ומי שראה א ת
ההתיחסות המחמירה של ה ם לב טיחות הבידוד ,היה בטוח שאין צורך אפילו
לבדוק א ת הגדרות.
בכל זאת ,מי ש מנוסה בבדי ק ת עירובים ,ובדק הרבה גדרות ,יודע שי ש
הרבה מקומות ש הגדרו ת אינן כ שרות לעירוב ,ויש הרבה סיבות לכך .ואכן
השוהים במקום הודרכו לבדו ק א ת הגדרות ,ובכמה מה מלונו ת היו צריכים
להוסיף ב ש ביל לתקן ולהכשיר אותם לעירוב .היו מלונו ת שבמקו ם ש ל
צמחיה ש ל קוצים ,לא ע שו גדרו ת כלל ,וסמכו ע ל כך ש אד ם ל א ילך שם.
היה מלון שהיה בד ברזנ ט מתוח ,א בל למחיצה אינו מועיל ,כי בכל זא ת הוא

בגליון הקודם הארכנו לבאר את ההלכות המיוחדות לתקופה זו ,שעושי ם
מנינים בחצרות ובשטחים פתוחים ,ומתעוררות שאלות רבות הנוגעות לטלטול
הסידור והחומש בחצר שאין בה עירוב ,או שנמצאים בצידי הרחוב של א
מסתמכים על העירוב שנע ש ה בו ,ועל כן נזהרים של א להעביר בו יותר מד ,אמות
[שהם בסה"כ פחו ת משני מטרים] ,ומניחים מלפני שבת ,סידור וחומש ,במקום
שאמורים לעמוד בתפילה ,וכך יכולים ל ה ש ת מ ש ללא צורך בטלטול כלל.
אבל י מקרים שג ם בתוך ד ,אמות אסור להעביר חפץ ,כ א שר ה ח פץ עובר
מרשות לרשות ,כגון מר שו ת היחיד לכר מלי ת וכדומה .נידון זה נוג ע בהנחה
ע ל גד ר כמו שב ארנו בגליון הקודם ,וכאן נע מוד ע ל דבר נוסף שכיח מאוד,
שנ ש א לנו במוקד ה טלפוני מאברך שהבין א ת הנושא הנ"ל ,ובמצב ש ה ס תדר
לו במנין שבו הוא מ תפלל ,הוא צריך לע מו ד ברחוב ולא בתוך החצר ,ו ש אל
האם יוכל ל ע שו ת פתרון מוצלח יותר ,שיביא מערב ש ב ת סידור וחומש ,ויניח
אותם ע ל הגדר ,ואח"כ ב ש ב ת לא ירים אותם מ הגדר כלל ,אלא י ש ת מ ש
בהם כ שהם מונחים כל הזמן ,יפ תח וידפדף ,ולא ירים אותם .האם דבר זה
מותר לע שו ת ,והאם הוא תלוי בדין הרחוב.
והנה כדי ל ה שיב ע ל ש אל ה זו ,יש לבאר דין נוסף שמבואר ב שו"ע (סי■
ש"נ) שמותר לאד ם לע מו ד בר שו ת הרבים ולהושיט ידו לתוך רשות היחיד

בדיקת הגדדות במלונות לחולי קודונה
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ולהעביר ח פץ בתוכה בלי להוציאו ל ר שו ת הרבים[ ,וכל מה שכ ת בנו ש אד ם
שאוחז חפץ ,נ ח ש ב ש ה ח פ ץ מונח במקום שעו מד ,זהו כ א שר ידו נ מ צ א ת
באותה רשות [מקו ם] שרגליו עומדות ,משא"כ ידו הפ שו טה לר שו ת אחרת
אינה נגרר ת אחרי מקום רגליו ,כמבואר בגמי ב ת חיל ת מסכת ש ב ת (ד ף ד.]):
אבל הוסיף השוי׳ע ש כל זה ב תנ אי שאינו צריך אותו ל שי מו ש במקום שעו מד,
כי אם צריך ל ה ש ת מ ש בו ,כגון שעו מ ד ברחוב ושותה מים מכלי ש מונ ח
ברהי׳י ,חו ששים ש מ א יקח א ת ה ח פץ אליו ,ואז אסור ל ה ש ת מ ש בו גם
כ ש מו שי ט ידו או ראשו לפני ם.
לפ"ז אם רוצה ל ה ש ת מ ש בסידור ע ל הגדר ,לפ תו ח אותו ול דפ ד ף בו,
לכאורה הרי זה כמו ש מו שי ט ידו לפני ם ומטל טל ומותר ,ואולי גם להרימו
מ על אויר הגדר מותר ,בלי ל העביר אותו לאויר ש ל הרחוב .אבל יש כאן
בעיה שהוא מ ש ת מ ש בסידור ,ושוב יש א ת ה ח ש ש ש מ א יקחנו אליו ויעבור
איסור .אלא שהשוי׳ע ש ם כתב ש בכ ר מלי ת לא גזרו ל ח שו ש ש מ א יקחנו
אליו .ולפי׳ז יש לחלק ,שא ם עו מד ברחוב שי ש לו דין רה"ר [ל שי טו ת ש ל א
צריך שי שי ם ריבוא] ,אסור ל ה ש ת מ ש ,אפילו שאינו מרים מהגדר אלא רק
מזיז א ת דפי הספר .אבל אם הרחוב אינו רה"ר אלא כרמלית ,אין צריך
ל ח שו ש שיקחנו ,ומותר להזיז א ת הסידור ע ל הגדר ,ב תנאי של א יעביר אותו
מחוץ לגד ר אפילו באויר.

הנחה הסידוד על מפוניה ,ודיו מחיצה בדופן המפוניה
שאלה נו ספ ת ש הגיע ה מ אנ שי ם ש ה ש ת מ שו בפ תרונו ת אלו ,ב תפילו ת
שנערכו במקומו ת שאין בהם עירוב כראוי ,והניחו מל פני ה ש ב ת בחצר
ובמקום התפילה ,ו ב ש ב ת ה ש ת מ שו בתוך הדי אמות .הם חיפ שו דבר שי ש מ ש
אותם במקום שולחן או סטנדר ,ומצאו פתרון להניח ע ל המכונית שחונה
בסמוך .אבל ה ש אלה אם אין בזה
איסור ש מע בי ר מהחצר שהיא כר מלי ת
לגג המכונית שהיא ר שות היחיד.
to
בתשובה לשאלה זו יש אריכות רבה,
מה הדין של גג המכונית ,האם הוא רשות
היחיד או כרמלית ואולי אפילו מקום
פטור .נציין כאן את בקצרה את התנאים,
^ אבל נדגיש שלא כתבנו כאן את כל
ת
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הפרטים ,ויש מקרים שבהם הדין שונה.
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צידוף מחיצה שיש באמצע מדדגה
הדבר הראשון שי ש לדון הוא ,האם גג המכונית הוא רשות היחיד ,ולגבי
הנושא שלנו ב הנ ח ת הסידור ,בדרך כ לל לא מניחים ע ל הגג ממ ש ,אלא ע ל
מכסה ה מנוע שבצ ד הקידמי ש ל המכונית ,או ע ל מכסה תא המטען האחורי
[הנקרא באגזי] ,שהם נמוכים יותר ונוחים לשימו ש .והנה במכוניו ת ש ל
ארבעה מקומות בדרך כ לל הצד הקידמי נמוך מיי טפחים ,ולכן ע ל גביו אינו
רשות היחיד .כמו כן הוא פו סל ג ם א ת הדין רה"י ש ל הגג ,כי מהכיוון הקידמי
של המכונית אין ל ג ג מחיצה .ואע"פ ש א ם נצרף א ת הגובה ש ל ה ש מ ש ה
הקידמית [ ש הי א מ שו פ ע ת יותר מ תל ה מ תל ק ט] ,יחד עם הדופן שב קי ד מ ת
המכונית ,יצטרפו לגובה יי טפחים .מבואר בפוסקים ש ל א מצרפי ם אותם,
מכיון שמכסה ה מנוע נמצא ב א מ צע ויש בו מקום ישר או כ מע ט ישר ,ברוחב
די טפחים ,יוצא שי ש הפ ס ק ש ל מדרגה ב א מ צע המחיצה ,ומונע א ת צירוף
החלקים למחיצה ,ובאופן זה לא יכולים ל ה ח שיב אותם למחיצה אחת.
וממילא הגג לא יחשב רשות היחיד ,אלא כ ר מלי ת [ו ל ד ע ת הגרי׳א (ה מוב א
במשני׳ב סיי שמי׳ה סי׳ק סי׳ה) יהיה דינו מקום פטור ,כי ל שי ט תו הכלל שאין
כרמלית ל מ על ה מיי טפחים נ מדד מהקר קע של מטה ,ולא מ קר קע הגג כדברי
השוי׳ע].
דין זה נל מ ד מדברי הרמי׳א (סיי שני׳ח סי׳ב) ש א פ ש ר לב טל מחיצה
שנ ע ש ת ה של א ל ש ם דירה ,ע ל ידי ש פי כ ת ערי מ ת חול בגובה טי טפחים ל פני
הקיר ,ב אופן שי ש מעלי ה רוחב די טפחים ,ואז הגובה ש ל ערי מ ת החול לא
מצטרף ע ם ה מ שך גובה הקיר[ ,וב חל ק הנותר בקיר היה פ חו ת מיי טפחים].
וכן מבואר בביאור הלכה (סיי שסי׳ב סי׳ב) לגבי תל קטן שי ש עליו מחיצה,
[ועי׳ש בבהי׳ל ש ה ס תפ ק אם לד מו ת תל למחיצה ,והחזוי׳א פ ס ל ג ם ב תל].
לפי׳ז אי א פ ש ר ל ה ח שיב א ת הצד הקידמי למחיצה ,אל א אם גובה הז קיפו ת
הראשונה [ ל פני מכסה ה מנוע] ,מגיע לגובה יי טפחים .ובמכוניות רבות זה
פחות מגובה יי טפחים ל שיעור חזוי׳א ,אך יש גובה יי שיעור רחי׳נ ,כ א שר
גובה החלק הזקוף הוא בין  80ל  98ס'׳מ.
תנאי נוסף לכ שרו ת מחיצה ,של א יהיה מתחתיה חלל גי טפחים .וגם בזה
יש הב דל בין המכוניות .במכוניות הפ שו טו ת הן נמוכות יותר ,ומגיעו ת תוך גי
טפחים לקרקע .אבל במכוניות החד שו ת וכן ברכב מסחרי ,יש תחתיהן חלל
גדול ,ש ב ח ל ק מהצדדים הוא יותר מגי טפחי ם (ל שיעו ר רחי׳נ לחומרא
 24/22.5ס'׳מ) ,ובפרט בצ ד האחורי שג ם במכוניו ת י שנו ת מגיע ליותר מגי
טפחים .לכן המחיצות ש ל הרכבים ש ל ארבעה מקומות ,בצד הקידמי
והאחורי ,אינן כ שרו ת ברוב המקרים .אמנ ם יש פ תרונו ת קלים להכשירם ,אם
מוסיפים ל ה שלי ם א ת החסר ,כגון כ שי ש מ ת ח ת חלל ,מוסיפים אבני ם או
קרשים ,ואפילו קרטונים דחוסים של א יזוזו ברוח .ואם חסר בגובה ,א פ ש ר

להניח חפצים ע ל מכסה ה מנוע והבאגזי ,באופן של א תהיה מדרגה ,כלומר
שיהיו מונחים סמוך לקצה המכונית.

דין דשוה היחיד בגג המפוניה
לפי׳ז נעבור ל ה שי ב ל ש אל ה האם יכול להניח סידור ע ל המכונית ,מצד
הלכות טלטול .הנה אם עו מד בכרמלית ,דהיינו חניה שבחצר ,או מקום צר
שאינו ר שות הרבים ,הרי אם מניח ע ל המקום הנמוך מיי טפחים ,ג ם הוא
כרמלית ,ואין איסור ש ל העברה מר שו ת לרשות .ואם מניח ע ל גג המכונית,
יש לדון כל מקרה לגופו ,אם הוא ר שות היחיד ,או כרמלית ,או מקום פטור.
אבל אם נמצא ברחוב שי ש ל חו ש בו לדין רשות היחיד ,הרי באופן זה אפילו
אם המכונית רק כרמלית ,ג'׳כ אסור להניח עליה ולהרים ממנה ,כי נמצא
מ טל טל מרהי׳ר לכר מלי ת ולהיפך .אמנ ם יש לדון בזה ע'׳פ דברי המשני׳ב (סיי
שמי׳ה סי׳ק טי׳ז) שכלי שאינו גבוה יי טפחי ם שעו מ ד ב ר שו ת הרבים ,ג ם ע ל
גביו נ ח ש ב רהי׳ר ,כי כלי ט פ ל לר שו ת ש עו מ ד בה .וא״כ מותר להני ח ע ל גבי
המכונית .אבל יתכן שי ש חילוק ,כי המכונית כולה גבוהה יי ,ובתוכה יתכן
שנ ח ש ב רה׳׳י [כי כ ל פי פני ם יש צרוף במחיצה ,אך צריך שיהיה חלל יי,
ואכמי׳ל] ,וא׳׳כ י׳׳ל ש כלי כזה לא מ תב טל ל ר שו ת שנ מ צ א בה.
דינים אלו נוגעים גם לאדם ש ע ף לו הכובע על גבי המכונית ורוצה להורידו
ולהלבישו .וכן יש ללמוד מזה לשימוש במכונית למחיצה של החצר ,שאם מדובר
בצד הקידמי של המכונית ,אינו כשר .ותן לחכם ויחכם עוד ,כי אכמ׳׳ל.

זיפוי הפה בעידוב הפנימי בלי לפסול אה העידוב העידוני
במקביל לאברכים הרבים שטורחים ל ע שו ת עירובים בחצרותיהם ,י שנ ם
אנשים שמוצאים ג ם א ת הבעיו ת ההלכתיות שהעירוב הפרטי יעשה .א ח ת
הבעיות הידועות שכבר נזכרו בפוסקי ם (הובא ב מ שנ׳׳ב סיי שס׳׳ו ס׳׳ק ל׳׳ג),
שאד ם ש מני ח פ ת לעירוב פרטי בבנין שלו ,חולק א ת עצ מו מהעירוב ש ל
העיר ,וממילא אוסרים אלו ע ל אלו ,כלומר האדם הפרטי ,פו סל א ת העירוב
של העיר ,כי גילה בזה ש דע תו ש ל א להיות מעורב בעירוב הכללי ,וא׳׳כ יש
בתוך העיר אדם שאינו שו תף ומעורב בפ ת.
ובשביל בעיה זו כתב החכם צבי ועוד פוסקים שיע ש ה תנאי בעירובו
הפרטי ,ש א ם העירוב הכללי כשר ,אינו עו ש ה א ת העירוב הפרטי .ובבית
מאיר ובחזו׳׳א מבואר ש א ם מזכה א ת ה פ ת שלו לכל העיר ,ג׳׳כ אין בעיה ,כי
אדרבה הוא מאחד א ת כולם ואינו מ ת חל ק מהם .וכן אנו מורים ל מע ש ה ,וכן
מודפס בנו סח או ת לע שיי ת עירוב ,ש מזכה ל כ ל מי שהעירוב יכול ל הועיל לו.
אבל ב א מ ת ג ם אם מישהו לא ע ש ה כנוסח הנ׳ל ,מפני של א ידע ע ל הבעיה
הזו ,יש לומר שאינו פוסל ,כי אינו מתכוון להיחלק מהעירוב ש ל העיר.
והראיה היא שהרי אינו מברך ע ל עירובו ,מ ח ש ש שהוא כ שר לאיזו שיטה,
ובהכרח שמבין שא ם העירוב ההוא טוב ,הרי הוא סומך עליו[ .וכך אומרים
ב ש ם החזו׳׳א ,.ש א מר להגר׳׳ש ברמן זצ׳׳ל] .ומ׳׳מ לכתחילה יש לומר בפירו ש
או ל פ חו ת ל ח שוב ע ל כך ב ע ת ע שיי ת העירוב .וכך מופיע בנוסחאו ת שנ דפ סו
על ידינו .והבא ל עי ל בגליון .246

צודה הפהח של העידוב מונעה צידוף למנין
הערה נו ספ ת שהעירו ע ל העירובים המקיפים א ת החצרות ,שה ם מונעים
מהאנשי ם העו מדים ברחוב ובחצרות הסמוכות להצטרף למנין .כי אם צורת
הפ תח סוגרת א ת החצר למקום נפרד ,אינם יכולים להצטרף .כמבואר בגמי
ובשוי׳ע בענין חצר קטנה שנפר צ ה לגדולה ,שג ם אם הדבר ה מפריד אותם זו
רק מחיצה הלכ תי ת של ׳ פ סי ם הנראים מב חוץ׳ ,אינם מצטרפי ם לע שרה.
[אמנם ל שי טו ת ש מ ספי ק לראות כדי ל הצ טרף הם מצטרפים ,כפי ש ה קלו
במניני המרפסות ,א בל לכתחילה יש להיות ע ם המנין ,כמי׳ש המשנ׳׳ב (סיי
נ׳ה ס׳׳ק כי׳ב) ,ולולא צורת הפ ת ח זו היו מצטרפי ם לכתחיל ה].
והנה בדרך כ ל ל אין לוותר ע ל ע שיי ת העירוב ב מ צבי ם אלו ,כי מי שרוצה
להצ טרף ל מנין בצורה מהודרת ,יכול להיכנס לחצר .א בל ל א חר ה שב ת ,י ש
ל הע די ף ל פ סו ל א ת העירוב ,כדי
ל ע שו ת צירוף יותר מהודר לעו מדי ם
מחוץ ל צור ת הפ תח .לצורך כך
ש אלו מכמה מקומות ,כיצד א פ ש ר
ל ע שו ת פ סו ל ש ל א יחייב עבוד ה
רבה ל תקון העירוב ל ש ב ת הבאה.
מקום
ל כל
תלויה
והתשובה
והנתונים שלו ,יש א פ ש רו ת להוריד
את החוט ולה שאיר א ת הלחיים
[ ש אין ל ה ם דין ש ל שני פסים ,כי אינם מכוונים זה כנג ד זה ביחס לצור ת
הרשות ,עיי שו׳ ע סיי ש ס׳׳ג ס׳׳ל ,וכן מ שו ם שרו חב הפ תו ח יותר מיי א מות].
ובמקום ש ק ש ה להחזיר אח׳׳כ א ת החוט ,ניתן להוריד לחי אחד ,ועי׳׳ז
הצוה׳׳פ תיפ סל ויח שב הכל ל מ קו ם אחד ,ולפני ש ב ת יחזירו א ת הלחי
למקומו .וכל אדם יבדוק מה יותר קל במקרה שלו[ .י׳׳א שצו ה׳׳פ שנ ע ש ת ה
רק ל ש ם עירוב אינה מחל ק ת ,ע׳׳פ סבר ת הרשב׳׳א בתיבה ש ל ביהכנ׳׳ס.
אמנ ם אינו דומה לתיבה ש מ ש מ ש ת א ת ביהכנ׳׳ס ממ ש ,ויותר דומה ל חצר
גדולה וקטנה כמי׳ש .ואכמ׳׳ל].
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יום ב׳ בסיון תשס׳׳א נישאו באולם וורסאי ובפתע
פתאום באמצע החתונה בעת הריקודים קרסה
רצפת האולם והתנפצה בקול רעש גדול היה זה
אסון וורסאי' הנודע כאשר באמצע הריקודים הכל
קרס וקרה.
האסון הנורא הזה שהסתיים עם עשרים ושלשה
הרוגים ומאות מאות פצועים.
נביא כמה דברים שהתבטא רבנו אודות אסון זה.
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מתוך שיחה בישיבת פונביז׳ לצעירים למחרת :בן
אדם מסתכל על הדברים שרואה והוא לא רואה
האיך להסתכל ,לא רואה! הנה למשל אתמול בלילה
כולם יודעים שקרס בנין ,שהיה שם "מאות אנשים",
ויש כ"כ הרוגים ופצועים .ומה יאמרו אנשים אין ....
הבנין הי׳ חלש ,הי׳ סיבה ,אבל לא רואים השגחה,
לא רואים השגחה ,שכל פרט ופרט הקב״ה משגיח.
מי צריך למות! ומי צריך להיות פצוע! מי צריך
לחיות! צריך להיות ומי צריך לא להיות שם .הכל
בהשגחה פרטית.
וזה בן אדם צריך לדעת ,ביציאת מצרים רוצים
ללמד אותנו ,שתדע לך ,שכל הפרטים שקורה לבן
אדם זה הכל בהשגחה.
אפי׳ אז במצרים ג״כ ,כל דבר ודבר שקרה ,מלמדים
אותנו שזה בהשגחה .בן אדם צריך לראות שהכל
ביד הקב״ה ,זה הדבר הראשון ,ובלי זה לא מתחיל
שום דבר .אז לא רק לימוד התורה ,בודאי לימוד
התורה זה מהדברים הכי גדולים אין מה לדבר ,אבל
צריך לדעת גם זה ,שהעיקר להסתכל על כל דבר
שבחייים צריך להסתכל במבט שזה הכל יד ה׳.
שום דבר לא קורה בלי יד ה' .הוא משגיח בפרטיות
על כל פרט ופרט .אין משהו שבעולם שלא יהי'
בהשגחה פרטית.

אלו הדברים כדי שיהי' הסתר פנים.
ולמשל בגמ' כתוב שיש נהר סמבטיון שבכל השבוע
זורק אבנים ובשבת נח .ואיפה זה היום? הרי היום
יודעים כל מה שיש בעולם ,אין מקום בעולם שלא
יודעים ממנו ,ואיפה יש סמבטיון? אלא זה הסתר
פנים! ובזמנם ראו את זה ,וראו שיש ״ריבונו של
עולם״ ,כי לא שייך להבין שזה טבע .שכל השבוע
הנהר זורק אבנים ,זורק וזורק עוד פעם ועוד פעם
הלוך ושוב ,ולפתע מגיע שבת ,שקט ,,,שום דבר.
ראו שיש הקב״ה שהוא מנהיג את העולם ,ואיפה זה
היום? רק שזה הסתר פנים ,לא רואים כלום.

ואף אם ע״י האמונה לא היו נמנעים מעבירות,
אבל לכל הפחות הי׳ לאנשים אמונה .וצריך מאד
להתחזק באמונה ,ה׳ יעזור.
אמרתי בימים האחרונים [ואינני יודע אם זה נכון],
הנה במצרים כלל ישראל היו במצב מאד ירוד ,ובכל
זאת בקריעת ים סוף הם הגיעו למדרגה של נבואה,
ואע׳פ שזה הי׳ חד פעמי ,ואח״כ הם ירדו ,אבל
בכל זאת הגיעו לנבואה ,והאיך זה אפשרי ,אלא

ובגמ׳ מבואר נהר סמבטיון יוכיח ,שיש קדושת
שבת .ואיפה זה היום ,אין! הסתר פנים!
וקצת קצת ,יכולים לראות גם היום ,אבל לא רוצים
לראות! הנה למשל כשהי׳ אסון באולם בירושלים
שנהרגו כ״כ הרבה אנשים ,וכל אלה שניצלו ,זה הי׳
משום איזה דבר מצוה ,אם שהלך להתפלל או דבר
אחר ,אבל אנשים לא רוצים לראות! וזה לא כ״כ
בולט כמו שהיו רואים את הסמבטיון.
וכך ג״כ הרי יש בהר סיני אבנים שיש עליהם צורת
שיח ,וכל מה שתשבור את האבן יש שוב כמין עץ
קטן ,וכמה ששוברים יש עוד ועוד אפי׳ אלפים,
אבל אנשים לא מתייחסים לזה .וגם בזה הרי רואים
משהו מיוחד .מה פתאום יש כזה דבר ,הרי בשום
מקום בעולם אין כזה דבר .רק שם במדבר סיני ליד

ראשי ישיבת פוניבז' לצעירים בשיחה
כשהקב״ה רוצה הוא מרומם את האדם ,מאשפה
עד לנבואה! וגם אצלנו הקב״ה יעשה ככה ,אע״פ
שעכשיו אנחנו מאד ירודים ,אבל כשיבוא המשיח,
כולנו נעלה! כולנו נעלה ,אמנם רק מי שראוי
לראות את המשיח ,מי שראוי לזכות למשיח ,ואז
נהי׳ גדולים מאד .וכעת אנחנו קטנים מאד ,מאד
ירודים ,הלואי שהקב״ה יעזור.
ואינני יודע אם נהי׳ נביאים ,אבל אם נהי׳ ״גוטע
יידען״ [יהודים טובים] זה גם טוב .וזה מה שצריך
להתחזק .לדעת שהכל מה׳ ,הכל מה׳!
ואליבא דאמת יש גם היום דברים נוראים מה
שרואים למשל המעשה שהי׳ באמריקה [בבניני
התאומים] ,מי נהרג? הרוב היו גויים,ואף שנהרגו
אלפים בכל זאת רק כמה יחידים שומרי תורה
ומצות .ומה זה מראה?! שהקב״ה מנהיג את העולם.

הנה לפני ארבע מאות שנה שלח הקב״ה בן אדם
כמו האריז״ל ,אדם שידע הכל! כזה בן אדם! איפה
יש לנו היום כאלה אנשים כמו האריז״ל.
ושמעתי בשם החזו״א זצ״ל על מה שהגמ׳ אומרת
כי אשה מעוברת שעוברת על צפרניים היא מפילה,
ולא רואים כזה דבר היום ,ואמר שזה ג״כ מהסתר
פנים .וכך כל הדברים שכתוב והיום זה לא מתקיים,
זה הכל הסתר פנים .הקב״ה עושה שלא יתקיימו

המקום של הר סיני ,יש כאלה אבנים[ .עי׳ מגלה
עמקות פר׳ שמות .ובס׳ מגדל עוז ליעבץ ,ועוד]

וכן הי׳ אנשים שרצו לבוא מלייקווד למנהטן
ובאמצע הדרך התעכבו מחמת איזה תקלה,
ובינתיים שמעו כבר בדרך את האסון מה שקרה,
והם ניצלו ,יהודים שומרי תורה ומצות!

רבנו בשיחה בישיבת פוניבז'

אם רוצים לראות ,אפשר ...אבל זה עדיין לא
מספיק ,אנשים לא רוצים ללמוד ,היו צריכים
ללמוד ,שיש השגחה ,יש הקב״ה ,וכלל ישראל הם

יו"ל ע׳׳י מערכת ׳קובץ גליונות' .נשמח לקבל תמונות ממרן הגראי״ל זי"ע במיילk.gilyonot@ gm ail.com :
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אחרת .בפרט שומרי תורה ומצות ,אבל לא רוצים
לדעת.
וזה הכל בכלל ההסתר פנים ,בימי חז"ל לא כל
אחד הי׳ יכול להגיע לסמבטיון ,אבל היום אם היו
יודעים איפה שזה ,כל א׳ הי ,לוקח אוירון ליסוע
לשם ולראות .האיך זה שנהר זורק כל הזמן אבנים,

שיחה לפני כ״ב שנים בישיבת פילדלפיה ביום ב׳
כ״ט אייר ,תשנ״ח
אמרו חז"ל בפרקי אבות (ד' כ״א) "הקנאה והתאוה
והכבוד מוציאין את האדם מן העולם״ ,ובפשוטו
קנאה היא מדה רעה ,ומדה רעה תלויה בבחירה,
וכיון שיכול אדם לבחור ברע יכול לבחור במדה
רעה זו לקנא בחבירו ,ואע״פ שמצינו קנאה רצויה
כמשאחז״ל קנאת סופרים תרבה חכמה ,מ״מ בדרך
כלל היא רעה ,וכן גם זה מדרכי הבחירה הוא
להשתמש בקנאה לצד הטוב ,ועכ״פ שתהא קנאה
בלי בחירה בלי יצר לכאורה לא שייך.
אבל נראה להוכיח דשייך קנאה גם בלא שיהא תלוי
בבחירה ,והא במה שמצינו בירושלמי ראש השנה
(פ״ד ה״ב) אמר רבי יוחנן כתיב המשל ופחד עמו
עושה שלום במרומיו ,תני ר״ש בן יוחי לפי שהרקיע
של מים והכוכבים של אש והן דרים זה עם זה ואינן
מזיקין זה את זה ,לפיכך עושה שלום במרומיו ,אמר
רבי אבון המלאך עצמו חציו מים וחציו אש ואית
ביה חמש גפין וכו' ,א״ר לוי לעולם לית מזל חמי מה
דקומוי אלא כולהון סלקין כאילין דתלקין בסולמא
הפיך ,ופי' המפרשים דאין מזל רואה מה שלפניו
אלא פניו פונות לצד מטה ולא לצד מעלה ,שמתוך
כך שלום ביניהן ואינו מקנא למזל שלמעלה הימנו
לפי שרואה עצמו שהוא למעלה מחבירו וכן כל מזל
ומזל (ובפי' סידור התפילה לרוקח עמ' רע״ב רע״ד
הביא ד״ז על המלאכים ע״ש).
ומבואר לפי״ז דבעליונים היה שייך קנאה ,וכן מצינו
בחז״ל בבריאת העולם כמה וכמה מיני שינויים
שנעשו כדי שלא להטיל קנאה במעשה בראשית.
ולכאו' מה שייך קנאה בעליונים והרי אינם בעלי
בחירה ,וקנאה תלוי בבחירה ,חזינן שאע״פ שלא
שייך בהם בחירה מ״מ העמיד הקב״ה כך את
הבריאה שיהא במצב שלא יהא שייך קנאה של
זה לזה ,והעליון אינו רואה את מי שעליו רק מה
שתחתיו ,ואדרבה רואה את עצמו עליון על חבירו.
ומשמע הענין כך ,דהנה הקב״ה ברא נבראים רוחניים,
ונבראים גשמיים ,ובשניהם ברא מדת הקנאה ,אלא
שהנברא שיש בו בחירה בכחו להתגבר על הקנאה
שבו ,אבל עליון שאין בו בחירה ,כשהיה בא למצב
של קנאה ,לא היה יכול ,להתגבר על זה ,והיה נשאר
בצער זה עם הקנאה לעולם ,והיה שבור מאד מזה.
והקב״ה הרי אינו רוצה שיהיו בריותיו בשברון רוח,
לכן עשה שכל מזל לא יראה מה שלמעלה ממנו רק
מה שמתחתיו ,ויהיה שמח תמיד במצבו.
ורואים דבבריאת השמים והכוכבים ,אע״פ שהרקיע
של מים והכוכבים של אש ,עשה הקב״ה שלום
ביניהם והם דרים זה עם זה ,כמו שאמרו בירושלמי
קודם לזה ,דעל זה נאמר עושה שלום במרומיו ,והרי
אש ומים הם ממש שני הפכים ,והשלום ביניהם
קשה הרבה יותר מלעשות שלום בין שני מזלות,
דשני מזלות אין בהם סתירה זה לזה .אבל אש ומים

ובשבת שקט.
וכן בשנת השביעית רואים דברים מיוחדים אצל
שומרי שביעית ,ואמנם לא כולם חוזרים בתשובה,
כי היצר הרע יודע טוב לטמטם את כולם ,אך בכל

רואים אפי׳ פרעה שהוא בן אדם ,אבל בכל זאת
ראה מופתים ,ולא השפיע עליו ,הרי ראה מופתים,
והאיך אומר לא ידעתי את ה׳ .הרי יש לו כ"כ הרבה
אלילים .האם מישהו מהם הי׳ יכול לעשות כזה דבר
כמו שעשו ,בכל זאת הוא חשב אולי זה כישוף.

זאת משהו זז.

[ח״י טבת תשס״ב] (לקט שיחות מוסר ח"ב)

הרי לא שייך שניהם יחד ,ומ״מ עשה הקב״ה שלום
ביניהם ,ולמה במזלות לא עשה שלום שלא יקנאו
זה בזה.

עוד יש להתבונן בקין והבל ,דאיתא בחז״ל שרבו
ביניהם וכל אחד רצה את כל העולם ,ולכאורה כל
זמן שאדם הראשון היה חי ,היה כל העולם שלו,
ועל מה הם רבים ,אלא שרבו ביניהם מי ירשנו
לאחר מותו .ומה היה לבסוף ,הרי כשמת אדם
הראשון כבר לא היה בעולם .לא קין ולא הבל,
דהבל מת מיד ,וקין מת ג״כ הרבה לפני שמת אדם
הראשון ,אם כן ,על מה היתה כל המריבה? אבל כך
היא מדת הקנאה.

אך החילוק פשוט ,דאש ומים זה חסרון גשמי
שאינם יכולים להיות יחד ,ועשה הקב״ה שלום
במרומיו שיוכלו הדברים הגשמיים להיות ביחד
ולסבול זה את זה ,אבל ענין קנאה שזה תכונה
רוחנית ברא בהם הקב״ה בריאה זו של קנאה ,כמו
שיש קנאה בין בני אדם ,רק שהאדם ע״י בחירתו
יכול להתגבר והמלאך אינו יכול לשנות מדותיו.
ואנו רואים בקין והבל האנשים הראשונים שהיו
מהנבראים ,וכששעה הקב״ה להבל ומנחתו ואל
קין ואל מנחתו לא שעה ,מיד נתקנא בו קין בהבל,
והגיע עד כדי כך שהרגו להבל ,והוא משום שמדת
הקנאה היתה בו חזקה כל כך שלא היה לעמוד
כנגדה.
והכל מיסוד אחד ,שמדת הקנאה היא בריאה חזקה
מאד ,ופועלת אפי׳ אצל מלאכים ומזלות שאין בהם
בחירה ,וגם בני אדם שיש להם בחירה מ״מ פעמים
שעולה בהם מדה זו בצורה חזקה כ״כ שקשה מאד
לשלוט על זה ולהתגבר עליה.
והנוגע לנו בזה ,הרי כולנו סובלים ממדה רעה זו,
וחז״ל אמרו הקנאה וכו' מוציאין את האדם מן
העולם ,כי המציאות היא דכשרואה את חבירו
עולה עליו ,הופך את כל העולם ,אפי׳ שלא יועיל
לו כלום ,דקין שנתקנא בקרבנו של הבל ,והרגו,
האם בזה כבר יתקבל קרבנו ,ומה יהא לו מזה ,אלא
שהקנאה חריפה כ״כ שאין האדם יכול לסבלו ,רק
ע״י בחירתו לטוב ,וקין לא היה יכול להתגבר ,עד
כדי כך שהלך והרגו ,אי מה יהיה לך מזה?! כך היא
מדת הקנאה.

ועל דבר זה צריכים לעמול הרבה להשריש מדה
רעה זו ,זקנים עם נערים ,ובפרט זה נוגע לבחורים
צעירים ,דרוב פעמים מה שבחורים באים לידי
משבר! חלק גדול הוא משום שרואה את חבירו
מצליח ,בין בחורים בין צעירים בין אברכים כולם
סובלים מזה ,דכשרואה את חבירו עולה והוא אינו
עולה עמו זה מפריע לו מאד ,ויש שנשברים מזה
לגמרי ,ואחרים מחזיקים עדיין מעמד ,אבל זה
מפריע להם ,וצריך להתגבר על זה ,דהקב״ה נתן כח
לאדם שיוכל להתגבר על זה.
והדבר מגיע לידי כך שהעיקר המפריע הוא מה
שחבירו מצליח ,ולא מה שהוא עצמו לא מצליח,
ואילו לא היה חבירו מצליח אע״פ שגם הוא איננו
מצליח לא היה מפריע לו ,וזו מדה רעה .וכל אחד
ידע שצריך לעזוב מחשבות אלו ,האיך עושה חבירו
והאיך דרגת חבירו ,רק לראות את עצמו ,ויהיה בזה
תועלת גדולה מאד לכל אחד ,כי אז יכול להיות
כל אחד מאושר ,ויגדל לצדיק ותלמיד חכם וירא
שמים ,ויצמח ביראת שמים ,בצדקות ,ובלמדות ,כי
קנאה זו מפרעת לעלות בכל אלו ,וכשיתגבר על זה,
הוא מאושר ,ויעזור הקב״ה שכולנו נוכל להתגבר
על מדה זו ,ונתעלה כולנו בתורה ויראת שמים.

בס״ד
יום ד' בה״ב יט אייר ה'תש"פ

הגאון הגדול רבי חיים פרץ ברמן שליט״א ראש ישיבת פוניבז'
לימוד בחבורה בימים אלו  -יקים את דברי התורה הזאת
אני רוצה לומר כמה מילים ,דברים אלו כל זמן שאי אפשר לעשות את זה ,הדברים לא צריכים להאמר,
אך אם אפשר ולמי שאפשר הדברים צריכים להאמר.
בירושלמי סוטה פ״ז ה״ד הו״ד ברמב״ן בפר' כי תבוא עה״כ ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת
[דברים כז,כו] ,וכי יש תורה נופלת ,רבי שמעון בן יקים אומר זה החזן ,רבי שמעון בן חלפתא אומר זה בית
דין של מטן ,דמר רב יהודה ורב הונא בשם שמואל על הדבר הזה קרע יאשיהו ואמר עלי להקים ,אמר רבי
אסי בשם רבי תנחום בר חייא  ,ולימד ,ושמר ,ועשה ,והיה ספק בידו להחזיק ולא החזיק הרי זה בכלל ארור;
בימים כתיקונם אנו לא שייכים לחלק זה של יקים את דברי התורה הזאת ,הכל מוכן לנו וניתן לנו
כמזון בכפית לפה ,ועלינו רק להכניס לפה ולבלוע ,יש בית מדרש ,יש תורה ,יש מעמידים ,הכל נמצא.
בזמן הזה שבתי מדרשות סגורים ,אם לגמרי אם בחלקם ,הקב״ה עשה איתנו חסד ונתן לנו את
הטלפונים ,ונתן לנו כח דרך הטלפונים להקים בתי מדרשות ,ורואים את ההצלחה של הטלפונים שהיא לא
על פי דרך הטבע ,זה דבר שאדם לא מורגל בו ,וגם אני כשלעצמי מרגיש שלדבר לטלפון לא מורגלים בזה ,לא
חיים עם זה ,זה לא דבר שחווים אותו ,וגם יושבים לבד הרבה שעות ,והקב״ה משפיע כל כך הרבה סיעתא
דשמיא ,מדברים עם בחורים והם יודעים את נדרים ,יתכן שיותר טוב מהפעמים הקודמות שלמדנו נדרים,
שולטים כל כך עם כל המסורת והרייד ,עם הפרטים והידיעות של המסכת ,ולא כמו שאדם לומד לבד ,אלא
כמו שלומדים בבית מדרש ,כי הכח של הסיעתא דשמיא הוא כל כך גדול ,שכשאדם עושה את מה שהוא יכול
הוא מקבל כלים של סיעתא דשמיא שלא לפי דרך הטבע.
וכדאי׳ בברכות דף נ .הרחב פיך ואמלאהו ההוא בדברי תורה כתיב ,ושם מבואר בגמ׳ דאף שבכל
המשאלות שיש לאדם אינו ראוי שיבקש הכל מאת הקב״ה ,אדם צריך לעמוד כעני בפתח שכשבא אצל בעל
הבית אינו יכול לבקש כל אשר בבית ,אלא מה שמוכרח ונצרך לו ,אבל בדברי תורה הרחב פיך ואמלאהו,
וככל שיש הרחב פיך כך יש השפעה של ואמלאהו ,וכשההרחב פיך הוא מתוך הקושי שלנו ,ועם היכולות שיש
בידינו ,הקב״ה שופך ומשפיע את כל הסיעתא דשמיא.
בתמורה טז .אי׳ כיוצא בדבר אתה אומר רש ואיש תככים נפגשו מאיר עיני שניהם ה' ,בשעה שהתלמיד
הולך אצל רבו ואומר לו למדני תורה ,אם מלמדו מאיר עיני שניהם ה' ,ואם לאו עשיר ורש נפגשו עושה
כולם ה' ,מי שעשאו חכם לזה ,עושה אותו טיפש ,טיפש לזה עושה אותו חכם; כלומר שכשאדם מכין אצלו
את הכלים של הקבלה אם זה יעבור בצינור ובדרך הרגילה מוטב ,ואם לא הקב״ה לוקח את התורה ממי
שקנה אותה ומביאה אליו ,זוהי הסגולה שיש בתורה כשאדם מכין ומרחיב את הפה שלו ללמוד ,ועל זה כתוב
הרחב פיך ואמלאהו.
אבל גם אחר כל זאת יש עדיין משהו שחסר לנו ,בגמרא ברכות סג :תנו רבנן כשנכנסו רבותינו לכרם
ביבנה ,היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ,פתחו כולם בכבוד
אכסניא ודרשו ,פתח רבי יהודה ראש המדברים בכל מקום בכבוד תורה ודרש ,ומשה יקח את האהל ונטה לו
מחוץ למחנה ,והלא דברים קל וחומר ,ומה ארון ה' שלא היה מרוחק אלא שנים עשר מיל ,אמרה תורה והיה
כל מבקש ה' יצא אל אהל מועד ,תלמידי חכמים שהולכים מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה על אחת
כמה וכמה[ ,להיות מבקש ה' ,ללכת מעיר לעיר וממדינה למדינה ,זה כבר נקרא מבקש ה' ,והמאמץ של
הלימוד דרך הטלפונים הוא גדול יותר ממאמץ ההליכה ,ובודאי נכללים בתואר זה של מבקש ה'].
ולהלן שם ועוד פתח רבי יהודה בכבוד תורה ודרש ,הסכת ושמע ישראל היום הזה נהיית לעם ,וכו',
הסכת עשו כתות כתות ועסקו בתורה ,לפי שאין התורה נקנית אלא בחבורה ,כדרבי יוסי ברבי חנינא ,דאמר
רבי יוסי ברבי חנינא מאי דכתיב חרב אל הבדים ונואלו ,חרב על שונאיהם של תלמידי חכמים שיושבים בד
בבד ועוסקים בתורה ,ולא עוד אלא שמיטפשים ,כתיב הכא ונואלו ,וכתיב התם אשר נואלנו ,ולא עוד אלא
שחוטאים שנאמר ואשר חטאנו; מי שיש בידו את האפשרות לעשות כיתות כיתות לעסוק בתורה ,ההצלחה
של התורה חייבת להיות בדרך זו ,עיקר הדבר הוא לא להיות במצב של ללמוד לבד ,ואנו משתדלים בכל
הדרכים שבידינו לא ללמוד לבד ,הבית מדרש הוא אחד לכולם ,אך עדיין חסר כאן משהו במציאות של
החבורה ,אמנם במצבינו גם כך אנו זוכים לשפע סיעתא דשמיא שהקב״ה שופך ומשפיע עלינו ,אבל צריכים
לדעת מעלה זו של לימוד בחבורה שלא נשכח אותה.
החפץ חיים בשם עולם ח״א פכ״א כתב פרק שכותרתו 'בו יבואר שמצוה יותר ללמוד בחבורה' ופתח
דבריו שם וז״ל :והנה עצם הלימוד אף שכשהוא לומד ביחידי הוא גם כן מקיים מצות עשה של תלמוד תורה,
מכל מקום לכתחלה מצוה להדר כל מה שיכול ללמוד בחבורה ,שעל ידי זה מתקדש שם שמים יותר
כשנאספים רבים מבני ישראל לעבודת השם יתברך ,ולהלן שם מנה חמשה מעלות בזה והביא דברי חז״ל בפ'
בחקתי דאינו דומה מרובים העושים את המצוה למועטים העושים את המצוה ,ובסו״ד כתב בא וראה כמה
חביבה מצוה זו בעיני הקדוש ברוך הוא שעל ידי זה נושא פנים לישראל ,וכדאיתא בתנא דבי אליהו פכ״ג
תשובת הקדוש ברוך הוא למידת הדין ששואלת לפניו למה הוא נושא פנים לישראל ,והלא כתיב הא-ל הגדול
הגבור והנורא אשר לא ישא פנים ,והשיב הקדוש ברוך הוא האיך לא אשא פנים לישראל וכו' ,ולא עוד אלא
שהם מלמדין את התורה ויושבין אגודות אגודות ועוסקין בתורה וכו'[ ,ור״ל דלפי שעוסקין באגודה שזהו
יותר מן החיוב של מצות עשה גופא ,וכדי להרבות כבוד שמים ,גם אני לא אלך עמהם במדת הדין] ומשמע
עוד בתנד״א זוטא פי״ד דאחר כל המצוקות והתלאות שישראל יסבלו בסוף גולה ,לא יזכו להגאל אלא בזכות

שלומדין תורה בחבורה ,וז״ל שם שאין ישראל נגאלין לא מתוך הצער ,ולא מתוך השעבוד ,ולא מתוך
הטלטול ,ולא מתוך הטירוף ,ולא מתוך הדוחק ,ולא מתוך שאין להם מזונות ,אלא מתוך עשרה בני אדם שהן
יושבין זה אצל זה ויהיה כל אחד מהם קורא ושונה עם חבירו וקולם נשמע שנאמר וכו' עי״ש;
והנה זה פשוט שלוותר על כל המעלה של החבורה שלנו שאנו משיגים על ידי הטלפונים ,על ההצלחה
של לימוד מסכת נדרים ,שכל הישיבה לומדת יחד בדרך הזו שהקב״ה זימן לידינו ,ולהפוך להיות לקבוצות של
קומץ יחידים נפרדים ,זה נקרא לוותר על העוסקים בחבורה ,כי אנו רואים זאת בחוש איך שמפה לאוזן יש
ציבור של יותר מאלף בחורים שכל ידיעה עוברת מאחד לשני ,וכל הבנה עוברת מאחד לשני ,וראשי הישיבה
שלנו שליט׳׳א מוסרים את הנפש לפי כוחותיהם ויותר מזה ללמד ,וגם יש לנו הכרת הטוב להרב יעקב
אפשטיין שליט׳׳א על כל האפשרויות שהוא מעמיד ונותן כדי שיוכלו להתחבר ולדעת ,אבל עדיין אם ישנה
אפשרות שאותו הלימוד עצמו יוכל להיות גם בחבורה של ציבור זה יוסיף ויתן איזו שהיא שמחה.
ומצד אחד איני רוצה לומר זאת ,כי יכול מישהו להרגיש שאם כך הוא ,אז אם אין לי את זה אז אני
חסר ,לכן חשוב להדגיש שמי שקשה לו הדבר הזה ,הוא יצליח אותו הדבר גם בלי זה ,אבל היום שכבר נהי'
יותר קל ואפשר להתכנס בבית מדרש עשרה או חמשה עשר יחדיו ,וכמו כן בחצרות בתי המדרשות ,אמנם
כעת הימים חמים מאוד ובמשך היום זה בלתי אפשרי בחצרות ,אבל אם יש בחורים שיכולים כל אחד במקום
בו הוא נמצא להתארגן ולהיות יחד לפחות למשך שעתיים ביום קבוצות של שמונה או עשר יחד ,וכמו שאנו
כעת נמצאים ציבור יותר מעשרה יחד ,להתאגד ולדבר בלימוד יחד ,ההצלחה של חבורה היא חשובה ביותר,
כמובן לא להיות עסקנים בשביל זה ,אבל אם מתאפשר בלי עסקנות לעשות את זה ,הרי זה דבר שיגרום
להרבות את שמחת התורה ויתן מצב רוח מרומם יותר ללמוד.
ולכן למרות כל ההצלחה שיש לנו כעת ,אבל כל זה רק כשעושים את מה שיכולים ,אבל אם יש כבר
אפשרות להתאגד לקבוצות קטנות ,ואין צורך ביותר מעשרה ,לאיזה זמן ביום כל אחד כפי מה שיכול,
ושמעתי שישנם רבים שכבר עושים את זה ,ואני מוכן גם אם יהי' צורך לכתת רגלים ולבוא בעצמי
להתכנסויות אלו אם יהי' בזה תועלת ,וכדברי רבי יהודה הנ׳׳ל שההליכה ממקום למקום היא מעלה בעסק
התורה ,ועל כל פנים לא לשכוח את הענין הזה שיש מעלה ועדיפות ללימוד בחבורה ולהשתדל כמה שאפשר
לעשות את זה[ ,אך כמובן בלי להיות עסקן] ,כינוסים אלו מוסיפים מאד איש ,והם בכלל הכתוב [ישעי' מא,ו]
איש לרעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק ,ציבור שעושה דבר מקבלים על ידי זה הרבה סיעתא דשמיא ויכולות
שאינם קיימים באופן רגיל.
עוד דבר שנצרך לדעת כי לפי השאיפה של בני האדם כך הם גודלים בתורה ,ומצאנו [יעוי' רש׳׳י בפר'
יתרו שמות יט,ט] שכששלח הקב׳׳ה את משה לעם ישראל קודם מתן תורה ,והשליחות היתה לומר להם
שהקב׳׳ה עומד להתגלות להם ויעביר להם וילמד אותם את התורה באמצעות משה רבנו ,ועם ישראל היו
ימים ספורים קודם לכן במ׳׳ט שערי טומאה ,והצליחו לראות השגות וגילויים כמו שאחז׳׳ל [הובא ברש׳׳י פר'
בשלח עה׳׳כ זה קלי ואנוהו] שראתה שפחה על הים מה שלא ראו נביאים ,וזכו להיות אוכלי המן ,ולקנייני
תורה כמו שביארו הראשונים ,עד שנהיו ראויים שהקב׳׳ה יתן להם את התורה.
נתאר לעצמנו אם לנו הי' נאמר דבר כזה שהקב׳׳ה עומד להתגלות אלינו בהר סיני ,וילמדו אותנו את
התורה ,והיו קוראים לנו בואו תצטרפו לדבר הזה ,ותזכו לדעת וללמוד את כל התורה שהאבות ידעו ,הרי
היינו מאושרים ומתכוננים לזה ,אולם התשובה של כלל ישראל היתה רצוננו לראות את מלכנו ,אנו רוצים
יותר מזה ,וכיון שרצו זאת זכו לזה וכדכתי' להלן בפרשת יתרו שם ויאמר ה' אל משה לך וקדשתם וברש׳׳י
שם אם כן ,שמזקיקין לדבר עמם ,לך אל העם ,וקדשתם;
אנחנו אף פעם לא צריכים להיות מסתפקים במה שיש לנו בתורה ,אמנם צריכים לשמוח עם מה שיש
לנו ,ולא לחיות בתחושה של עצבות או חסרון ,צריכים תמיד לשמוח עם התורה ,מרן רה׳׳י הגרח׳׳ש זצ׳׳ל הי'
מביא ממרן הגרמ׳׳מ אפשטיין זצ׳׳ל שאמר מהו ההבדל בין בעל הבית לבן ישיבה ,לא מספר השעות שהם
לומדים ,יתכן בעל הבית שילמד יותר ,אלא בעל הבית הוא מרוצה ומסתפק במה שיש לו ,אבל בן ישיבה אף
פעם אינו מסתפק ,תמיד הוא שואף ומבקש יותר ויותר ,זהו ההבדל ,מידה זו של להיות 'מבקשי ה'' מכתתין
רגליהם ממקום למקום.
ואני שב ומדגיש שלא יהי׳ מי שחלילה יקח את הדברים בצורה לא נכונה ,הרי כל כך מתאמצים
ומשתדלים כראוי ,שלא יבוא מי שישמע שאפשר עוד משהו להוסיף ,ואם חסר לו את זה ירגיש כבר שחסר
לו בכל ההשתדלות והמאמץ שלו ,זה יכול לקלקל ,ב׳׳ה מצליחים ולומדים מצויין ויודעים ושולטים בסוגיות,
ויהי' מכח זה סיעתא דשמיא לזמנים הבאים לטובה שיבואו עלינו בקרוב ,שכשנחזור לבית מדרש ,נאהב
אותו יותר ,ונהי' קדושים יותר ,וכבר למדנו בדברי הר׳׳ן בריש מכלתין על ר׳׳ת שעם כל גדולתו מה שהוא
מכוין לאמת זה מכח הפה קדוש שבו ,בגלל הקדושה שבו ,אנחנו מתקדשים מאד בשאיפותינו ובעמלינו,
מעלות בקדושת התורה שלא הי' בידינו להשיג בימים כתיקונם.
אך בכל זאת יתכן לפעמים שנרדמים על הדבר הזה ,זה קורה בגלל עניינים טכניים שישיבה גדולה קשה
לה יותר לספק את הדברים האלה ,אבל הציבור בפני עצמו אם יוכלו לספק אחד לשני להיות יחד במשך שעה
או שעתיים ככל שמתאפשר ,ולשמוח יחד עם התורה זה יתן הרבה מאד ,לכן כעת שכבר יש יותר אפשרות
לזה ,רק שכבר התרגלו בלי זה ,ולומדים כל כך טוב בלי זה ,צריכים לזכור שמעלה זו היא נצרכת כשאפשר,
ובן ישיבה תמיד שואף ומבקש יותר ואינו מסתפק במה שכבר יש לו ,ומי שיכול שיעשה את זה.
ומלבד זאת יש בזה גם חסד גדול אחד עם השני ,כשמדברים יחד זה מוסיף שמחה ,ויש בזה חסד גדול
גם בגשמיות וגם ברוחניות.

מכתבי הדרכה שכתב המשגיח הגה"צ רבי אליעזר גינזבורג זצוק״ל
והובאו בספרו החדש היוצא לאור בימים אלו בשם 'מסילות חכמה ומוסר'
(פרטים על הספר במדור 'אוצר הספרים׳ בקובץ זה)

כאיש אחד בלב אחד
ב ס ״ ד ,ע ר ב ר״ח סיון ת ש ע ״ ב
י קי רי,
הנ ה הי מי ם ש ל פנינו ימי ה ה כ נ ה לז מן מ תן תו ר ה ,ה ם ימי ע לי ה ב רו חניו ת ,כ ד ר ך ש כ ל ל י ש ר א ל נ ת ע לו בי מי ם
אלו בז מן מ תן תו ר ה.

אנו עומדים לפני חג השבועות ,זמן מתן תורה .מהו חג ,מה מטרתו ,ומה עושים בחגי ישראל?
הנה בתפילה אנו אומרים ,׳ותתן לנו ...מועדים לשמחה׳ .בחג יש חובת שמחה .ומה היא שמחה? ביארו
רבותינו ששמחה היא  -להיות מרוצה ושמח .אם כן ,מחובת החג היא להיות מרוצה[ .והתרגום של ׳שמחה׳
ביידיש הוא  -׳זיין צופרידן׳ ,להיות מרוצה].
לכאורה ,איך אפשר להיות מרוצה כאשר אין את כל מה שרוצים ,ולפעמים חסר הרבה מאוד מרצונות האדם,
וכיצד יהיה שמח.
אמנם ,כאשר האדם יתבונן מעט ,ויזכור שהוא מעם ד׳ ,והוא נמצא בעולם רק לזמן מועט ואחר כך יזכה לחיי
נצח ,אם כן יש לו להיות מרוצה .כי הנוסע למקום נופש ובדרך לא נוח לו קצת אינו מרגיש כלל ,כי כל מחשבתו
על העתיד .ובפרט כאשר העתיד הזה הוא ארוך מאוד מאוד ,בודאי ראוי להיות שמח ומרוצה.
והנה ,מלבד החובה הכללית שבכל חגי ישראל להיות שמח ,הנה בכל חג יש את המיוחדות של אותו החג.
חג השבועות מיוחד בזה שהוא חג מתן תורה ,ביום זה ניתנה תורה ,וביום זה נעשינו לעם ד׳ ,ועלינו להכיר
במעלה זו ובחובה זו.
והנה במתן תורה היתה הנתינה לכל עם ישראל כאחד ,והוצרכו להיות כל כלל ישראל כאיש אחד בלב אחד.
וכיצד נעשים כולם כאיש אחד בלב אחד? אלא שכאשר יש מטרה אחת נפלאה המקיפה את כל חיי הנצח הרי
זה מאחד את כולם יחד.
המטרה הנכספת מאחדת את כל הדבקים למטרה זו ,בכוח הרצון החזק לזכות במטרה הנפלאה להיות עם
ד׳ ,ולחיות חיי יהודי עם קיום תרי״ג מצוות .והרי זה מענג באופן גדול מאוד ללא גבול ,וממילא הרצון
והתענוג הזה מבטל שאר כל הרצונות.
ראוי ש ב ח ג ז ה ת הי ה ה ר ג ש ת ה ח ג ב או פן שי א ח ד א ת כ ל ה ל ב ב ו ת ש ל כ ל ל י ש ר א ל ,ו כ כ ל ש הו א מ א ח ד א ת
כ ל ה ל ב ב ו ת ,בודאי בכו חו ל א ח ד א ת ה ק ר ו בי ם ז ה לז ה .ויש ל ה ת ח ז ק ב מיו ח ד בי מי ם אלו ,ש ה ם י מי ם
מ ס ו ג לי ם ל חיזו ק ולאיחוד.
ג ם י ש ל ה ת ח ז ק ב ת פ י ל ה ש נ ז כ ה ל קיי ם ה מ צו ה ש ל ה ס ב ה ל ב ריו ת ,ו ב בו ק ר ב ע ת א מ י ר ת ב ר כ ו ת ה ש ח ר,
ב'יהי רצון וכוי ש ת ר ג י ל נ ו ב ת ו ר ת ך וד ב קנו ב מ צוו תי ך' ,י ש לכוון ש נ ז כ ה ל קיי ם מ צו ת א ה ב ת ה ב ריו ת ע ם כ ל
ה נ כ ל ל ב ה .וכן ביו ב א לציון' ,כ ש או מ רי ם 'יהי רצון ש נ ש מ ו ר חו קי ך ב עו ל ם הז ה' ,י ש לכוון ג ם ע ל מ צו ה זו ,כי
' חו קיך' כו ל ל כ ל ה מ צוו ת .ועוד ב' א ה ב ה ר ב ה' ' -ותן ב ל בנו וכו' ל ש מ ו ר ו ל ע שו ת ו ל קיי ם א ת כ ל ד ברי ת ו ר ת ך',
ש הו א כו ל ל קיו ם כ ל ה מ צוו ת.
ו כ א ש ר י הי ה רצון ח ז ק ל ה סי ב ע ם כ ל ה ס ו ב בי ם ,ויהיו ע ל ז ה ת פ י ל ו ת ר בו ת ,יתן ד' ונז כ ה ל קיו ם מ צו ה זו
ב הי דו ר ,ונז כ ה ל ש כ ר נ צ חי ב עו ל ם ה ב א ו ל א כו ל מ ה פ י ר ו ת ב עו ל ם הז ה
ועלינו לז כו ר הי ס ב ,כי י ש ביד ה בו ר א לי תן ל א ד ם שי מ צ א חן ב עיני ה ב ריו ת ,ויש ביד ה בו ר א ל ת ת ל א ד ם
שי מ צ או ה ב ריו ת חן ב עיניו ,וכמו ש מ ב ק ש י ם ב ת פ י ל ה ב ב ו ק ר' ,ו ת תננו לחן ו ל ח ס ד ו ל ר ח מי ם ב עיני ך ובעיני
כ ל רואינו' .ו על כן בי מי ם אלו י ש ל ק וו ת ל ח ס ד ה בו ר א ,ש נ מ צ א חן ב עיני ה ב ריו ת וימצאו ה ב ריו ת חן ב עינינו,
כי אלו ימי ש מ ח ה וימי א ח דו ת.
וכפי ש נ ב ק ש ונא מין ש ה כ ל ביד ה בו ר א כן נז כ ה ל ה ש פ ע ת ימי ה ח ג ,ו ל ח ג ש מ ח.
א לי ע ז ר גי נז בו ר ג

וספרתם לכם
בס״ד ,כ״ט ניסן תש״ע
ידידי יקירי,
הנה ,עתה ימי ספירת העומר .ובחינוך 1מבאר מהו ענין ספירת העומר ,ואלו דבריו -
כי היא  -נתינת התורה במעמד הר סיני  -כל עיקרן של ישראל ,ובעבורה נגאלו ועלו לכל הגדולה שעלו אליה ,נצטווינו
למנות ממחרת יום טוב של פסח עד יום נתינת התורה ,להראות בנפ שנו החפץ הגדול אל היום הנכבד הנכסף ללבנו,
כעבד ישאף צל ,וימנה תמיד מתי יבוא העת הנכסף אליו שיצא לחירות ,כי המנין מראה לאדם כי כל ישעו וכל חפצו
להגיע אל הזמן ההוא .וזהו שאנו מונין לעומר ,כלומר ,כך וכך ימים עברו מן המנין ,ואין אנו מונין כך וכך ימים יש
לנו לזמן ,כי כל זה מראה בנו הרצון החזק להגיע אל הזמן ,ועל כן לא נרצה להזכיר בתחילת חשבוננו ריבוי הימים
שיש לנו להגיע לקרבן שתי הלחם של עצרת.
למדים אנו מדברי החינוך יסודות רבים .האחד ,שכל שנה ושנה חוזרת השפעת קבלת התורה .ולכן ,כל שנה ,חובה
להראות בנפשנו החפץ והתשוקה ליום הזה .ועוד מבואר ,שכדי שנזכה להשפעת היום הזה ,ראוי שנראה בנפשנו
הציפיה לזה.
ונבאר מעט הדברים.
בקבלת התורה ,הרי היתה יצירת עם ישראל לעם סגולה .כלל ישראל נעשה לגוי קדוש ,מובדלים מכל האדם אשר על
פני האדמה ,שכל אדם הוא צלם אלקים חביב אצל הבורא ,וישראל בבחינה יותר גבוהה ,שהם בנים למקום.2
גם נתעלו כלל ישראל לבחינת מלאכים ,מעמד הר סיני עשה שישראל יהיו מעל מציאות העולם הגשמי ,בגדר חירות
ממלאך המוות .3והספורנו 4מבאר דגוי קדוש היינו נצחי.
ועל כל זה מבואר ,שחוזרת השפעה זו כל שנה ושנה.
אין לנו הכלים להשיג מה חוזר כל שנה ,אבל נאמנים עלינו דברי חז״ל ,שהיום הזה הוא יום גדול ביותר ,וכמו שאמרו
חז״ל' ,5אי לאו האי יומא דקא גרים ,כמה יוסף איכא בשוקא'.
ועתה חובתנו להכין עצמנו לזה .ובמה? בספירת העומר .היינו ,לומר היום כך וכך ימים בעומר.
ולכאורה אחר ההקדמה שהיום כה גדול ,וחייבים להראות בנפשנו הציפייה לזה ,לכאורה היה ראוי שיהיה ציווי
לעמול בריבוי הדיבור והמחשבה ,לקנות הרגש אמיתי בזה .והנה רואים אנו שנתחייבנו לומר מספר הימים ,ותו לא,
רק להוציא המילים מן הפה .לא נצטווינו ללמוד פרשת מתן תורה יום יום בימים אלו ,ולא חויבנו לעמוד רבע שעה
ולהגות בענין ,רק להוציא מילים של ספירת העומר ,ותו לא.
למדים אנו בזה כמה גדולה מעלת הוצאת מילים מהפה ,שאמירת מילים אלו כוחה גדול ביותר.
עם ישראל הם בנים למקום ,האבא לא דורש מהבן שיתחנן לפניו ,אלא רק שיפנה אליו בדיבור מועט ,וכבר האב
עושה רצונו.
ואולי אפשר להוסיף עוד ,כי כשם שבמעמד הר סיני היתה הבחינה ,שכל כלל ישראל בקשו 'רצוננו לראות את מלכנו'6
ובעבור זה זכו לגילוי כה גדול ,כן יש לומר שבחינת ספירת העומר היא ,שכל כלל ישראל סופר ספירת העומר ועל כן
זוכים .ואם כן יוצא ,שהענין שכל כלל ישראל סופר ספירת העומר ,הרי זו פעולה אדירה שריבוי כה עצום של בנים
למקום אומרים בקול רם שבעוד מספר ימים יהיה זמן מתן תורה ,והרי זה כח עצום לפעול על הכלל כולו זכות.
יקירי ידידי,
יש ללמוד מנושא זה חביבותנו אצל אבינו מלכנו ,אשר רוצה לזכותנו ,ואינו מטיל עלינו אלא מעט חובות ,ובעבור זה
יתן לנו שכר נצחי ללא גבול וללא תכלית.
א ש רינו מ ה סו ב ח ל קנ ו ,מי יתן ויהיו ד ב רי ם אלו ל נ ג ד עינינו ,ונ ת רו מ ם ל ה ת ע ל ו ת מ ע ל ה עו ל ם ה ג ש מ י ,ו ל ש מו ח
ב ד ברי ה ת ו ר ה ו ב קיו ם ה מ צוו ת.
ו שוב הנני ב הו ד א ה ו ב תו ד ה ש ב ז כ ו ת ך הנני מ ת ע ו ר ר ל ד ב רי ם נ עי מי ם ונ פ ל אי ם אלו .ו א סיי ם מעין ה פ תי ח ה ש ה נ נ י
מ ת ע נ ג ל כ תו ב א לי ך ו ל ה ז כ ר ב ד מו ת ך ה א צי לי ת.
א לי ע ז ר
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הספד הגאון רבי יעקב אדלר שליט” א
על חמיו הגאון הצדיק רבי משה אהרן ברוורמן זצוק”ל
אבי אבי ,עטרת ראשנו ,מאיר דרכינו ,ממנו שאבנו את כל הדרך בעבודת ה׳ ,האיר
את עיני כל המשפחה כולה ,מלבד כל הרבים ,כל התלמידים ,כל הילדים ,כל הענפים,
הוא היה דמות שממנו ראינו וינקנו כולנו איך עובדים בתורה ,איך עובדים ביראה,
איך נראה מידות ,איך שומרים על צניעות ,איך שומרים על שתיקה  ,אני יכול לומר
שלמעלה מארבעים שנה שהייתי סביבו מעולם אני לא זוכר שיצא לי לפגוש אותו
ולדבר סתם דברים בטלים ,תמיד היה סביבו רוחניות .או בסוגיות הש׳׳ס ,או בעבודת
השם ,או שתיקה .אבל לדבר סתם דברים בטלים אני לא זוכר אלא א׳׳כ היה צורך
מיוחד לברר איזה ענין ,עם הכל הנעימות שהוא השרה סביבו היתה באופן נפלא ,לא
שמעו ממנו שום דבר מכל הדברים שהיו סביבו כל הדברים שהוא שלוחם של גדולי
ישראל לא שמעו ממנו הגה ,מילה לא יצאה החוצה ממנו ,הוא היה ממש כמו כספת
שמורה ,זה לא היה שייך לבית.
בשולחן שבת שמעו ממנו רק דברי תורה דברי מוסר ראו איך מברכים ברכת המזון,
מה זה תפילה ,מה זה עבודת התפילה ,בשנים הקודמות הצעירות ,ראו את עמל
התורה ,בית מלא ילדים יושב במרפסת עד שתים שלש בלילה ,כל לילה ,מעמיק
בסוגיות הש׳׳ס כותב ומחדש .ככה התחנכו הילדים ראו מה זה תורה ,כל שבת דברו
בסוגיא אחרת ,קודם המועדים תמיד הכין איזה סוגיא שהיה מונח בה כל מי שנכנס
לבקר מיד שמעו דברי הסוגיא ,,קושיא בסוגיא כולם נשאו ונתנו בסוגיא ,לא היה
מצב של סתם לבזבז את הזמן .אפשר לקרוא עליו את הפסוק וימת משה עבד ה׳.
ראו מה זה עבדות איזה עבודה איזה פשטות איזה עבודת התפילה ,כל מי שראה ראה
כי קרן עור פני משה .אנשים עמדו והסתכלו על עבודת התפילה שלו ,איזה דמות איזה
אור שורה שם ,כבר בתור בחור כשהתפלל אצל הרב מבריסק כדרכו שהיה מסתופף
אצל גדולי ישראל לקבל מהם עבודת ה׳ ודרכי העבודה אז הרב מבריסק אחר שגמר
את התפילה שאל מי זה הבחור הזה שמתפלל כל כך ׳ערליך׳.
תמיד מצעירותו וינקותו היה דבק בגדולי ישראל ,ממש כשהיה צעיר לימים הוא
שימש את גדולי הדור ,כמה היה דבוק במרן ה״אבי עזרי״ כמה היה דבוק ברבותיו
ושאר ראשי הישיבות נשא ונתן אתם בלימוד אני זוכר שהיה מספר שר׳ שמואל היה
בירושלים בתקופות שהיה בירושלים תמיד היה נכנס לדבר איתו בלימוד אני זוכר
שהיה מספר שר׳ שמואל היה בירושלים בתקופות שהיה בירושלים תמיד היה נכנס
לדבר איתו בלימוד ,כמה הוא ינק מהרב דסלר כמה הוא שימש כמה הוא עבד עבודת
ה׳ ממש מהשרידים שכמעט לא נשאר אנשים שבקיאים בדרכי העליה הרי זה סוגיא
עמומה וקשה שרק יחידים יודעים איך לגשת אליה ,אצלו היה דברים ברורים .הוא
שימש אצל המשגיח ר׳ חצקל׳ ואצל הרב דסלר וכל גדולי ישראל וינק מהם ועבד
עבודה עצמית,
כמה שמעו איך לומדים חז״ל ומתעמקים ביראת ה׳ איך מבארים סוגיא אני לא יודע
איך היה נראה המועדים בלי לשמוע אותו איך היה נראה אלול וראש השנה ,מאיר
דרכנו ,מי פרסם את אגרות ר׳ ישראל על אלול מי פירש אותם מי גילה מה זה אלול
מה זה ראש השנה מה זה הרוממות של יו״כ מה זה הרוממות של ראש השנה הכל
היה נראה אחרת איך לגשת לימים נוראים מהלך של לגשת ברוממות לימים האלו,
אני זוכר שיצא לי להפגש איתו בחנוכה יצא לנו לדבר בעבודת ה׳ ובתוך הדברים הוא
התבטא אני עוד בתוך אלול אני עוד לא גמרתי את האלול .האלול שלו השפיע ונתן
כלים לכל השנה ,כך היה נראה הבית של המועדים פסח סוכות ושבועות ,איך היה
נראה מתן תורה ,איזה הכנה ואיזה הבנה בספירה ,כל מי ששמע קיבל דרך בעבודת
ה׳,

למעלה מעשר שנים שמענו כל מוצ״ש את השיעור בזרעים כל משנה עם כל הריתחה
עם כל ההיקף ,עם הירושלמי עם כל המפרשים ,ביגיעה עצומה ,הוא היה מונח
בלימוד ,הוא שמר על עצמו תמיד שיהיה לו מחייבים עצומים בלימוד ,רבותי כמה
זכות יש לו בכלל ישראל מה שא״א לדבר הוא הרי היה העמוד הימיני של גדולי
ישראל ,עצם ההתבטלות בכזה הכנעה לדעת מה הם רוצים ,כמו שדברו כבר קודם
שהכל מכח היראת שמים שהיתה לו ,כמה זכות יש לו בכלל ישראל דברים שא״א
להאריך ,אפילו ששימש גדולים של דור אחד כשהגיע דור אחר הוא ביטל את עצמו
לגמרי ,זה כח הענווה זה התבטלות גמורה ,והיה לו הרבה בזיונות בגלל ההתבטלות
הזאת אבל הוא לא זז ממקומו הוא עמד על משמרתו בכל הנאמנות ,כמה חלק יש לו
בהעמדת דור התורה של הדור האחרון אנשים לא יודעים וא׳׳א להאריך,
הזמן מאוחר כבר וא״א להאריך א״א להקיף ברגע אחד את הדמות הגדולה ,את
האישיות הגדולה על כל גווניה ,את המידות טובות ,את הבין אדם לחברו ,את הנהנים
ממנו עצה ותושיה ,כמה כמה בני תורה היו שומעים ומתייעצים אתו והיו יוצאם
ממנו שמחים ,היו שומעים ממנו עצה ותמיד היה קולע אל המטרה ,הוא נשא בעול
עם כולם הוא החזיר כל המשפחה ולא היה אחד שלא הי לו קשר אתו בין הבנים
החתנים והנכדים ואפי' הנינים כולם היו קשורים אתו והוא נשא בעול עם כולם היה
חושב עליהם ודואג איך לרומם אותם כל אחד לפי כוחותיו כולם היו סביבו הוא היה
מרכז של כל המשפחה שראו איך נראית יראת שמים אמיתית.
אני רוצה להזכיר כאן דבר נוסף שיהיה לעילוי נשמתו דבר שהוא מזכיר תמיד והיה
בנפשו והוא העניין של לימוד המוסר ,לא היה שיחה שהוא לא היה מזכיר את הענין
הזה של לימוד המוסר ,דבר שנחלש מאד לאחרונה ובפרט אצל אברכים ,שחושבים
שאפשר כבר להסתדר בלא זה .והוא תמיד היה תובע את זה שבלי לימוד המוסר אדם
נשאר חיצוני ,בלי פנימיות רק ע׳׳י מוסר אדם יכול לבנות את עצמו ואי אפשר להיות
ירא שמים באמת בלא לימוד המוסר כך כותב רבי ישראל באגרות הוא הפיץ את
אגרת המוסר עם ביאור ,הוא היה הולך ממקום למקום היו לו וועדים קבועים שלמדו
שם את ספרי היראה .אנשים חושבים שלימוד המוסר זה דבר מעציב אינם יודעים
איזה אושר ורוממות זה נותן לאדם ורק על ידי זה אפשר לבוא לשלמות ,ומרן בעל
האבי עזרי זצוק׳׳ל סיפר שפעמים רבות הוא ביקר אצל מרן הגרח׳׳ע זצ׳׳ל ,דבר אחד
היה על שולחנו תמיד ,והוא ספר ׳מסילת ישרים׳ .והוסיף מרן הרב שך זצ׳׳ל שלא
שייך להיות ׳אערלכער איד׳ בלא לימוד המוסר .את הדרך הזו עלינו להמשיך,
לא זכינו להשיב לך על כל הנתינה הזו כראוי ואנחנו רוצים לבקש מחילה ,תמיד היית
במדת הוותרנות ונושא על כתפיך היית מופלא בכח השתיקה ,וכל זה מכח העבודה
שעבדת על כל מדה ומדה ,אנחנו מבקשים מחילה בשם כל המשפחה שלא זכינו
לכבדך כפי הראוי .יש להזכיר כאן את בניו ובנותיו החשובים וכל בני המשפחה
שטרחו למעלה מכוחם ובפרט בתקופה האחרונה .וודאי שזה תוצאה של החינוך
שהתחנכו בבית הגדול הזה יתן ה׳ שנזכה מהרה לתחיית המתים ובלע המוות לנצח
וגו׳ אמן.

מעשה נפלא
שסיפר הגאון רבי חיים שינקר שליט״א ראש ישיבת דרכי משה'
על הכסף שנעלם בשבת בישיבת פוניבז'
בבחרותו כאשר למד בישיבת פוניבז' ,היה הגר"ח שינקר ישן תקופה מסוימת באותו חדר
יחד עם הגאון רבי משה אהרן ברוורמן שליט" א (זצ"ל) ,ולהבחל׳׳ח הגאון רבי בן ציון פלמן
זצ"ל ועוד.
וכך סיפר :באחד מערבי השבתות ,דקות ספורות לפני הדלקת נרות ,נכנס לחדר אחד
מהבחורים שבישיבה ובידו מעטפה עם סכום כסף גדול מאוד ,וביקש מהם להטמין את הכסף
בחדרם עד מוצאי שבת.
הבחור הזה היה חתן כשבוע לפני החתונה ,וקיבל מההורים את הכסף הזה בשביל לשלם
בעבור הדירה ,והיה אמור מיד אחרי שבת להעביר את הכסף לבעל הדירה .כאשר התקרבה
השבת ח ש ש הבחור להשאיר את הכסף בחדרו ,שמא הידיעה על הכסף הרב המונח בחדרו
תבוא לאוזניים שאינם ראויות ,וח"ו כשלא יבחין יגנב הכסף .ולצורך כן חיפש לעצמו חדר
אחר שבו הוא יכול להיות בטוח שאף אחד לא יעלה על דעתו שיש שם כסף ,ובפרט סכום
כה רב של כסף ,וכשיטמין שם את הכסף יהיה רגוע כל השבת שהכסף מופקד בידיים טובות,
ואין לו על מה לחשוש.
הבחור החתן חשב לאיזה חדר כדאי לו ללכת ,ומיד עלה על דעתו ללכת לחדר המדובר ששם
אפשר לסמוך על הבחורים בלב שקט שלא יספרו על כך לאף אחד ,ומצד שני גם אין שום
סיכוי שאיזה מישהו בעולם יחשוב שיש כסף ובפרט סכום כסף כה רב .וממחשבה למעשה,
לקח את צרור הכסף ,ורץ לעבר החדר המדובר בכדי להספיק לספר להם את פרשת הכסף,
ולמצוא שם מקום סתר לפני התקדש יום השבת .החתן נכנס לחדר ,סגר את הדלת וסיפר
את הסיפור ,חברי החדר שמחו מאד על האפשרות לעזור לו ,ומיד מצאו מקום סתר ראוי
להטמנת הכסף .בתוך הארון של הכביסה מתחת לכל הבגדים .לקחו גרב גדולה שמו בתוכה
את הכסף ,הוציאו את כל הכביסה מהארון ואת הגרב עם הכסף הניחו בתחתית הארון,
ולאחר מכן החזירו את כל הכביסה למקומה ,באופן שאף אחד לא אמור לעלות על דעתו
שבתוך הכביסה מונחת גרב שבתוכה סכום כסף כה רב .וגם אם יכנסו חס וחלילה לחדר
גנבים במהלך השבת ,אין שום סיכוי שיחשבו שיש בתוך הכביסה כסף.
במוצאי שבת חוזר הבחור לקחת את כספו ,ולהפתעתו הכסף אי ננו.״ חברי החדר היו בהלם
גמור ,לאן הוא נעלם? הוציאו את כל הכביסה למקומה ,ובדקו בגד בגד ,אולי זה נכנס לתוך
בגד אחר ,אבל אחרי הכל הכסף לא נמצא.
החדר בכללותו היה מסודר לגמרי ,לא היה ניכר שביקר בו איזה גנב ,אי לכך הפלא היה גדול
מאוד ,לאן הכסף נ ע ל ם ״
בין הבחורים שהיו בחדר באותה שבת ,היה עוד בחור חדש משיעור א' שע תה התחיל את
דרכו בישיבה .הבחור היה שקט ועדין ,לא הכירו אותו מספיק בכדי לדעת אם תוכו כברו ,או
לא.
היה זה זמן קצר לאחר שהגאון רבי יוסף ישראלזון זצ"ל התחתן ועזב את החדר ,וחברי החדר
שהקפידו מאוד על הזמנים והסדרים ,ביקשו שיכנס לחדרם בחור שקט שלא יפריע ב שעות
המנוחה וכדומה .ומשום כן זכה הבחור הצעיר להיכנס לחדרם של הבחורים החשובים הללו.
כאשר בא הבחור החתן ביום שישי להביא את הכסף ,שהה בתוך החדר הבחור הצעיר שהיה
עד לכל מהלך הטמנת הכסף .טבעי מאליו שה חשד יפול על אותו בחור צעיר ,שיצרו גבר
עליו ולא עמד בנסיון ולקח את ה כ ס ף ״
הבחור הצעיר לא היה טיפש ,והבין מיד שה חשד יפול עליו ,בפרט שהוריו היו עניים מרודים
וסביר מאד לחשוב עליו שהוא לקח את הכסף כדי לעזור להוריו.

הבחור ע מד בצד והתחיל לדמיין איזה צרה צרורה עומדת ליפול עליו עכשיו ,בתחילה יגשו
אליו הבחורים החשובים הללו ויאמרו לו בשקט "כל אחד יש לו נסיונות אנחנו מבינים
שכנראה לא עמדת בנסיון ולקחת את הכסף ,בא תחזיר את זה בשקט ולא נספר את זה לאף
אחד ונגמור את הסיפור".
והוא כמובן יכחיש את הכל מכל כל ,שלא נגע בכסף ואין לו מושג היכן הוא .ולאחר מכן
סיפור הגניבה יתפרסם בישיבה ,וכולם יאמרו מי יכול להיות שגנב את הכסף ,כנראה הבחור
הצעיר הזה ,שהרי כל חברי החדר הם בחורים צדיקים שלא יתכן כזו מציאות בעול ם שהם
יגעו בכסף שאינו שלהם ,ובוודאי הבחור הצעיר החדש הזה הוא הגנב! נכון שהוא נראה
בחור טוב שיושב ולומד ברצינות ,אבל כנראה שבפנים הלב יצרו בוער בו והוא הסיטו
לגניבה.
הבחורים יקטלגו אותו כגנב שפל ,וידרשו ממנו להחזיר את הכסף בכל מ חיר ...הבחור
ממשיך בדמיונו ואומר לעצמו" ,אפילו אם אני ארצה לשלם את הכסף הזה רק כדי להסיר
מעל ראשי את הבזיון הנורא הזה ,אין באפ שרותי לע מוד בסכום כל כך עצום .ואפילו אם
הורי ימכרו את ביתם (שגם זה רק דירה עלובה בדמי מפתח) ,גם כן לא יצליחו לשלם את
הסכום הזה" .וכך הדמיונות ממשיכים ומפליגים למחוזות רחוקים ,איך שהוא נזרק מהישיבה
בבו ש ת פנים ,והוריו גם צריכים לעבור דירה לעיר אחרת כדי להסיר מעל ראשם את החרפה
הזו.
חלפו עוד כמה דקות שהבחור ש קוע בדמיונותיו על העתיד העומד להתרחש ,והוא ממתין
לרגע הזה שבו ידרשו ממנו להחזיר את הכסף ,והוא יזעק בכל לבו" ,לא לקחתי את הכסף",
והוויכוח יתחיל כן-לא ,לא-כן וכן הלאה .ולפ תע קורה דבר מעניין ,הגרב"צ פלמן מסתודד
עם הגרמ"א ברוורמן ,לו ח ש לו באוזנו איזה משפט קצר ,ולאחר מכן שניהם משתתקים
ו ח ו ש ב י ם.
לאחר דקה הגרמ"א ברוורמן מתעשת ,מוריד את הכובע ואת החליפה ,לאחר מכן מוריד גם
את הסוודר .ליבו של הבחור מתחיל לרעוד ,הוא בטוח שהוא עומד עכ שיו לגש ת א ל י ו .
וסופו קרב.
אבל לא ,הוא מתכופף לתוך הארון שהיה עמוק ,מכניס את הראש עמוק בארון ,ולא הסתפק
בזה אלא ע מד ונכנס כולו בתוך הארון .הבחור מתפלא מה הוא עושה ,הרי כבר הוציאו את
כל הדברים מהארון ,וכולם רואים שאין בתוכו כלום ,ומה יש לו להמשיך ולהתבונן שם
ולהכנס לתוכו.
חצי דקה הוא שהה בארון ,ול הפ תע תו הוא יוצא כשבידו הגרב עם הכסף .התברר שבסוף
הארון למטה נוצר פתח קטן בין הארון לקרש של גב הארון ,וכאשר הניחו שם ביום שישי
את הגרב ועליו דחפו את כל הכביסה ,הסדק התרחב מעט והגרב נדחף ונפל מאחורי הארון.
והיה בזה נס גדול ,כי בדיוק במקום שבו נפל הכסף היה חור של צינור ביוב ,והכסף היה
אמור ליפול שם ולהעלם בתוך הצינור .אלא שבסוף הארון היה מסמר קטן והגרב נתפס בו
ובזכותו לא נפל .ותהי ה ר ו ו ח ה.
אבל מה הסתודדו לפני כן שני הבחורים? התברר שכאשר הגרב"צ ראה שאין את הכסף ואין
במי לח שוד אלא בבחור הצעיר הזה שנכח בחדר ,הוא פנה להגרמ"א ואמר לו "לפני ש אנ חנו
הולכים לח שוד במישהו ,צריך לזכור את דברי החפץ חיים שאמר שהסיבה שהקב"ה ברא
לאדם סברא עקומה היא כדי שכאשר הוא רוצה לח שוד במישהו שע ש ה איזה דבר ,צריך
קודם לדון לכף זכות אפילו סברא עקומה .לכן בוא נחשוב קודם בסברא עקומה לאן יכול
הכסף להעלם" .ושניהם השתתקו כדי ל חפ ש את העקמימות ששם הכסף .וכך הגיעה
המחשבה אולי כאשר הארון היה מלא בבגדים נדחף מעט הקרש של הארון ,ונוצר סדק קל
והכסף נפל ש ם .
ראוי לזכור את היסוד הזה שגם במקום שנדמה לאדם שהוא הצודק ,ויש לו הוכחות ברורות
על כך ,בכל זאת לא מוכרח וצריך עוד ועוד לבדוק אם לא טעה במעשיו.

(מתוך ׳שלמים מציון')
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שתי הלחם
מעלת שתי הלחם
לימוד דיני שתי הלחם בחג השבועות
זכר לשתי הלחם בזמן הזה
קיצור הלכות שתי הלחם

יום הביכורים

המיוחדות של כל המועדים ,בחג השבועות כתוב את
מצוות שתי הלחם .מוכח ששתי הלחם הם מצוות היום.

א .חג השבועות נקרא בתורה ״יום הבכורים״ (במדבר
כ״ח כ״ו).

מביאים ברכה

פירש רש״י שנקרא ביכורים על שם שתי הלחם שהם
מנחת חיטים הראשונה מהתבואה החדשה. 1

ג .בגמ' ר״ה טז' .תניא א״ר יהודה משום ר״ע מפני מה
אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת ,מפני שעצרת
זמן פירות האילן הוא ,אמר הקב״ה הביאו לפני שתי
הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן'.

ואף למפרשים 2שנקרא יום הבכורים על שם שהוא זמן
תחלת הבאת הבכורים ,אך המשך הפסוק ״בהקריבכם
מנחה חדשה לה'״ לפי כולם הכוונה על שתי הלחם.
משמע שעיקר חג השבועות הוא על ידי הקרבת שתי
הלחם.

מצוות היום
ב .בכל המועדים יש מצווה מיוחדת לאותו מועד .3אבל
בחג השבועות אין מצווה מעשית ,ועל כרחך שהקרבת
שתי הלחם היא מצוות היום.
וכן בפר שת אמור (ויקרא כ״ג) ששם כתוב את המצוות
 .1וכ״כ רש״י ויקרא כ״ג י״ז.
 .2חזקוני והעמק דבר בבמדבר שם ,ורש״י שמות כ״ג ט״ז.
 .3בפסח  -קרבן פסח ומצה ,בראש השנה  -תקיעת שופר,
ביום כיפור  -תענית ,בסוכות  -סוכה ולולב.

פירש רש״י ששתי הלחם מרצים על פירות האילן כיון
שהם מתירים להביא בכורים ,א״נ לפי הדעה שחיטה
נחשב עץ ע״ש.4
מבואר בגמ' שם שעל ידי הקרבת שתי הלחם זוכים בדין
על פירות האילן ,5וכמו שזוכים בדין של ראש השנה על
ידי תקיעת שופר.6
 .4וכ״כ הריטב״א והר״ן .והרשב״ץ כתב שבשבועות נידונים
גם על חיטים .וע״ע פי' הרמב״ם לר״ה ,מהר״ל ,ועיון יעקב.
 .5כמו שפירש רש״י והר״ן על פסח זמן תבואה שנידונים על
התבואה ,ה״ה עצרת זמן פירות האילן הכוונה שנידונים על
הפירות .וכ״כ המ״א תצ״ד ה׳ ובמ״ב סק״י ששבועות יום
דין על הפירות.
 .6במשנה במנחות פי״א מ״ד כתוב סימן לגודל של שתי
הלחם  -זד״ד ,וביאר התפא״י (בועז ב׳) שזד״ד מלשון ׳זה

משפיעים תורה

קרבנות ,בזמן שקוראין בהן מעלה אני עליהם כאילו
הקריבום לפני ,ואני מוחל להם על כל עוונותיהם״.

ד .ידועים דברי השל״ה 7שיום מתן תורה מורה על
חידוש העולם לדרוש מעשי בני אדם ,ודנים בו על פירות
האילן  -הם הנשמות הפורחות מאילנו של הקב״ה .ולכן
העולם נידון ביום זה על התורה שניתנה בו האם ביטלו
עצמם ממנה ,ולא השלימו בתורה ובמצוות כראוי.

ואם כן צריך לקרא בשבועות את פר שת שתי הלחם
והקרבנות שעמהם שייחשב כאילו הקרבנום.

אך ההמשך פחות ידוע שהעיצה לזכות בדין הזה הוא על
ידי הקרבת שתי הלחם ,וכמו שמפורש בגמ' ר״ה הנ״ל!
ב שפת אמת 8כתב שכמו שהנביאים קיבלו נבואתם מהר
סיני ,כך בכל שנה מקבל כל אחד מישראל בשבועות כל
מה שעתיד להבין ולחדש בתורה ,ובמשך השנה מוציא
כל אחד מהכח אל הפועל .ולכן בעצרת נדונים על פירות
האילן ,דהיינו החידושים שיוצאים מהתורה שנקראת
עץ חיים.
ולפי הגמ' בר״ה גם הדין הזה כמה חידושי תורה יחדש
תלוי בהקרבת שתי הלחם!
ובמפרשים כתבו כמה רמזים בשתי הלחם לקבלת
התורה.9

חסרון שתי הלחם בזמננו
ה .בזמננו אין בית המקדש בעוה״ר ואין הקרבת שתי
הלחם ,ואם כן חסר את עיקר מצוות היום של חג
השבועות ,וכן חסר את הזכות בדין על פירות האילן,
ועל נשמות ישראל ,ועל החידושי תורה שנזכה להבין
ולחדש.
כל ישראל מייחלים ומצפים שנזכה בשנה זו שייבנה בית
המקדש ונקריב שתי הלחם .אך אם ח״ו לא נזכה ,צריך
לעשות כל מה שאפשר שייחשב לנו כאילו הקרבנו שתי
הלחם.
מובא בגמ' 10ששאלה זו כבר שאל אברהם אבינו
את הקב״ה :״בזמן שאין בית המקדש קיים מה תהא
עליהם״? והקב״ה ענה לו :״כבר תקנתי להם סדר

.7
.8
.9
.10

?>

דד׳ ששתי הלם הם כמו דד להניק את בניה בארץ זבת חלב
ודבש!
מס׳ שבועות בשם תולעת יעקב .וכ״כ בספר חמדת ימים
ח״ב ענייני חג השבועות פ”א ,אות י״ב י״ג.
ענייני חג השבועות תרס״א.
עי׳ כלי יקר ויקרא כ״ג ט״ז ,ועוד.
תענית כז :ומגילה לא:

ר

נשלמה פרים שפתינו
ו .הנה את פר שת התמיד אומרים כל בוקר ,11ועל ידי זה
נחשב כמו הקרבה . 12וכן את קרבנות מוסף של שבת,
ר״ח ,ויו״ט מזכירים בתפלת מוסף ,ונחשב כמו הקרבה. 13
אבל בחג השבועות מזכירים בתפלת מוסף רק את
קרבנות המוסף ,14ולא מזכירים את שתי הלחם
והקרבנות שמביאים עמהם . 15וכבר הקשו כן הראשונים
והאחרונים ותירצו בכמה אופנים. 16
וכן בר״ח ובכל המועדים קוראים בתורה את קרבנות
המוסף ונחשב כמו הקרבה . 17אבל בחג השבועות
קוראים רק את קרבנות המוסף ,ולא את שתי הלחם
והקרבנות שעמהם. 18
ויוצא שלא מזכירים כלל בחג השבועות את שתי
הלחם ,ואין 'נשלמה פרים שפתינו' .לכן ראוי מאד
לכל אחד ללמוד את סדר הקרבת שתי הלחם שייחשב
כמו הקרבה ,וכן כתבו גדולי האחרונים . 19ומובא סדר

.11

.12
.13
.14
.15
.16

.17
.18
.19

כמו שכתבו הראשונים והפוסקים שיש חיוב לומר פרשת
התמיד כל יום ,וכן מוכח בטור ושו״ע (ס״ס מ״ז ,מ״ח,
מ״ט ,נ׳) שקבעו לומר פרשת התמיד בסדר התפלה ,וברמ״א
בסי׳ מ״ח.
כמו שביאר במ״ב מ״ח סק״א.
וכמו שכתבו הפוסקים.
שבפרשת פנחס (במדבר כ״ח) ,שהם :שני פרים ,איל אחד,
שבעה כבשים לעולה ושעיר לחטאת.
שבפרשת אמור (ויקרא כ״ג) ,שהם :פר ,שני אילים ,שבעה
כבשים לעולה ,שעיר לחטאת ושני כבשים לשלמים.
עיין דעת זקנים (לבעלי התוס׳) במדבר כ״ח כ״ה ,רמ״ע
מפאנו בסוף סדר העבודה (עמ׳ קמ״א) ,שיירי כנה״ג או״ח
סי׳ ת״צ (הגהות הטור ג׳) ,ברכ״י שם א׳ בשם כמה אחרונים,
א״ר שם ט״ו ,שו״ת התעוררות תשובה או״ח רצ״ח ,שפ״א
מנחות מה ,:מנחת אברהם מנחות מה( :עמ׳ שכ״ד).
עי׳ תוס׳ ורא״ש מגילה ל :בשם ר״ע גאון שהתקנה לקרא
במפטיר בקרבנות המועדים הוא כדי שייחשב כמו הקרבה.
עיין דרשות חת״ס ח״ב (רצ״ב טור ד׳) ,ושו״ת מנחת יצחק
ח״ו נ׳ שביארו הטעם שלא קוראים.
יש נוחלין (אבי השל״ה) פ״א הגהה ט׳ (ד״ה והנה מאחר),
הובא בכה״ח או״ח תצ״ד ל״ג ,ופתח עיניים (לחיד״א) ו׳.

מ״מ ראוי להביא שתי לחמים יפים ומתובלים
ביותר ,27באמצע הסעודה 28שיהיה ניכר שעושה זכר
לשתי הלחם ,לקיים דברי הרמ״א .29או שיברך על
לחמים מיוחדים שלא מברך עליהם כל השנה.30

ההקרבה בספרים.20
או לפחות לקרא את הפסוקים שבפר ש ת אמור.21

זכר לשתי הלחם בזמן הזה
ז .ברמ״א ארח תצ״ד ביאר את המנהג לאכול מאכלי
חלב בשבועות ,כיון שעל ידי שאוכלים חלב ובשר
באותה סעודה צריכים להביא שתי לחמים על השולחן
שהוא כמו מזבח ,22ויש בזה זכר לשתי הלחם ,וכמו
שעושים ב' תבשילים בליל פסח זכר לפסח וחגיגה.23
והובא באחרונים .24וכתבו הפוסקים לעשות את
הלחמים מחיטים דוגמת שתי הלחם.25
ואף מי שלא נוהג לאכול חלב ובשר בסעודה אחת,26

.20

.21
.22

.23
.24
.25
.26

ft

וכ׳כ סידור בית יעקב (ליעב׳ץ) ביום א׳ דשבועות[ .הגר׳א
גרבוז אמר שנוהגים ללמוד בשבועות ענייני שתי הלחם,
והרב שך אמר לו שלמד בליל שבועות סוגיית זיקה של
שתי הלחם )במנחות מ׳ו) .וכן הגרי׳ד אילן אמר שלמד עם
אביו בעל ה׳כנסת הראשונים׳ כל שבועות את סוגיות שתי
הלחם].
בסדר העבודה לרמ׳׳ע מפאנו ,סידור בית יעקב (ליעב׳׳ץ)
ביום א׳ דשבועות ,עבודת הקרבנות (לחתן הח׳׳ח) ח׳ ב סי׳
נ׳ ב  -ס׳ ה [ובסימן כ׳ג ס ק׳ב כתב שכל הספר נכתב כדי
לקיים נשלמה פרים שפתינו וייחשב כאילו הקרבנו] ,מבואי
הקדשים (מבוא ג׳) ,שערי חכמה פ׳ו סעיף י׳ א ,קונטרס
׳תורת הקרבנות׳ דיני שתי הלחם ,וכן מובא קיצור הדינים
בהמשך הגליון.
ויקרא פרק כ׳ג פסוקים ט׳ו  -כ׳ א ,מובא בהמשך הגליון.
צ׳ע שהרי את שתי הלחם לא מקריבים במזבח:
א .י׳ ל שאת התנופה בשתי הלחם צריך לעשות ליד המזבח
(עי׳ רמב׳ן וריטב׳א ב׳ ב פא ):ונחשב כמו הקרבה במזבח.
ב .הגרח׳מ שטיינברג ביאר שאכילת הכהנים נחשב כמו
הקרבה במזבח ,עי׳ בספרו משנת חיים מנחות סי׳ ל׳ ט ד׳,
ובויקרא קי׳ג ב׳ .ג .עוי׳ל ששתי הלחם באים עם הכבשים,
וזריקת דם הכבשים מתירה אותם ונחשב הקרבה ללחמים
(עי׳ מנחות נח .ששתי הלחם נחשב שחמץ הותר מכללו).
ד .בשו׳ת יוסף אומץ להחיד׳א סי׳ מ׳ג כתב שבהקטרת
אימורי הכבשים נחשב שהוקטר משתי הלחם לאישים
(כמבואר במנחות נז.):
הטעם שלא תקנו חיוב להביא שתי לחמים כמו שתקנו ב׳
תבשילים בליל פסח ,עי׳ אגרות משה או׳ח ח׳א ק׳׳ס.
מטה משה תרצ׳ב ,מ׳א תצ׳ד ט׳ ,חק יעקב י׳ב ,שולחן
שלמה ח׳ ,ערוה׳ש ה׳.
מ׳א תצ׳ד ט׳ ו מ׳ב ס׳ ק י׳ז.
עי׳ באה׳ט תצ׳ד ח׳ בשם הכנה׳ג והשל׳ה ,ופמ׳ג יו׳ד פ׳ ט
(במ׳ז ג׳ ,ושפ׳ד ו׳) .ומקור המנהג ע׳פ הזוה׳ק (הובא בב׳י
או׳ח קע׳ג ,ודרכ׳מ יו׳ד פ׳ ט ב׳).
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מנהג נוסף זכר לשתי הלחם
ח .כתבו הראשונים שנהגו הנשים לעשות בשבועות
לחם ארוך עם ארבע ראשים זכר לשתי הלחם ,31ועוד.
ומובא מנהג זה בפוסקים.32
משמע שהמנהג לעשות רק לחם אחד ,אך אם יעשה
ב' לחמים ,יוכל לקיים בזה גם את מנהג הרמ״א
ולהביא לשולחן בסעודת ירט ביום את שתי הלחמים
שעשויים בצורת שתי הלחם ,ויבאר לבני ביתו בקיצור
את דיני שתי הלחם ויקיימו בזה ״ונשלמה פרים
שפתינו״ ,וייחשב להם כאילו הקריבו.

א .לומר את פסוקי התורה בפרשת
אמור (ויקרא כ״ג ט״ו-כ״א) ,וכן
ללמוד דיני שתי הלחם ,ולכוון לקיים
בזה ״ונשלמה פרים שפתינו״.
ב .לעשות זכר לשתי הלחם על ידי
הבאת שתי לחמים בסעודה ,או
לעשות לחם ארוך עם ד' ראשים.
(ניתן להזמין דוגמת שתי הלחם ,פרטים
בעמי ) 8
\ ____________________________________ /

27
28
.29
.30
.31
.32

חמדת ימים ח׳ ב ענייני שבועות פ׳ג אות צ׳ט.
מלבד הלחמים שמברך עליהם.
וכן משמע בשיירי כנה׳ג תצ׳ד הגהות הטור ג׳ ד׳ ע׳ש.
עי׳ שו׳ת שלמת חיים (להגרי׳ח זוננפלד) סי׳ שכ׳ה.
כלבו סי׳ נ׳ב ,תשב׳ץ ח׳א ס׳ ס קל׳ד.
מקור חיים תצ׳ד ,חק יעקב שם סק׳ט ,א׳ ר סק׳י,
החיד׳א בלב דוד ל׳א ,מועד לכל חי (הגר׳ח פלאג׳י) ח׳ י׳,
כה׳ח תצ׳ד ס׳ ילקו׳י י׳ט.

■ J

קיצור הלכות שתי הלחם
לצורך לימוד ההלכות בחג השבועות כמו שכתוב ”נשלמה פרים שפתינו”

פסוקי התורה  -ויקרא פרק כג
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(טל) וספרתם לכם כופוחרת השבת כיום הביאצם את־עכר התנופה שבע שבתות תכיכת תהיינה:
(טז) עד ממחרת השבת' השביעת תספרו המשים יום ;'הלזז־בנד^ם מנהה הדשה לה׳:
(יז) כטושב^צם תביאון לחם תנופה שתים שני עשרצים סלת תהוינה חמץ תאפינה בכורים לה׳:
(יח) ז'הלזז“ב:תם על־הלחם שבעת כבשים תכיכס בני שצה ונכר בו־בקר אהד ואילם שנים יהיו עילה
לדז׳ וכנחתמ ונסכים אשה ריח־ניהח לה׳:
(יט) ועשיתם שעיר־עוים אהד לחטאת ושני כבשים בני שנה לזבח שלכים:
(כ) והניף הכהן! אתם על לחם הבכרים דתנו^ה' לפני ה׳ על־שני כבשים קדש יהיו לה׳ לכהן:
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פתיחה
אלו הם הקרבנות שמקריבים בחג השבועות:33
א .תמיד.
ב .מוסף :שני פרים איל ושבעה כבשים לעולה ,ושעיר לחטאת (בפרשת פנחס).34
ג .שתי הלחם :עם שני כבשים לשלמים ,פר שני אילים ושבעה כבשים לעולה ,ושעיר לחטאת )בפרשת אמור).35
מרכיבי שתי הלחם :סולת ,36ומים.37
השיעור :שני עשרונים סולת  -עשרון לכל לחם.38
הגודל :כל לחם היה מלבן באורך שבעה טפחים ,על רוחב ארבעה טפחים( .39לעובי אין שיעור).

.33

.34

.35

.36
.37
.38
.39

סך הכל  26קרבנות ציבור ,כמו שכתב הרמב״ם תמידין ומוספין ח׳ א' .מלבד שתי הלחם ,ומנחת נסכים של כל העולות
והשלמים .ומלבד כל קרבנות יחיד  -ראייה וחגיגה ושמחה של כל ישראל עד אין מספר .ומלבד הביכורים שמתחילים
להביא בשבועות (לרוב הדעות).
דעת רבינו גרשום במנחות נה :שקרבנות המוספין קודמים לקרבנות שבאים בגלל הלחם .וכן דעת רוב האחרונים:
סידור היעב״ץ ,מלבי״ם ויקרא אות קע״א ,עבודת הקרבנות ח״ב נ״ב ,חזו״א מנחות ל״ג י”ז וביאר שתדיר קודם.
אמנם המנ״ח ש״ז י”א כתב שאין בהם קדימה והם שווים.
השעיר :נחלקו האחרונים האם השעיר אחרי העולות (כמו בסוכות) ,או שהשעיר כיון שהוא חטאת קודם לעולות.
בחזו״א מנחות ל״ג י” ז כתב ששתי הלחם והכבשים לשלמים הם העיקר ולכן הם קודמים לקרבנות שבאים עמהם.
אמנם בסידור יעב״ץ כתב שהחטאת והעולות לפני שתה״ל והכבשים .ובמלבי״ם ועבוה״ק שם כתבו שהעולות לפני
שתה״ל והחטאת אחרי שתה״ל.
הוא החלק המובחר שבגרעין החיטה (אמנם הקמח שהוא דק כאבק  -פסול).
שנשמרו על טהרת הקודש.
עשרון הוא שיעור הפרשת חלה (בקמח חיטים לדעת החזו״א  ,2.250ולהגר״ח נאה  .1.600אמנם בסולת המשקל סגולי
שונה).
וארבע קרנות ,כל קרן בגובה  4אצבעות.
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מצוות הבאת שתי הלחם מתחלק לארבעה חלקים:

מוסף חג השבועות

חלק א'  -הכנת הסולת.

שני פרים

חלק ב'  -הכנת הלחמים (בערב יו״ט).

איל אחד

שבעה כבשים

שעיר עיזים

חלק ג'  -תנופה (ביו״ט).
חלק ד'  -אכילה (ביו״ט ,עד חצות מוצאי יו״ט).

לעולה

לחטאת

חלק א'  -הכנת הסולת
א .השדה  -בוחרים את השדה המובחרת ביותר ,בארץ
ישראל .40חורשים וזורעים בצורה מיוחדת.41
ב .התבואה  -מביאים מתבואה חדשה ,42שנגמר
בישולה.
ג .החיטים  -בוחרים של ש סאים חיטים ,43המובחרים
ביותר .דשים ,זורים ,בוררים ,ועושים של ש מאות שיפה
וחמש מאות בעיטה.44
ד .טחינה  -בריחיים של גרוסות.45
ה .ניפוי  -מנפים בשתים עשרה נפות ,עד שיהיו שני
עשרונים סולת מובחרים.
ו .קנייה  -הקדש קונים (את החיטים או את הסולת,)46
מכסף של תרומת הלשכה.47

חלק ב'  -הכנת הלחמים
הכנת הלחמים נעשית בערב יו״ט.48

.40
.41
.42
.43

מחו״ל פסול ,עי׳ מנחות פג :רמב״ם תמו״מ ח׳ ב׳.
עי׳ משנה במנחות פה.
שנשרשה אחרי הבאת שתי הלחם בשנה שעברה.
כדי להוציא מהם אחרי כל הניפויים  2עשרונים סולת
(חמישית מהחיטים).
לרכך ולהסיר את הקליפות שדבוקות לגרעין ,כמו בכל
המנחות .וכן משמע בתשב״ץ ח״א קל״ד (ד״ה ועדין) .אולי
אם לותתים את החיטים (כיון ששתי הלחם הם חמץ) ,אין
צורך לעשות שיפה ובעיטה.

.45

שרק מפריד את הסולת מהקמח והסובין ,ולא טוחן הכל
יחד .עי׳ משנה במנחות סו .ורש״י.
ברמב״ם תמו״מ ח׳ ג׳ מבואר שקונים חיטים .והנה במנחות
עו :מבואר שקונים סולת ,ולרש״י (כ״י) שם י״ל שרק
במנחת יחיד כיון שלא בקי צריך לקחת סולת .אך דעת
הר״ש והראב״ד בתו״כ אמור י״ח א׳ שדוקא ציבור צריכים
לקחת סולת (והובאו בליקו״ה במנחות שם).
שקלים פ״ד מ״א ,רמב״ם שקלים ד׳ א׳ .ועי״ז שתי הלחם
קדושים בקדושת דמים.
כיון שאפיית שתה״ל לא דוחה שבת ויו״ט ,מנחות צה:

.44

.46

.47
.48

א .מדידה  -מביאים שני כלים במדת עשרון ,49מניחים
בכל כלי שאור שיכול לחמץ עשרון סולת ,50ומוסיפים
סולת עד שיתמלאו הכלים (בלי גודש).
ב .לישה  -לשים כל עשרון בפני עצמו ,51במים
פושרים ,52וממתינים שיחמיץ .53אפשר ללוש ולערוך
מחוץ לעזרה ,54בכלי חול.55
ג .עריכה  -עורכים כל לחם בצורת מלבן ,באורך שבעה

.49

.50
.51
.52
.53
.54
.55

רמב״ם תמו״מ ח׳ ח׳.
אם מודד בעזרה בכלי קדוש לא יכוון לקדש כיון שאם
יתקדשו ייפסלו בלינה ,עי׳ רדב״ז מעשה״ק י״ב כ״ג ,קר״א
מנחות נז ,:זבח תודה מנחות צה :סוד״ה והדבר.
אמנם בחזו״א מנחות כ״ד י״א כתב שמצווה למדוד בעשרון
קודש ומתקדש רק לענין שאין פדיון ,אבל לא נפסל ביוצא
ולינה ,ע״ש סק״ט .וכ״כ במרכה״מ תמו״מ ה׳ ז׳.
כדי שיחמיץ יפה ,תפא״י מנחות פ״ה בועז א׳.
משנה במנחות צד .ורמב״ם תמו״מ ח׳ ו׳.
שמים פושרין יותר יפים לעיסה ,ועוד שהם ממהרים
להחמיץ ושתה״ל צריך שיהיו חמץ.
שהרי העסק והלישה מונע חימוץ.
משנה במנחות צה :רמב״ם תמו״מ ח׳ ז׳.
כיון שלא התקדשו ,וכ״כ במנחות נז :שאפשר ללוש על
טבלא .ויל״ע לחזו״א הנ״ל שבמדידה התקדש קדוה״ג
שאין פדיון ,האם צריך ללוש בכלי שרת.

טפחים ורוחב ארבעה טפחים .56ומוסיפים בצק מרובע57
בארבע קרנות הלחם ,כל קרן בגובה ארבע אצבעות.58
י״א שהחלות צריכות להיות שוות.59

יתעפשו ,66ולא יתייבשו ,וכן שלא יחסר מהם כלום,67
ולא ישברו.68

ד .קיטוף  -מורחים את פני החלות במים.

חלק ג'  -תנופה

ה .אפייה  -אופים כל חלה בפני עצמה ,60בתנור
שבעזרה ,61בלי דפוס ,62עד שייאפו היטב.63
ו .שמירה  -אחרי האפייה צריך לשמור את החלות היטב
עד למחרת ,שלא ייפסלו .64דהיינו :שלא יטמאו ,65ולא

.56

57

.58

.59

.60

.61

.62
.63

.64

.65
e

משנה במנחות צו .רמב׳ם תמו׳מ ח׳ י׳ .רבינו גרשום
במנחות שם כתב שהשיעור הללמ׳מ .לעובי הלחם אין
שיעור ,אמנם לפי החשבון יוצא שהעובי פחות מאצבע.
בתפא׳י מנחות פי׳א אות י׳ז כתב שהקרן מרובע .וכן משמע
קצת בתשב׳ץ ח׳א קל׳ד (ד׳ה אבל) שכתב שיהיו ארבע
קרנות כמו קרנות המזבח [ואולי ר׳ל רק שיהיה מרובע].
רש׳י במנחות שם ,וכ׳כ הרע׳ב ותוי׳ט .ובתשב׳ץ ח׳א
קל׳ד וחומר בקודש פ׳ ב נ׳ א פירשו כן גם ברמב׳ם תמו׳מ
ח׳ י׳ (דלא ככס׳מ ורלב׳ג) .ומשמע בתשב׳ץ וחומר בקודש
שם שארבע אצבעות של הקרן כולל את עובי הלחם[ .ועי׳
תפא׳י מנחות פי׳א אות י׳ז שכל קרן היה מרובע].
תו׳כ אמור י׳ג ב׳ ,וביאר הח׳ח שיהיו שוות בתמונתן
וצורתן .וצ׳ע שהרי גודל החלות בלא׳ה שווה ,ו צ׳ל
שהנפק׳מ בעובי הלחם ,או בעובי הקרנות ,או בכמות המים
בבצק ,או באיכות האפייה.
משנה במנחות צד .נאפות אחת אחת .ובפשטות הכוונה
דוקא אחת אחת ולא לאפות את שניהם יחד ,עי׳ ק׳ ס
תמו׳מ פ׳ח ,מנ׳ח ש׳ז ח׳ ,ליקוטי הלכות שם (בתורת
הקדשים א׳) ,ועוד .אמנם הטהרת הקודש במנחות שם
וחזו׳א מנחות כ׳ו ה׳ ביארו שהכוונה שאפשר גם אחת
אחת .הקר׳א שם פירש שצריך רק להכניס אחת אחת
ואפשר לאפות יחד.
משנה במנחות צה :אפייתן בפנים ורמב׳ם תמו׳מ ח׳ ז׳
[והנה בליקו׳ה שם כתב שנחלקו תוס׳ והרמב׳ם האם
להלכה התנור כלי שרת ,ולהרמב׳ם שהתנור כלי שרת
והלחם מתקדש צ׳ע מדוע לא נפסל בלינה ,והסיק שלא
יכוון לקדש .וכן לפי האחרונים שביארו שאף להרמב׳ם
התנור לא מקדש ,אי׳צ לכוון לקדש .ולדעת הלח׳מ תמו׳מ
ה׳ ז׳ וחזו׳א מנחות כ׳ ד י׳ מתקדש קצת ולא נפסל בלינה,
ולכא׳ לפי׳ז צריך לכוון לקדש! וצ׳ע].
טהרת הקודש מנחות צד ,.שו׳ת חת׳ס או׳ח קכ׳ה ,ישועות
יעקב או׳ח רנ׳ד ב׳.
שיקרמו פניהם העליונים והתחתונים ,ישועות יעקב שם
ותשובה מאהבה ח׳א נ׳ח .אמנם להידור מצווה ,וכן משום
׳למשחה׳ באכילת הכהנים ,צריך לאפות יותר עד שייאפה היטב.
אם נפסלו ,בפשטות א׳ א להביא שתי הלחם כיון שאין
אפייתן דוחה יו׳ט ,ואכמ׳ל .ובמשנה באבות פ׳ ה מ׳ ה
כתוב שאחד מעשרה ניסים שנעשו במקדש שלא נמצא פסול
בשתי הלחם ,וביארו רש׳י והרע׳ב שאם היה נמצא פסול
לא היה אפשר להביא אחר כיון שלא דוחה יו׳ט.
אם נטמאו בטומאת מת (וי׳א גם בשאר טומאות) ואין

ר

התנופה בשתי הלחם נעשית אחרי הקרבת קרבן
התמיד ,וקרבנות המוספין.69
א .הבאה  -מביאים את שתי הלחמים ,וכן שני כבשים
זכרים בני שנה לשלמים.70
ב .תנופה ראשונה  -מניפים את שני הכבשים חיים ,יחד
עם שתי הלחמים.71
הכהן שזכה להניף עומד במזרח העזרה 72ופניו למערב.73
מעמיד לחם בצד כל כבש ,74מניח שתי ידיו למטה
ומגביה הכל יחד .75מוליך ומביא לארבע רוחות ,ומעלה
ומוריד.76
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.72
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לחם אחר ,מביאים בטומאה ואינם נאכלים.
אם התעפשו ,נפסלו משום ׳הקריבהו נא לפחתך׳ ,ולכאו׳
ה׳ה אם התייבשו ,וצ׳ע.
אם נחסר מהלחם קודם זריקה נפסל ,רמב׳ם פסה׳מ י׳ ב ג׳
אם נשברו מעט אף שלא נחסר כלום לכא׳ נפסל (כמו
במנחות יב :בלחה׳פ) ,וצ׳ע .עי׳ מקד׳ד ח׳ ב׳ (ד׳ה והנה
לפי).
כנ׳ל בפתיחה.
במשנה בזבחים נד :כתוב שהכבשים הם קדשי קדשים,
ונפק׳מ שטעונים שחיטה בצפון ונאכלים רק לזכרי כהונה
וליום ולילה ,וכן שיש בהם מעילה (מעילה ט[ .).ומ׳מ
נקראים שלמי ציבור ,כיון שאינם באים לכפרה ,ויש בהם
תנופת חזה ושוק ונסכים כמו שלמים].
ברייתא במנחות סב .וכמו שפירשו רש׳י ור׳ג שם
שמדובר בתנופה הראשונה ,וכ׳כ הלח׳מ תמו׳מ ח׳
י׳א בדעת הרמב׳ם .וכן נקטו לדינא בחומר בקודש פ׳ ב
נ׳א ,ובליקוטי הלכות במנחות שם (בתורת הקדשים ז׳),
ובעבודת הקרבנות ח׳ ב ס׳ .ועי׳ חי׳ הגרי׳ז מעשה׳ק פ׳ ט
שביאר ברמב׳ם באופן אחר.
לדעת הרמב׳ם מעשה׳ק ט׳ ו׳ ותמו׳מ ח׳ י׳ א צריך דוקא
במזרח .אמנם דעת ר ש׳י ותוס׳ מנחות סא .שאפשר גם
במערב.
כדי לקיים לפני ה׳ ,עי׳ הגהות ראמ׳ה מנחות סא .וטהרת
הקודש סב.
כרבי במנחות סב .ששתה׳ל בצד הכבשים וכמ׳ש הלח׳מ
תמו׳מ ח׳ י׳א .בליקו׳ה במנחות שם (בתורת הקדשים ז׳)
הוסיף שלחם אחד בצד כבש זה ולחם אחד בצד כבש זה.
בפשטות מצמיד את הלחמים והכבשים ,ומכניס זרועותיו
מתחת כולם יחד ומגביה .ויל׳ע האם הבגדי כהונה
שבזרועותיו חוצצים בין ידיו לכבשים והלחמים.
משנה במנחות סא .וכמו בלולב.

ג .שחיטה וזריקה  -שוחטים את שני הכבשים בצפון,77
ומקבלים את דמם .מוליכים ,וזורקים במזבח שתי
מתנות שהן ארבע.78

ח .הקרבנות שעם הלחם  -מקריבים את שעיר החטאת,89
פר שני אילים ושבעה כבשים לעולה .ואת הנסכים של
העולות.

ד .הפשט וניתוח  -מפשיטים את העור מהכבשים
ומוציאים את האימורין .79חותכים את החזה ואת השוק
של רגל ימין.

חלק ד'  -אכילה

ה .תנופה שניה  -מניפים את החזה והשוק עם האימורין.80
מניחים על ידי הכהן שזכה להניף 81את החלבים ,ועליהם
את החזה ושוק ,ועל החזה ושוק את יותרת הכבד ושתי
כליות ,ועליהם את האליה.82

א .חלוקה  -מחלקים לכהנים של כל המשמרות את
שתי הלחם ,90בשר שני שעירי החטאת ,ובשר שני
הכבשים לשלמים.

וי״א שגם בתנופה השניה מניפים את שתי הלחם,83
ונותנים אותם בצד האימורין או מעליהם.84

ב .אכילה  -שתי הלחם ,בשר שעירי החטאות ,ובשר
השלמים ,הם קדשי קדשים ונאכלים לזכרי כהונה
בעזרה ליום ולילה עד חצות.

ו .הקטרה  -מקטירים את אימורי הכבשים במזבח.85
הקטרת האימורין מתירה את שתי הלחם באכילה.86
ז .נסכים - 87מקטירים את מנחת נסכים של שני הכבשים
במזבח ,מנסכים את היין ,והלויים שרים שיר של יום.88
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משנה בזבחים נד :כדין קדשי קדשים .שחיטת הכבשים
מקדש את הלחם קדושת הגוף להפסל ביוצא ולינה (עי׳
מנחות מז .לענין יוצא).
משנה שם.
לדעות לקמן שבתנופה שניה מניפים גם את האימורין.
בברייתא במנחות סב .כתוב (לדעת רבנן) שמניפים חזה
ושוק כמו שלמי יחיד .וא״כ צריך להניף גם את האימורין
כמו שלמים ,וכ״כ רבינו גרשום שם סב ,:והראב״ד בתו״כ
צו פרק ט״ז ה׳ ,וכן נקט השפ״א שם ,והליקוטי הלכות
(בתורת הקדשים אות ז׳ נ׳).
יל״ע האם הכהן שזכה בתנופה ראשונה מניף תנופה שניה.
רמב״ם מעשה״ק ט׳ ח׳ בתנופת שלמים ,וה״ה כאן נלמד
משלמים.
רמב״ם תמו״מ ח׳ י״א ,ובלח״מ שם כתב שנלמד מהתנופה
מחיים .בחי׳ הגרי״ז מעשה״ק פ״ט הוכיח כן מהברייתא
במנחות מז :שחט שני כבשים כו׳ מושך שתים ומניפן,
וע׳ רש״י שם .אמנם הליקוטי הלכות במנחות סב( .בזבח
תודה ד״ה וחכ״א) תמה על הרמב״ם ,ונקט לדינא (בתורת
הקדשים נ׳) שלא מניפים את הלחם בתנופה שניה.
ברמב״ם שם כתב שהלחם בצד ,וביאר הלח״מ שנלמד
מהתנופה הראשונה .הגרי״ז (מעשה״ק פ״ט) כתב לפי
ביאורו שם שהרמב״ם לשיטתו שמניפים את הלחם רק
בתנופה שניה ,אבל לרש״י שמניפים את הלחם גם בתנופה
ראשונה א״כ תנופה שניה היא כמו תודה שהלחם למעלה.
שהם :החלבים (חלב המכסה ,חלב שעל הקרב ,חלב
הכסלים ,וחלב הכליות) ,יותרת הכבד ,שתי כליות ,ואליה.
או״ש תמו״מ ח׳ י״א ,מקד״ד ה׳ ה׳ .עי׳ משנ״ח מועדים ב׳
סי׳ צ״ו.
צ״ע האם כעת מקריבים את המנחת נסכים ,או רק אחרי
כל הקרבנות.
עי׳ חקרי לב או״ח ח״ב סי׳ צ״ב איזה שיר ,ובתורת הקרבנות

ג .סדר האכילה  -כסדר ההקרבה .91ואכילת שתי הלחם
קודמים לאכילת השלמים שבאים עמהם.92

שאלה לעיון
יש לעיין אם ייבנה המקדש בחג
השבועות ,ולא יהיו מוכנים שתי
הלחם קודם יו״ט ,האם יש היתר
לאפות ביו״ט על ידי ריבוי בשיעורים,
או ע״י גוי ,או ע״י קטן.
(עיין קונטרס 'פתאום יבוא' שי״ל ע״י מכון תורת
הקרבנות סימן ט' אות ח' שהאריך בשאלה זו).
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דיני עבודת הלויים פרק ז׳ סעיף מ״ז.
בפשטות חטאת קודמת לעולה .אמנם במלבי״ם ויקרא
קע״ב ועבודת הקרבנות ח״ב כתבו שכיון שיש שני שעירים
בשבועות והשני בא לכפר על טומאה שאירעה בין זה לזה (ע׳
זבחים ו ):צריך לאחרו אחרי הכל .וצ״ע.
עי׳ יומא יז :ורמב״ם תמו״מ ח׳ י״א שכהן גדול נוטל חלה
אחת ,ואת החלה השניה חילקו לכולם .מבואר ביומא לט.
שהיה ברכה שהלחם הספיק לכל הכהנים של כל המשמרות
(אלפים ורבבות) ,יש אוכל ושבע ויש אוכל ומותיר.
זבחים צ :רמב״ם תמו״מ ט׳ י״ב.
קר״א מנחות מה ,:חזו״א מנחות ל״ג ט״ו .ואף שמניפים
יחד ,אך שתי הלחם עיקר.

ההלכות נערכו מתוך חוברת ״תורת הקרבנות״
קרבנות חג השבועות ושתי הלחם
ניתן לקבל את החוברת (וכן גליון זה) בדוא״ל:
kor banot @okmai l . co. i l
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שתי הלחם  -ארכן שבעה טפחים,
ורחבן ארבעה טפחים,
וקרנותיהן ארבע אצבעות"
(משנה מסכת מנחות דף צו עמוד א)
J 5

כ)

cX־

כל חלה משתי הלחם במקדש היתה בשיעור עשרון (שיעור הפרשת חלה).
החלות היו שטוחות בגודל שבעה טפחים על ארבעה טפחים.
(לשיטת החזו״א X38.4 67.2 :ס”מ .לשיטת הגר״׳ח נאה X32 56 :ס”מ)

גובה שיעור הקרנות (בליטות בארבע פינות הלחם) ארבע אצבעות.
(לשיטת החזו״א 9.6 :ס”מ .לשיטת הגר״ח נאה 8 :ס”מ)

לחם בגודל שבעה טפחים על ארבעה טפחים

)ג ודל החל ות בתמ ונה x20ס"מ להמחשה בלבד (15

ניתן להכין בקלות זכר לשתי הלחם (בתבניות חד פעמיות ,ראה תמונה) ,ולקיים את המנהג
שמובא בפוסקים המובאים לעיל בע מ' .3

ניתן להזמין לחמים במאפיות ”קצבורג”  -ירושלים ” /הצבי”  -בני ברק .הזמנות
יתקבלו עד יום שלישי ג' בסיון בערב בטל'  03-6439022או.03-6189607 :
המעוניין להכין לחמים (לפי הזמנה) ולמכור באזור מגוריו וכן לבירור מוקדי מכירה
ניתן ליצור קשר בטל' 03-6439022 :או.03-6189607 :
יו׳ל ע׳י מכון ׳תורת הקרבנות׳ • טל׳  • 050-4134645פקס 072-3377748
קו מידע  • 077-2261034דוא׳ל hakorbanot@gmail.com
--------------------------------------------------------------------------- <1
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ו מ כןל^י תיראו
^

דברי זזיווק מרבותיגו ^1יט״א בעגין מורא מקדינו מעט
r

r

חתנא דבי נשיאה הרה״ג ר׳ יעחק קולחגקי שזליס״א

'»יי

קדו שת ב תי כנ סיו ת
לתועלת הרבים אני מעתיק כאן מענינא דיומא ממכתבי החפץ חיים מכתב כ׳׳ג וזה לשונו  :איתא במדרש תדשא שכל הצרות
הבאות עלינו בתחילתן נעשית ע״י חילול הקודש ע״י ישראל ,ואחר כך ניתן כח לשטן לקטרג וכדכתיב ביחזקאל ז׳ [פסוקים כ׳
כ׳׳ב] כאשר חיללו את בית המקדש ולכך נענשו ׳׳ובאו בה פריצים וחללוה׳׳ ,ומבאר הח׳׳ח שאין שום כח בעולם שיכול לשלוט על
קדושי ישראל אלא אם כן נתחלל מקודם על ידי פריצי ישראל,וכן בכל מצוה ומצוה שאנו מתרפים לקיימה נפרע הקב׳׳ה מידה
כנגד מידה במצוה ההיא שמשלח עלינו מפריעים שלא נוכל לקיים אותה.וכמו שמצינו בחפני ופינחס בני עלי הכהן שלפי שנגרם
בזיון הקדשים על ידיהם וזה גרם שבהמשך נחרב משכן שילה עכ׳׳ל.
ועל פי זה ,המצב שנוצר במשך קרוב לחודשיים שבתי המדרש ננעלו בכל העולם כולו ,מעורר אותנו להתחזק בשמירת מורא
מקדש ולעשות חיזוק לסגור הטלפון [אפילו ברטט] בשעת התפילה וכמו שכתב המ׳׳ב ס׳ קכד ס׳׳׳ק כ׳׳ז בשם הכל בו אוי לאנשים
המשיחים בעת התפילה כי ראינו כמה בתי כנסיות שנחרבו בעוון זה עכ׳׳ל .ובתור דוגמא מוחשית( ,להבדיל) :פעם צלצל פלאפון
בבית משפט ולא עזרו שום תירוצים וחייבו את בעל הפלאפון בכנס של  1,000ש׳׳ח ...

בי עו ר כלי ם מ שחיתי ם
ובמכתב נוסף סי׳ מ׳׳ב כתב וזה לשונו מה זאת עשה אלוקים לנו ,הלא בימינו נתרבו סיבות ומאורעות נוראות שלא נשמע כמותם
מעולם וכו׳ ע׳׳ש והאריך שם בענין קריאת העיתונים שהם מלאים ליצנות וניבול פה וכפירה וכו׳ ר׳׳ל .וכתב ע׳׳ז והיא היא הסיבה
שנתמעטה ההשפעה העליונה מאיתנו ,ועל ידה באות עלינו כל הצרות והמצוקות הקורות אותנו ,ומה נואלו האנשים המבקשים
סגולות ותחבולות לפרנסה וכו׳ ,הרי יש לנו סגולה ותחבולה לפרנסה וכו׳ בזה שיזהרו מליצנות וניבול פה וכפירה וכו׳ של
העיתונים
בימינו שהמכשול גדול שבעתיים בכלים המשחיתים של הטכנולוגיא אשר ידוע שרבים חללים הפילה ,והרבה נפשות ירדו לבאר
שחת ר׳׳ל ע׳׳י כלים אלו ,ובודאי שע׳׳י ביעור כל הכלים שלא יכנסו לבית כלל .ובודאי ובודאי שבזכות זה תחזור ההשפעה מן
השמים בפרנסה ובריאות בני חיי ומזוני וכל הברכות האמורות בתורה אכי׳׳ר
׳׳אז נדברו יראי ה׳ איש אל רעהו ויקשב ה׳ וישמע ויכתב בספר זכרון לפניו ליראי ה׳ ולחושבי שמו ,והיו לי אמר ה׳ וחמלתי
עליהם כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו׳׳

דברי חיזוק מהרה״ג ר׳ יערוק שמואל גמזו שליט׳׳א אב״ד חיפה
בעינינא דיומא במצוות לימוד התורה ביגיעה ובצער
במסכת שבת דף לג ,ב הגמרא מספרת על ר׳ שמעון בן יוחאי ובנו ר׳ אליעזר שהתחבאו במערה שלוש עשרה שנה וישבו בחול עד
צוארם ועסקו בתורה ולאחר שיצאו שמע ר׳ פנחס בן יאיר חתנו ויצא לקראתו והביאו לבית המרחץ והיה מתקן ומחליק את
בשרו וראה שגופו היה בקעים וסדקים מחמת החול והיה בוכה ונשרו דמעות מרבי פנחס בן יאיר וקמצווחו ליה לרבי שמעון
שהדמעות מלוחות ומכאיבין את המכה אמר ליה אוי לי שראיתיך בכך אמר ליה אשריך שראיתני בכך שאילמלא לא ראיתני בכך
לא מצאת בי כך דמעיקרא כי הוי מקשי רשב׳׳י קושיא הוה מפרק ליה רבי פנחס בן יאיר תריסר פירוקי ולבסוף כי הוה מקשי
רפב׳׳י קושיא הוה מפרק ליה רשב׳׳י עשרין וארבע פירוקי ע׳׳ש ,מבואר בגמ׳ שאפילו שהיה רשב׳׳י לומד כל השנים האלו אבל אם
לא היה גופו נעשה בקעים וסדקים מחמת החול לא מצאת בי כך וכיון שלמד תורה מתוך צער הגוף זכה להתעלות כל כך שכל
.
קושיא דהוי מקשה רפב׳׳י הוה מפרק ליה רשב׳׳י כ׳׳ד פירוקי.
ובגמ׳ בב׳׳מ דף פא,א אמרינן כי נח נפשיה של התנא רבי יוסי ברבי אלעזר אמטוהו למערתא דאבוה הוה הדרא ליה עכנא
למערתא אמרו ליה עכנא עכנא פתח פיך ויכנס בן אצל אביו לא פתחא להו כסבורים העם לומר שזה גדול מזה יצתה בת קול
ואמרה לא מפני שזה גדול מזה אלא זה היה בצער מערה וזה לא היה בצער מערה ע׳׳ש ופרש׳׳י שנתחבאו שם רשב׳׳י ורבי אלעזר
בנו י׳׳ג שנה עכ׳׳ל רואים שעל ידי שלומדים תורה בצער זוכים למדרגה נעלה
ועכשיו שמפני הסכנה הורו גדולי הדור שאין ללמוד בבתי מדרשות ולומדים בבית ע׳׳י טלפונים ואין אוירה של לימוד וזה דורש
יותר צער והתאמצות ללמו ד כל אחד ע׳׳י עבודה עצמאית אפשר ע׳׳י לימוד הזה להתעלות ולהגיע למדריגה גבוהה.
לע׳׳נ הרה׳׳ג ר׳ יעקב בהרה׳׳ג ר׳ שכנא קולדצקי ז׳׳ל אשר נספה במגיפה
ולע׳׳נ הרב חזקיהו יוסף בהרה׳׳ג ר׳ שלום בן-ציון פלמן ז׳׳ל אשר באחרית ימיו עורר רבות בנושא זה

לתרומות ולהנצחות

,
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הגאון רב■ ■הודה 0ילמו :אומר לאחרונה -שלא בחינם באה עלינו הצרה הזו! זה בגלל התנהגותנו כלפי בתי הכנסת ובתי המדרש
אשר נסגרו לנו בתי מקדש מע  . 0והכל כתוב בנבואת הנביא ישעיה "מי ביקש מכם לרמוס חצרי"!!!.
המסכה על הפה  ,אומרת שצריך לשמור על הפה מכל הדיבורים האסורים"("קול ברמה" ,אייר תש"פ)

הגאון רב■ מ  0עוד בו שמעון (רבה ה 0פרד■ של ב״ ב) :אומר ומדגיש שיש קשר ישיר בין סילוקינו מבתי הכנסיות!!! בבושת פנים!!!
לזלזול בשיחות חולין!! כאשר אנחנו עדיין בשיאה של הטרגדיה ,ועדיין מחוץ לבתי הכנסת ובתי המדרש ,לקבל על עצמנו באופן
הכי גורף שכאשר חוזרים לשם בעז"ה שנקפיד על כבוד בית הכנסת ובית המדרש!!!
היום זה הזמן להפוך את הכל!! ולקבוע סדר חדש!! ולהחליט שכאשר חוזרים ,חוזרים אחרת!!!
חוזרים לבית הכנסת עם הקפדה אמתית בקדושתו וכבודו!! יש לדעת :שבגדר שיחה בטלה אסור גם דיבור לצורך פרנסה!!!
יש להעיר על המנהג להטעין את הטלפון בחשמל בית הכנסת -עיין בשו"ע תקנ"ד סעיף ידי!!! ("קול ברמה" אייר תש"פ).

מה דעתם של גדול■ ■שראל על !■בור■ חול■! בתפילה ובלי מוד???
הרמחייל :בתקופתו היו גזרות קשות על
היהודים לכן עשה תיקון גדול שילמדו כל
היום בתענית דיבור!!! ואמר ,בקבלה
זאת בחר השי"ת להציל אותנו מגזרות
קשות! ואכן כך ניצלו מהגזרות הקשות!!
רב■ אליהו לופיאו  :לאור דברי הרמח"ל
לביסול הגזרות ,ביקש בישיבה שלו
שילמדו לפחות שעה אחת בתענית
דיבור!!!
הגרייח קנייב 0קי  :המשגיח של ישיבת
ליקווד התייעץ עם מרן הגר״ח קנייבסקי
האם לקחת חברת שמירה לישיבה???
השמירה שם מאוד קשה כיוון שהישיבה
משתרעת על מתחם ענק שיש בו בתי
מדרש רבים -אמר לו רב חיים אם אין
פלאפונים בסדרים לא צריך שמירה!!!
התורה שומרת על אלו שלומדים אותה!!
ומאז בבתי המדרש בליקווד תלו מודעה:

המדבר בנייד בבית המדרש

הרי הוא גזלן!!!

בשם:
ה גר'יי קו לו דצק

החזו״א" :מי שעושה תורתו קרעים קרעים
לבסוף יאסוף רוח"!! (המדבר בזמן הלימוד
דברי בסלה יאבד כל שכרו והצלחתו)!!!
■  :אל תקרי דבר אלא דיבור לפי שמי
האר ”
שדבר בבי ת הכנסת בורא מלאכי חבלה
שפוגעים באדם בשעת מגפה!!!.
מרו ראש הישיבה הגרייג אדלשטייו:
הזהיר שלא לדבר דברי חולין בזמן התפילה
והלימוד!! כי המזלזל בקדושת ביהכ״נ עובר
איסור חמור מהתורה (לשיסת היראים)!!!
חמישה תובנות בעקבות המגיפה :
 . 1אין חיסון לנגיף הפספסת והבסלה!!!.
.2נגיף "הניעס" והדיבורים הוא פיקוח נפש
למתפללים וללומדים!! ,לפי כל הפוסקים!!
.3שמור מרחק  2מסר מהבסלנים!!!
 .4זהירות אחד יכול להדביק ביהכ"נ שלם!!!
 . 5אל תגיד לי זה לא יקרה התרחק מיד!!!
הרוקח  :המדבר דברי חול בביהכ"נ וביהמ"ד
אפיל 1שלא בש עת ה תפילה -דינו להתענות
 40יום ולקבל מלקות ,ואם לא התענה
ייסו רים י רדפה 1עד שי תענה מ צער גדי ל"!!

הזוהר הקדוש פ' תרומה :
מ■ שמדבר דבר■ חול בב^ת הכנסת
 1בבי ת המדרש

אוי לו שאין לו חלק!!!
באלו קי ישראל!!!
זה לא ^0פור■ מעשיות:
הלכה מפורשת בשו"ע או"ח קנאי:
"ביהכ"נ ובתי המדרש אין נוהגים בהם
קלות ראש  ,כג1ן שחוק ושיחה בטלה".
והאר,יי ז"ל :היה נוהג לא ללמד אפילו
מוס ר בבית הכנס ת ,שמא מתוך המוסר
יבואו ח"ו להתחיל בשיחת חולין!!
■■ ו  0ף  :אדם שיודע
ה ח^ד״א בברכ
שכשיבוא לבית הכנסת ,ישוחחו איתו,
מוטב שיתפלל בביתו כול ימיו!!.
תורה ללא הפ  0קה:
עול תורה -זה לא לסמן "הגעתי" לכולל
בדף הסדרים!!
עול תורה -זה לא ללמוד דקות אחדות
וא ז לפנו ת לריק ון סוללת הטלפו ן!!

^0פור■ נ ^ ם שקרו בתקופה האחרונה בזכות הלימוד "ברציפות"
אין עוד מלבדו ! אברך מפ"ת :שהייתה לו צרה גדולה,
ולא הצליח לפתור את הבעיה בשום אופן!!!
עד שקיבל עליו שתי קבלות :
 1תענית דיבור -לא להפסיק בדברי לימוד עם החברותא
לפחות שעה ראשונה בתחילת כל סדר!!
 2לומר "אין עוד מלבדו" לפני כל פעולה!! (ר"ח מוולוזיין).
ואז החל המהפך! הבעיה הגיעה לפתרונה בצורה
מופלאה!! האברך זכה לישועות גדולות בזכות קבלותיו!!!
כפי שאומרים חז"ל כל המקבל עליו עול תורה מורידים
ממנו עול דרך ארץ .זכרו!! שתי קבלות אלו הכי חשובות
לבן תורה ,ובכוחן לחולל הרבה ניסים וישועות!!!.

בזכות הלימוד ברציפות ניצלה מהקורונה! הטלפון מצלצל בבית
משפחת ג .אך להודעה כזו לא ציפו ,יותר נכון לא רצו לצפות "שלום
מדברים ממשרד הבריאות צר לנו להודיע כי בתכם בת ה 13 -בשם
ת.ג .חולת קורונה ,ולפי הבדיקות עולה כי עליכם לסור במידית לבית
החולים הקרוב" .בעוד שהבת מאושפזת האבא מנסה ככל יכולתו
להפצי ר בתפילו תנ נ .וה נה סימן לישו עתו הגנע! רמז ב רור מהשמים!!
חולם הוא חלום :ובחלומו רואה הוא ספר פתוח ולצידו טלפון
אך שהט לפון נראה הרבה יותר גדול מהספר ,והוא מחליט שמעכשיו
והלאה מקבל על עצמו להפסיק לדבר בטלפון בזמן הלימוד!!
(הרמז מהשמים היה מובן) ,ואז הנס קרה :הילדה הבריאה!!
ופתאום המחלה נעלמה כאילו לא היתה לתדהמת הרופאים!!

תעניתדיבור -מקור הפרנסה! אברך מפ"ת מספר :אשתו קבלה הודעה קשה שהיא מפוטרת!! .ואז התחיל להתחזק :בתפילות-
תהילים -וחסדים .הכל יפה ומצוין אך כלום לא עזר!!! .דלת הפרנסה נשארה סגורה!!! מהיכן תבוא הישועה??? ואז החליט לקבל
עליו בזמן הסדרים לכבות את הנייד!! ולא לדבר דברי בסלה בזמן הלימוד!! לאחר חלוף תקופה קצרה של הקפדה מלאה
ומדוקדקת של תענית דיבור בלימוד ,פתאום הגיע הישועה הגדולה!! האישה קיבלה משרה חדשה ,בדיוק בתנאים שהיא רצתה!!

חשבתם? הפנמתם? עכשיו מקבלים קבלה!!! מוקד עולמי לקבלות וישועות08-6913313:
בברכת רבני קריית ספר!!

מו קד לילדים :עם פרסים 077-5271560 -

מצווה גדולה -ל הפיץ עלון ז ה ב ב תי כנסת ובכוללים!!!

&

פרשת במדבר תש''פ

בס״ד
וארטים לפרשת השבוע
א ב .שאו את ראש וגו׳ כל זכר לגולגלותם  .התורה
בפרשתנו מונה את שמות בני ישראל ,ואח׳׳כ את
הלווים והבכורים .בישראל מוזכר לגולגלותם
ובלווים ובבכורים פרק ג פסוקים טו מ לא מוזכר
לגולגלותם .והסיבה לכך ,אומר ר״י איבשיץ ע״פ
מנחות לז' ,מי שיש לו ב' ראשים הוא טריפה ולא יחיה
יותר משנה  ,וא״כ לווים ובכורים שסופרים אותם
מבן חודש לא מונים גולגלות ,כי מי שיש לו ב' ראשים
הוא טריפה ,ובבן חודש יכולים להיות כאלו ולכן כתב
גולגלות ,אבל במספר בנ״י ישראל שזה מבן  20אז לא
יכול להיות מישהו עם ב' גולגלות ,לכן סופרים
גולגלות ,וזה רימזה התורה.
א ב .שאו את ראש וגו׳ לבית אבותם .איתא בילקוט
בשעה שאמר הקב''ה שקבלו ישראל את התורה
נתקנאו אומות העולם בהם ,ואמרו מה ראו ישראל
להתקרב יותר מהאומות ,אמר להם הקב''ה הביאו
ספר יוחסין שלכם ,שלא זכו ליטול את התורה אלא
בשביל שהיו מיוחסים .ויש לעיין מה הקשר בין קבלת
התורה ליוחסין .ונראה ליישב דהנה יש להקשות
אהא דאמרו בע''ז שהקב''ה כפה עליהם הר כגיגית
ועי''ז הם קיבלו את התורה ,איך זה מועיל הרי נפסק
(רמ״א חו״מ רה) שתליוהו וקני אין קנינו קניין ,ורק
תלוהו וזבין ,של״צ קניין אלא רק סילוק של המוכר
מהחפץ ,מהני .משא״כ תליוהו וקני שצריך לעשות
קניין בחפץ לא מהני וא''כ איך קבלו את התורה
באונס? והנה איתא בילקוט שישראל טענו שהתורה
היא ירושה מאבותינו ששמרו את התורה .אולם
הנכרים ,אבותיהם עבדו ע״ז שזה היפוך התורה,
וא''כ י''ל שעם ישראל לא היו צריכים לעשות כלום
בשביל לקבל את התורה כי זה ירושה ומבואר להדיא
בב״ב קמא :שלירושה ל״צ לעשות קניין .ולכך אמר
הקב''ה שהטעם שהוא כפה על ישראל לקבל את
התורה ולא על האומות כי על האומות לא היה מועיל
כפייה כי הם צריכים קניין מיוחד .משא''כ ישראל
שזה ירושה להם מועיל קניין ,ולכן אמר הקב״ה
הביאו לי יוחסין שאני אראה שאני יכול להוריש ,והרי
היחוס שלכם הוא ע''ז ובשבי''ז צריך קניין ול''מ
כפייה ,משא''כ לישראל שמיוחסים משומרי התורה
וא״כ התורה היא ירושה להם ,הם יכולים לקבלה
בכפייה .להורות נתן.
א ג .תפקדו אותו לצבאותם אתה ואהרן .בביאור
הטעם שהוצרכו משה ואהרן ביחד לפקוד את עם
ישראל? אומר רבי יונתן איבשיץ שהטעם הוא משום
שפקדו אותם ע״י מחצית השקל ,ויש הלכה שצדקה
נגבית בשנים.
א ח-ט .ליששכר וכו׳ לזבולון .יש לעיין מדוע כאן
התורה הקדימה את יששכר לזבולון ,בעוד שבברכת
יעקב לבניו (בראשית מט יג יד) וכן בברכת משה
לשבטים (דברים לג יח) הקדימו את זבולון? וי״ל,
אומר האדמו״ר מסקולען ,שבוודאי מעלתו של
יששכר עולה על של זבולון משום שיששכר לומד
תורה ,וזבולון הוא המסייע ,ולכן אצלנו בפרשה
הוקדם יששכר שמעלתו גדולה (וכן בשמות הנשיאים,
בפסוק כח ,וכן בסדר הדגלים ריש פרק ב) משא״כ
כשבאו לברכם אז הקדימו את זבולון ,כי כשזבולון
מתברך אז זה מועיל ליששכר ,ויותר מזה ,יששכר גם
תלוי בברכה של זבולון ,לכן בברכות זבולון הוקדם,
שבברכתו כלולה ברכת יששכר.
א יז .ויקח משה ואהרן את האנשים אשר ניקבו
בשמות .וברש״י הוסיף אשר ניקבו לו כאן בשמות.
ויש לבאר כוונת רש''י דהנה יש להקשות למה לגבי
הנשיאים כתוב שנקראו ע''י שמות .ואילו כל העדה
כתיב ואת כל העדה הקהילו ,והקהילו הכוונה
בחצוצרות ,הא גם הנשיאים דינא הוא שמקהילים
אותם בחצוצרות כדכתיב להלן פרק י פסוק ד .וי''ל
שכעת עדיין לא ידעו מי הנשיאים ,אז לא היה שייך
לתקוע בחצוצרות כי אף אחד לא ידע שהוא נשיא,
ולכך כאן הוצרכו להקהילם בשמות וזהו כוונת רש״י
אשר ניקבו כאן בשמות.
א מב .בני נפתלי .בכל השבטים מופיע ל לפני שם
השבט והיינו לבני שמעון ,לבני דן ,וכו' ואילו בנפתלי
כתוב רק בני בלי ל .והטעם י״ל ע״פ רש״י בכי תשא
(שמות ל טז) .שאומר שמנין בני ישראל היה שם וכאן
אותו המספר בדיוק .לא נולדו ולא נפטרו מבנ״י

כלום .ושם כתוב שבני ישראל מנו  603550א״כ כדי
לדעת את מנין כל השבטים היו צריכים לחדש לנו
כמה הם היו ,אז כתבה התורה בצורה של חידוש ל.
מאידך ,נפתלי שהוא אחרון ,אנו יכולים לחשבן לבד
ולדעת כמה שנשאר מהמניין של כי תשא לכן נכתב
בלשון בני דהיינו שהם כך וכך כלשון שמודיעים על
דבר ידוע .בשם ההפלאה.
א מד מה מו .אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרן
ונשיאי ישראל וגו' :ויהיו כל פקודי בני ישראל לבית
אבותם מבן עשרים שנה ומעלה כל יצא צבא
בישראל :ויהיו כל הפקודים שש מאות אלף ושלושת
אלפים וחמש מאות וחמישים .מי שיתבונן יראה
שהמילה פקודים מוזכרת כאן ג״פ .בתחילה אלה
הפקודים ,אח״כ ויהיו כל פקודי ,ואח״כ שוב ויהיו כל
הפקודים ,ורבים נתקשו להבין טעם הדבר .וראיתי
ב'כתב סופר' שהביא תרוץ נפלא ע״פ הרמב״ן כאן.
הרמב״ן ביאר ג' טעמים מדוע נפקדו בני ישראל לדעת
מניינם .א .כדי שיבואו לפני הנביאים הקדושים משה
ואהרן וישימו עיניהם עליהם לטובה ויבקשו עליהם
רחמים .ב .כדי שיידעו מי ראוי לצאת למלחמה כדרך
המלך שפוקד חילותיו בעת צאתו למלחמה ,ג .להודיע
חסדי ה' שבשבעים נפש ירדו למצרים ועתה הם כחול
אשר על שפת הים עכ״ד .ולפי״ז ,אומר הכתב סופר,
כעת מבואר היטב מדוע הוזכרו 'הפקודים' ג״פ.
בתחילה כתוב אלה הפקודים אשר פקד משה ואהרן,
והיינו הטעם הראשון של הרמב''ן שמשה ואהרן
ייפקדו כדי להזכירם לרחמים .אח״כ ויהיו כל פקודי
וגו' כל יוצאי צבא ,והיינו הטעם השני של הרמב״ן
שהיה צריך לידע מי היוצא למלחמה .והפעם
השלישית ויהיו כל הפקודים שש מאות אלף וגו'
והיינו להודיע חסדי ה' שיצאנו שבעים נפש וכעת
אנחנו  600אלף.

צדיק עושה מחצה .והנה יש להקשות דהכא כתיב
שהם מתו משום שהקריבו אש זרה ולא משום עוון
העגל? וי״ל ע״פ עירובין סג .שה'אש זרה' הכוונה
שהורו הלכה בפני משה רבם שחייבים ע״ז מיתה.
והנה על חטא העגל היו צריכים למות אלעזר ואיתמר
שהיו הקטנים וכנפסק שבקללה מתחילים בקטן ,ולא
הבחירים והגדולים שהם נדב ואביהו .וכן נמי,
מהטעם שהורו נדב ואביהו בפני רבם בלחוד לא היו
מתים כי משה מחל להם כי הוא הרי התפלל שלא
ימותו ,והרב שמחל על כבודו כבודו מחול .וא״כ י''ל
דמשה לא היה יכול למחול להם כיוון שאם היה מוחל
להם אז הוא יגרום שהקטנים ימותו וזה חב לאחריני.
והעונש היה בעיקרו על חטא העגל ,והטעם שזה נגזר
על הגדולים משום שהורו הוראה בפני משה.
ג יב .והיו לי הלויים .בגמ' במגילה מבואר שתשמיש
דקדושה קדוש ,אבל תשמיש דתשמיש אין בו קדושה.
אומר המשך חכמה שד״ז מרומז בפסוק שלנו ,דהרי
כהנים הם משמשים בקודש והרי הם תשמיש
דקדושה ,ומאידך הלויים הם תשמיש דתשמיש,
כדכתיב בפסוק ט על הלויים ונתת את הלויים לאהרן
ובניו ,וא״כ הלויים הם תשמיש דתשמיש (כי הם
תשמיש של אהרן שאהרן עצמו הוא תשמיש קדושה).
והנה הדין הוא דמתנות כהונה צריך לאכול בקדושה,
ומתנות לויים נאכלים בטומאה ,וכן כהנת שזינתה
נפסלת מאכילת תרומה ,ואילו לויה שזינתה אוכלת
מעשר ,וכ״כ למה? כי הלוי הוא תשמיש דתשמיש ואין
לו קדושה .משא״כ הכהן שהוא תשמיש קדושה ממש
יש לו קדושה.
ג מ .פקוד כל בכור מבן חודש .וברש״י משיצא מכלל
ספק נפל .ואילו לעיל אצל הלווים בפסוק טו אומר
רש״י משיצא מכלל נפל .וקשה למה כאן ספק נפל
ושם נפל? וי''ל ,אומר החת״ס ,שאצל הלווים משה
רבינו שאל איך אני אדע מנין יונקיהם (רש״י פסוק
טז') א''ל הקב״ה אתה עשה את שלך ,ולכל בית מבתי
הלווים שהגיע ,היתה בת קול מכרזת מניינם ,וא״כ
מובן שבלווים זה נספר ע״י הקב״ה בבת קול ,ואצלו
אין ספק .משא״כ בבכורות שנספר ע״י משה יצא
מספק נפל .ולפי דברי חז׳׳ל אלו המובאים ברש״י
מיושבת גם קושיית ר' יונתן איבשיץ דלעיל למה אצל
הלוויים לא כתוב לגולגלותם ,משום שאצל הלווים
משה לא היה צריך למנות את הגולגולות עצמן אלא
היה די לו במה שהכריזה הבת קול ,משא״כ במניין
בני ישראל.

ג א .ואלה תולדות אהרן ומשה וגו' נדב ואביהו.
והקשה רש''י למה נדב ואביהו נחשבים כתולדות
משה הא הם היו בני אהרן? ומתרץ רש״י שמשה
לימדם תורה וכל המלמד בן חברו כאילו ילדו .ויש
להקשות שהרי משה לימד את כל כלל ישראל תורה,
אז נכתוב על כולם אלה תולדות משה כל כלל ישראל,
וי״ל שהנפק״מ שתלמיד הוא כבנו זה לגבי דין ברא
מזכה אבא ,והיינו שזכות הבן מועילה לאב ,וזה הכל
רק אם הבן שווה יותר מהאבא ,כמו אברהם שהציל
את תרח והוציאו מגיהנום ,אבל כשאבא יותר גדול
מהבן אין לזה שום חשיבות ,והנה כל ישראל משה
היה גדול מהם לכן לא הוצרך משה שיתיחסו אחריו
כי זה לא מועיל לו כלום ,אבל נדב ואביהו דאיתא ג מז .ולקחת חמשת חמשת שקלים לגולגולת ,ולהלן
ברש״י שהיו יותר ממשה רבינו ובשביל זה הוא צריך מח כתיב ונתת לאהרן ולבניו .יש להקשות אם זה
ניתן לאהרן אז מדוע משה לקח שאהרן יקח לשם מה
את יחוסם אחריו ,מדין ברא מזכה אבא.
'הטלפון השבור' הזה? וי''ל ,אומר הפנים יפות ,דדינא
ג ד .וימת נדב ואביהו וגו' ובנים לא היו להם .הטעם הוא שמתנות כהונה הן ממון שאין לו תובעים ,ומצי
שנכתב לשון מיתה ולא לשון שכיבה כדרך שנאמר למימר רצוני ליתן לכהן אחר ,אבל איתא בקידושין
אצל הצדיקים? אומר רבי יונתן איבשיץ ע״פ חז״ל כט שזה הכל הכהנים אבל ב״ד יכולים להוציא ממון
שהקשו מה הטעם נאמר בדוד שכיבה ואילו באיוב הפדיון אפי' ממשועבדים ,וא״כ כאן אהרן לא היה
נאמר מיתה ,ואומרים חז״ל משום שדוד הניח בן יכול לקחת כי זה לא שלו והוי ממון שאין לו תובעים,
כמותו משא״כ איוב ,וא״כ מובן היטב לשון הפסוק מאידך גיסא משה שהיה לו דין של ב״ד יכל לקחת
וימת נדב ואביהו ביחד עם זה ש'ובנים לא היו להם' ,הממון ,ולכך כתוב ולקחת על משה.
כי למרות שסיבת מיתתם היא משום שהקריבו אש
זרה ,התורה מודיעה לנו שהסיבה שנאמר בהם לשון ד ג .כל בא לצבא לעשות מלאכה .זה נכתב בעבודת
מיתה ולא לשון שכיבה היא משום שבנים לא היו בני קהת .ואילו בעבודות בני גרשון ובני מררי שנכתבו
לעיל לא נכתב לעשות מלאכה .והטעם ,אומר ה'אור
להם ,ואז שייך בהם לשון מיתה.
שמח' ,משום דאיתא בשבת קנד .שעל איסור 'מחמר'
ג ד .וימת נדב ואביהו וגו' ובנים לא היו להם .ובגמ' אין חייבים סקילה כיוון שהוא לאו הבא מכלל עשה
בסוף יומא איתא הרבה בנים היו לאהרן שראוים ' -למען ינוח שורך' .ולכן לא הוי כשאר לט' מלאכות
לישרף אלא שעמד להם זכות אביהם .יש להקשות של שבת שיש עליהם חיוב סקילה (וכ״ה ברמב״ם
מה הטעם שמתו נדב ואביהו ולא שאר בני אהרן ,הרי שבת כ א) .ולפי״ז מובן ,כיוון שבני גרשון ובני מררי
המיתה שלהם הגיעה בעוון אביהם בעוון חטא העגל עבודתם היתה שהיו נושאים את כלי המשכן ע״ג
וא״כ הקטנים יותר צריכין למות כי דינא הוא בהמות ע״כ זה נחשב רק ל'מחמר' ולא הווי כמו שאר
שהקטנים נתפסים בעוון האב וי״ל שאילו היו מלאכות מלט' מלאכות .משא״כ בני קהת שנשאו את
נשרפים אלעזר ואיתמר לא היה נשאר זכר לאהרן כי כלי המשכן 'בכתף' והיינו מלאכת הוצאה ,לכן נכתב
נדב ואביהו לא נשאו נשים ,ולכן לקח הקב״ה את נדב בהם לעשות מלאכה.
ואביהו כדי שישאר זכר לאהרן ,וזהו מאי דכתיב
וימת נדב ואביהו ,ולמה הם? משום שבנים לא היו ד יט .וזאת עשו להם וחיו ולא ימותו .הנה בברכות י.
איתא שישעיהו אמר לחזקיהו כיוון שאתה לא נושא
להם.
אישה אתה תמות ולא תחיה ,וביארה הגמ' שהוא
שם .וימת נדב ואביהו לפני ה' בהקריבם אש זרה .ימות מהעולם הזה ולא יחיה לעולם הבא .והכל בגלל
הנה בדברים ט כ על הפסוק ובאהרן התאנף ה' שלא נשא אישה .אומר רבי רחמים הכהן שד״ז מרומז
להשמידו ויתפלל גם בעד אהרן בעת ההיא .אומר שם כאן ,המילה וזאת הכוונה לאישה כדכתיב זאת הפעם
רש״י שהקב״ה רצה להשמיד כל זרעו של אהרן בגלל עצם מעצמי .וא״כ זאת עשו ,דהיינו שתקחו אישה,
חטא העגל ,ובזכות תפילת משה הקב״ה לקח רק את ואז לא יקרה לכם כמו שקרה לחזקיהו אלא תחיו
נדב ואביהו והשאיר את אלעזר ואיתמר דתפילת ולא תמותו.

מאמרי מוסר וסיפורים בענייני הפרשה
בחשיבות הסדר והנקיון
בפרשתנו אנו למדים כמה החשיבה התורה עניין
הסדר והנקיון וגם ידוע כמה חז״ל החשיבו את זה.
רואים זאת בסדר החניה והנסיעה של שבטי ישראל
במדבר .ולא מבינים מדוע התורה האריכה בפרוט
מדויק של סדר המחנות ,ומדוע כה הזהירה התורה
שלא לשנות את הסדר והמשטר? וכן מצינו גם שאם
בן לוי השייך למשפחת המשוררים ,נעל את שערי בית
המקדש ,שזהו התפקיד ששייך לשוערים ,חייב מיתה.
ושואלים רז״ל מדוע התורה כ״כ החמירה בשינוי
כלשהו? אלא שמכאן אנו לומדים את מעלת הסדר
וארגון הדברים ,וכמה שלילית היא ההתנהגות
בחוסר סדר ובלבול דעת .וידוע מה שאמר הבעל שם
טוב כי גם הוצאת כף ומחתה ביום הכפורים מקדש
הקדשים ,שנועדו רק לסדר את קודש הקדשים ,היתה
גם חלק מסדר העבודה ביום הקדוש ובכלל מצות
היום .רבי ירוחם הלוי ליבוביץ מחניכיו של הסבא
מקלם היה מרחיב הרבה על מעלת הסדר שנלמד
מחניית בני ישראל במדבר ,הוא סיפר על הסבא
מקלם שהיה מקפיד על כל דבר שיהיה מסודר ,אפילו
על הכיסא שיהיה במקומו...וכך כתב :ומכאן נראה
שסדר אינו רק כקשר שבשלשלת מרגליות אלא סדר
הוא אומנם דבר אשר הכל תלוי בו ,ובלעדו לא יכול
להתקיים שום דבר .סדר הוא מן המעלות היותר
גדולות וכמעט שהוא עטרת כל המעלות .רואים
אומות שיש להם סדר אז יש להם שלמות בתעשייה
ומדע .ואם מעלת הסדר עושה כל כך גדולות בדברים
גשמיים קל וחומר שתפעל גדולות ודאי כשנשתמש בו
ברוחניות לתורה ולמצוות .כמו שאמר הרש״ר הירש
שסדר ונקיון בגיל צעיר ,הם הערבה למידות טובות
בגיל מבוגר .הסדר והנקיון אינם רק בגדר הנהגות
טובות והרגלים רצויים בחייו של כל יהודי שהוא בן
מלך אלא חלק בלתי נפרד מהתורה והמצוות .האדם
מצווה לשמור על נקיון גופו ובגדיו ,וכמו שמסופר על
הלל הזקן שלפני שהלך לרחוץ עצמו אמר לתלמידיו
שהולך לקיים מצוה ,כי הדברים קל וחומר אם
שומרים על נקיון הצורות והסמלים לכבוד המלכים,
על אחת כמה וכמה שצריך האדם לשמור על גופו
שנברא בצלם אלוקים.
וחזינו כיום איך כל האדמורי״ם וחניכי קלם
וסלבודקא הקפידו מאוד על סדר ונקיון לפאר
ולרומם את הצלם הטהור שה' נתן לנו ואצל כ''א זה
עבודה בפני עצמה .אציין כאן מזקני זצ״ל
ושיבדלחטו''א כמה הקפידו במעלת הסדר והנקיון.
הרב אלישיב כידוע כל תנועה מתנועותיו היתה
מחושבת ומדודה ,וכל צעד ושעל מפועליו היה בכובד
ראש ,ובכ״א הוא הקדיש זמן לסדר ונקיון ,וכידוע
הרב אלישיב הקפיד מאוד מאוד על סדר בכל
פעולותיו ,ופעמים רבות הוא נצפה כשהוא מסדר את
המצעים על המיטה ומסדר את הספרים בארון באופן
מופתי .ופעמים כשאשתו לא חשה בטוב הוא בעצמו
היה טורח ושוטף את הבית ומצחצח אותו כיאה לבית
של תורה .וכן בבית כנסת כשהיה צריך לסדר איזה
עניין הוא הראשון שקם ובמלא המרץ החל לסדר את
העניינים כמו שצריך .ואף בהיותו גדול פוסקי הדור
כבר בגיל קרוב לתשעים פעם הוא נכנס לבית המדרש
שלו וראה שכל הסטנדרים נמצאים על השולחנות,
מיד הוא קם טרח עמל וסידר הכל ורק לאחמ״כ שאר
המתפללים שהיו בהלם הצטרפו אליו .וזה למרות
שכל שנייה אצלו היתה מדודה אבל הוא לא ויתר על
הסדר כשצריך .וידוע שאחד מהנכרים שהיה מוכר לו
את החמץ התגייר רק בגלל שראה את הנקיות והסדר
שיש אצל הרב אלישיב .אמא שלי תמיד מספרת
שבבית הוריה (רבי חיים קניבסקי) מאוד מאוד
הקפידו על הזמנים ועל הסדר והנקיון ,ורבי חיים היה
מחנך רבות את הילדים לשמירה על הסדר במראה,
בלבוש ובחפצים .רבי חיים היה רוצה לבחון את
הסדר אצל הילדים שלו ,ואצלם בבית היתה לכל ילד

מגירה פרטית (שאגב זה דבר מאוד בריא לילדים)
ומפעם לפעם רבי חיים היה פותח את המגירה בוחן
ובודק האם המגירות של כ״א מסודרות ,ומי
שהמגירה שלו היתה מסודרת הוא היה מחמיא ע''כ
בהתפעלות כדי לעודד את שאר הילדים ע״כ .ובעיני
ראיתי פעמים רבות מספור כשרבי חיים רואה איזה
חפץ לא מסודר אפי' כשהוא במרחק גדול ,הוא ממלא
מרום שנותיו (ובשנים האחרונות ממש שקשה עליו
ההליכה הוא מבקש מסובביו) מסדר את זה בצורה
הכי יעילה שלא יתפזר שוב .וכולם יודעים איך
הספרים שלו בבית מסודרים היטב לפי כל סוגי
הסדרים ,ואם משהו נקרע הוא טורח לשפץ אותו
היטב.
האדמו״ר מתולדות אהרון בעל ״דברי אמונה״ היה
מסודר מאד בכל עניניו ,והיה מקפיד להחזיר כל ספר
למקומו לאחר הלימוד ,וכך ידע כל ספר היכן הוא,
למרות שהיו לו ספרים רבים .כך היה גם בחפציו הכל
היה מסודר במקום .כאשר היו מספרים לו שמחפשים
דבר בבית ולא מוצאים היה אומר בצחות :היכן
שהניחו את החפץ  -שם הוא מונח .וכך לימד את
סובביו להיזהר מבלבול ולשים כל דבר במקום .מידי
פעם היה מבקר בחדרי הפנימיה של בחורי הישיבה,
ופעם כשראה באמצע היום שמיטתו של אחד
הבחורים לא מסודרת ,הצטער על כך מאד והאריך
בעניין נחיצות השמירה על הסדר.
רבי נחום זאב בנו של הסבא מקלם ,נסע עוד לפני הבר
מצוה שלו ללמוד בישיבה שבעיירה הסמוכה לוילנא.
לאחר תקופה ארוכה החליט אביו לנסוע לבקר את
בנו ולעקוב אחר התקדמותו בתורה .וכך היה
וכשהגיע אל הישיבה לאחר דרך ארוכה לא נכנס
תחילה לבקר את הבן ,אלא פנה דבר ראשון לחדרי
השינה של הבחורים ,חיפש את מיטת בנו ,שם בדק
אם המיטה מסודרת ,אם הארון מסודר ,וכשראה
שהכל מסודר הלך לראות את בנו ,וגם כשפגש אותו
לא בחן אותו בדברי תורה ולא חקר אותו על
התנהגותו ,בגלל שראה את חפציו וזה הספיק לו
לדעת שהכל כשורה.
ובנותן טעם להביא מדברי חז״ל שהחשיבו מאוד את
עניין הנקיון והסדר כתרופה ,ולהיפך ,מי שמפוזר ולא
נקי חז״ל גינו את זה וכסיפורים דלהלן :הגמרא
במסכת ברכות מספרת על רבי אלעזר שחלה ונפל
למשכב  ,נכנס אליו רבי יוחנן וכשגילה את זרועותיו
נפל אור בבית ורבי אלעזר הבריא .ויש שמסבירים את
הדברים באופן פשוט ,שכאשר נכנס רבי יוחנן לביתו
של רבי אלעזר ,ראה שהוא שוכב בבית שאינו נקי
ומסודר ,מקום בלי אור ואויר ,החפצים אינם
מסודרים והרצפה אינה נקייה ,וכתוצאה מכך רבי
אלעזר לא הבריא .מה עשה רבי יוחנן? גלה את
זרועותיו והפשיל את שרווליו ,ולא הסתפק בברכות
בלבד אלא טרח בכבודו ובעצמו מבלי להסתכל על
כבודו ,והתחיל בעצמו לנקות ולסדר את הבית ,סדר
את המיטה ,ניקה את הרצפה ,אוורר את הבית ודאג
לכל צרכיו של רבי אלעזר ,ואז נפל אור בבית ,כי
פתאום נפקחו עיניו של החולה והוא החל להרגיש את
האור הגדול של הצדיק רבי יוחנן .וכך מסופר גם
במסכת נדרים שנכנס רבי עקיבא לבקר את החולה,
ומכיוון שעמד וכבד את הבית וסידר וניקה אותו ,עד
שאמר לו החולה ״רבי החייתני״  -בזכות זה קם
החולה והבריא .יצא רבי עקיבא ודרש ״כל מי שאינו
מבקר חולים ,כאלו שופך דמים״ ,וזוהי המצוה הכי
חשובה בביקור חולים.
מסופר בגמרא מסכת יומא על התנא רבי מאיר שהיה
בודק בשמות האנשים כדי לדעת האם הם טובים.
כשהיה צריך לעשות עסק עם משהו היה בודק בשמו,
ואם השם לא היה שם הגון  ,לא היה סומך עליו
וחושד בו בסתר .פעם אחת הלך רבי מאיר יחד עם

רבי יהודה ורבי יוסי בדרך ,ורבי מאיר הקפיד לבדוק
את שמות האנשים שאיתם עשה עסקים ,אך חבריו
לא עשו כך .בדרכם הם הגיעו לאכסניה ובקשו ללון
שם .שאלו התנאים על שמו של בעל האכסניה והוא
אמר ששמו כידור .שמע רבי מאיר את השם ,ואמר
לעצמו כי איש זה הוא כנראה איש לא הגון .שהרי
כתוב בתורה ״כי דור תהפוכת המה בנים לא אמן בם״
ומי ששמו כידור הוא איש תהפוכות ואין בו מאומה.
זה היה בערב שבת ,ורבי מאיר לא רצה לשים את
הכסף שלו אצל בעל האכסניה שמשמו נראה שאינו
הגון ,אבל לא אמר לחבריו דבר כדי לא להוציא שם
רע על אדם בלי סיבה .ולכן הלך בסתר והחביא את
הארנק בבית קברות שבעיר ליד הקבר של אבי בעל
האכסניה .שני התנאים האחרים לא חשדו בכלום
והביאו את כל כספם לבעל האכסניה והיו בטוחים
שבמוצאי שבת יחזיר להם את כספם .בליל שבת חלם
בעל האכסניה חלום מוזר ובבוקר הוא בא אל
התנאים וסיפר להם שבחלומו ראה את אביו שנפטר
ואביו מגלה לפניו שמישהו החביא ארנק מלא בכסף
לידו והוא מייעץ לו לבוא להוציא את הכסף ולהרויח
סכום עצום .כששמע רבי מאיר את דבר החלום נבהל
מאד ,והבין שאביו של בעל האכסניה גם הוא רשע
גדול שאפילו לאחר פטירתו נותן עצה לבנו לעשות
מעשה גניבה נורא שכזה .מיד ביטל רבי מאיר את
החלום ואמר חלומות שווא ידברון ...אך רבי מאיר
בכל זאת חשש שבעל המלון ילך לחפש את כספו ,לכן
הלך לבית הקברות ושמר שם על ארנקו עד מוצ״ש,
שאז לקח את ארנקו וחזר לבית המלון .כשהגיע ראה
את חבריו התנאים עצובים מאד .נבהל ושאל אותם
מה קרה? ואז הם ספרו שבאו לבקש במוצ״ש את
כספם מבעל המלון אך הוא הכחיש את הדברים וטען
שלא היו דברים מעולם.
שאלו החברים מדוע הוא לא הפקיד בידיו את כספו,
וענה להם שחשש כששמע את שמו של בעל האכסניה
ששמו לא הגון ,ואינו רצה להגיד להם זאת מפני
שאסור לספר משהו לאחרים דבר שאין לו בסיס,
ואותו האיש בחזקת כשר .לא ידעו התנאים מה
לעשות ,כיצד יחזירו את כספם? בסוף החליטו
להזמין את בעל המלון לבוא לשתות יין ,הושיבוהו
והזמינו לו משקה חריף המשכר .בעל המלון שהיה
בטוח בניצחונו לא התנגד להזמנה ,ושתה מלא מלא.
כשהתנאים מדברים אתו ראו הם על שפמו של האיש
שדבוק לו עדשים שאותם אכל בסעודה קודם .מיד
שלחו את אחד החברים שלהם אל ביתו של בעל
המלון ,הוא פנה אל בעלת הבית ואמר :״בעלך בקש
את שני ארנקי הכסף שהוא קבל בערב שבת .ואם
תרצי הוכחה לכך שבאמת בעלך שלח אותנו ,אתן לך
סימן בכך שהוא אכל עדשים בסעודה שאכל לפני זמן
מה״ האישה האמינה להם ,כי באמת כך היה ,מיד
הוציאה את הארנקים ונתנה להם .חזר האיש
לחבריו ,וסימן להם שהארנקים נמצאים בידו ,מיד
נפרדו כולם מבעל האכסניה ויצאו לדרכם .בנתיים
חזר האיש אל ביתו ,ואז סיפרה לו אשתו שנתנה את
הארנקים כמו שהוא הורה לה .שמע בעל המלון את
הדבר ,הוא התמלא כעס וחימה על אשתו וצעק :מי
בקש ממך להשיב להם את ארנקי הכסף? הרי עכשיו
הפסדתי אוצר גדול! היין שבו בלבל אותו והוא
בחמתו הרג את אשתו .שמעו זאת החכמים ואמרו:
מים אחרונים הרגו את הנפש .מפני שמי שנוטל ידיו
לאחר הסעודה ,ומנקה אותן משאריות המאכלים
שדבקו בהם ,והוא גם מנקה את פיו ואת שפמו ,כדי
שיוכל לברך ברהמ״ז בנקיות ובסדר ,ניצל .אבל בעל
המלון היה איש מפוזר ולא שמר על הנקיון ,לכן נותרו
לו עדשים בשפמו ,ועם זה השתמשו התנאים כדי
לקבל את כספם ,נמצא שמים אחרונים הרגו את
הנפש .מכאן אנו למדים על חשיבות הנקיון והסדר.
חלק נכבד מהספר החשוב 'מידות טיש'.

הארות וידיעות חשובות ,ודברים מגדולי ישראל ערוך בדרך של שו״ת
שאלה :מה העניין בסעודת מלווה מלכה?
ת שובה :הנה בפרשתנו מובא :למשפחותם
לבית אבותם .יהודי מיוחס לאבא בכל
העניינים .וכידוע ,שלשה שותפים יש באדם,
ואביו מביא את העצמות .יש עצם שניזונת רק
מסעודת מלווה מלכה .וידוע שהגאון כשהיה
חולה מאד ביקש שיאכילו אותו כזית לסעודת
מלווה מלכה .וכן אשתו שרצתה פעם לצום ג׳
ימים רצופים ממוצ׳׳ש ,אמר לה שהתיקון שיש
מסעודת מלווה מלכה הוא יותר גדול מכל
הצומות שתעשה .רבי חיים קניבסקי מעורר
הרבה על סעודת מלווה מלכה והוא מביא שזה
סגולה להרבה דברים כמו ללידה תקינה וקלה
וכו׳ .היה פעם שהבאתי לפניו בחור שהיתה לו
ירידה חזקה ביראת שמים בלשון עדינה,
והגר׳׳ח אמר שיקפיד על אכילת מלווה מלכה.
ההוא הקפיד ע׳׳כ והיום הוא ירא שמים
מרבים.
שאלה :בימים אלו (חמישי  -שבת) חל ער׳׳ח
סיוון ,מה שונה ער׳׳ח סיון משאר ערבי ראש
חודש? ת שובה :השל׳׳ה הקדוש הביא( ,וכן
הוא בפלא יועץ) היות וחודש זה הוא חודש של
קבלת התורה ואז נקראים בנים אתם לה׳,
ולכן ראוי למי שיכול ליישב בתענית באותו
היום (והרחיבו בזה הרבה גדו׳׳י שמי שעניין
התענית מפריע לו בלימוד ,יצא שכרו בהפסדו
והגר׳׳א כתב שיותר טוב תענית דיבור מתענית
אוכל) וליתן צדקה ולתקן כל ענייני הבית,
ולבקש רבות על חינוך הילדים לתורה ויר׳׳ש
ולבקש כל צרכיהם וזיווגם ושיהו עמלי תורה
בטהרתה .ואף תיקן תפילה מיוחדת לאומרה
בפרט בעת הזאת ,וזוהי ההשתדלות
המינימלית שלנו להצלחת צאצאינו בתורה.
ו ה חזו ״ א כ תב נוסח תפילה לאם למען בנה לכל
ימות השנה .וז׳׳ל :יהי רצון מלפניך ה׳ או״א
שתרחם על בני ..ותהפוך את לבבו לאהבה
וליראה שמך ולשקוד בתורתך הקדושה,
ותסיר מלבו כל הסיבות המונעות אותו
משקידת תורתך הקדושה ,ותכין את כל
הסיבות המביאות לתורתך הקדושה .ובפלא
יועץ ג׳׳כ כתב להתפלל הרבה בימים אלו
שיזכה הוא ובניו ללמוד וללמד לשמור ולעשות
ולקיים( .והשל׳׳ה כותב שאם אומר קודם
התפילה חטאתי שזה נחשב לוידוי ,תפילתו
היו ת ו ה שנ ה ער׳׳ח
יותר מתקבלת לרצון).
סיוון חל בשבת יש שהתירו לומר תפילת
השל׳׳ה בשבת ,כן פסקו הרב ואזנר והרב
אלישיב .ורבי חיים קניבסקי עונה שיש לומר
תפילת השל׳׳ה ביום חמישי או שישי .חלק
נכבד מהדברים ראיתי בספר החשוב על ענייני
חג השבועות בשם ׳המעלות לדוד׳ של הגאון
הצדיק ירא ה׳ באמת בקי עצום בכל חלקי
התורה הרב חבזה שליט׳׳א מרחוב אלחריזי
בבני ברק.
שאלה :בשבוע הקרוב מתחילים שלושת ימי
הגבלה ,וידוע שהם ימי הכנה למתן תורה,
איזה דבר אדם יכול לעשות באותם ימים כדי
שיזכה לכל השנה ללמוד וללמד? ת שובה :ידוע

ומקובל מרבי שמואל חרקובר ,שהיה מגדולי
וענקי הדור הקודם ,שמי שלומד בשלושת
הימים האלו של ימי ההגבלה בהתמדה רבה,
זוכה להצלחה בעלייה בתורה כל ימות השנה
ואשרי מי שמנצל ימים אלו .וכבר הבאנו
בשבוע שעבר שאפשר לקנות לימוד בהתמדה
ע׳׳י שקדנות והוא שאת השעה שלומדים
יקדיש כולה ללימוד בלי הפרעות ולא צריך
הרבה שעות אלא אפי׳ מעט באיכות.

עבור הפעלת מכשיר הנשמה במשך יום שלם,
הוא פרץ בבכי .הרופא ביקש שלא יבכה מעל
החשבון כדי שלא ירטיב אותו .אבל מה שהזקן
אמר גרם גם לכל הרופאים לפרוץ בבכי .הזקן
אמר :״אינני בוכה בגלל הכסף שעלי לשלם.
אני יכול להוציא את הסכום הזה .אני בוכה כי
נשמתי מאווירו של אלוקים במשך  93שנה
ומעולם לא שלמתי דבר בשל כך .אבל עבור
שימוש במכשיר הנשמה בבית החולים שלכם
במשך יום אחד בלבד עלי לשלם  5,000יורו.
הבנתי עכשיו עד כמה אני חייב תודה לה׳ .עד
עכשיו מעולם לא הודיתי לה׳ על זה.

שאלה :מה מיוחד במוצ׳׳ש זו פרשת במדבר
תש׳׳פ? ת שובה :החזו׳׳א היה אומר שהכל
הולך אחרי ההתחלה ,והיינו שאם במוצ׳׳ש
מתחיל את השבוע ברוגע אז כל השבוע הולך
לו ,וכן כשבראש חודש הוא לומד ומתפלל
ומתנהג כראוי כל החודש מצליח לו היטב,
והנה במוצ׳׳ש זה חל גם ראש חודש והיינו שזה
ראש גם לחודש וגם לשבוע ,ובפרט שחודש זה
הוא חודש מיוחד וגדול מאוד ,חודש שבו דנים
את האדם בהצלחתו הרוחנית ובס׳׳ד שתלווה
אותו כל השנה ,מה טוב ומה נעים שהשנה יצא
ששניהם יחדיו ,וכדאי לעמול רבות שבמוצ׳׳ש
נמצה את היכולות שלנו בתפילה מעומק הלב,
ובלימוד באיכות ובהנהגות טובות במידות
שישפיע לכל השבוע
ויר׳׳ש ,ונזכה
החודש,השנה והחיים שלנו.

שאלה :היות ובחודשים האחרונים הרבה
אכלו אכילה רגשית באופן גבוה וזה דבר
שיכול להשפיע מאוד על הבריאות עם השלכות
קשות ,איך מסתגלים לצאת מההרגלים
שהשתרשו אצל רבים מאתנו? ת שובה :יתבונן
טוב לפני שאוכל מה הוא מנסה למלאות
באמצעות האוכל ,האם האכילה היא בגלל
רעב או סתם למלאות ריגושים ,שההשלכות
של זה קשות מאוד .וכדי להרגיע את הרגש
יאכל הרבה ירקות וישתה הרבה ,ובימים אלו
ישתה לפחות שני ליטר ביום ( 12כוסות) כי
החום הוא קשה מנשוא ומייבש מהר את כל
הגוף .ויזהר מלהעמיס על הגוף.

שאלה :בימים אלו מתחילים אט אט לחזור
לבתי מדרשות שאותם עזבנו מזה כחודשיים
ימים ,מה מוטל עלינו להתחזק בדבר זה?
ת שובה :ברור שאפשר לתלות כי הסיבה
שנזרקנו מהבתי מדרשות זה בגלל שלא נהגנו
בהם מספיק כבוד ,ודין בית כנסת הוא כדין
בית מקדש מעט שצריך לנהוג בו קדושה
יתירה ,ולכל הפחות לא לעבור בו איסורים
כדיבור בשעת התפילה או לשה׳׳ר אף שלא
בשעת התפילה ,ומי שיתחזק בזה ודאי יזכה
לראות ישועות .והנה הקב׳׳ה בשנה האחרונה
עורר אותנו ע׳׳כ מספר פעמים בחלום של הרב
פלמן זצ׳׳ל ועוד התעוררויות שלא מספיק
הועילו ,וכעת הקב׳׳ה הוציא אותנו לחודשיים,
ואם נחזור וחלילה לא נשמור על כבוד בית
הכנסת ,אנו חלילה וחס יכולים לגרום לצער
השכינה באופן שכבר יהיה יותר קשה לתקן
והעונשים ע׳׳כ הם גדולים.

שאלה :האם ראוי לאדם להיות מעורב
בתפקוד הבית ,או שעדיף ללמוד בהתמדה בלי
לראות בכלל מה נעשה סביבו? ת שובה :ילדיו
של רבי חיים מספרים שכשרבי חיים היה חוזר
מהכולל הוא היה מארגנם לשינה לא לפני
שדאג שיאמרו קר׳׳ש וכ׳׳א יכין לעצמו ספל
לנטילת ידים שזה מוסיף יר׳׳ש לילד ,ואף היה
מחלק ע׳׳כ פרסים למי שהקפיד ע׳׳ז  ,ואח׳׳כ
היה עושה להם הגרלה וכולם היו הולכים
לישון ,ולאחר שעה קלה היה נכנס לחדר שבו
כבר נרדמו הילדים (לרבי חיים היה רק סלון
וחדר שינה ,בסלון ישנו הבנות ובהול ישנו
הבנים) ומתיישב ללמוד בהתמדה ולפעמים
מחוסר מקום היה מעביר ילדים לישון במיטה
שלו .רבי חיים תמיד דאג לומר לרבנית שלו
מילה טובה על מה שהכינה ושיבח את מאכליה
ותמיד כשהיה רואה שסידרה משהו או עשתה
משהו היה משבח ע׳׳כ ואומר מילה טובה,
ששם לב לדברים .וברור שבעל שלא שותף
בעול הבית ולא שם לב למה שאשתו עושה
שלא יצפה כלל שהיא תעריך אתו ואת פועליו.

שאלה :למה קוראים לאדם בלי מזל
שלומיאל? ת שוב ה :מבוא בגמ׳ שזמרי בן
סלוא נשיא שבט שמעון הוא שלומיאל בן צורי
שדי המוזכר בפרשתינו והוא חטא עם כזבי
ואותו הרג פנחס ,וכתוב בגמ׳ שבשעה שפנחס
הרג את זמרי נעשו לו ששה ניסים שהיו ברי
מזל לזמרי .לפי׳׳ז מובן למה קוראים למי שלא
מצליח שלומיאל כי שלומיאל הוא זמרי שהיה
לו מזל רע אחד אחרי השני.

שאלה :בימים אלו הילדים מתחילים לשוב
אט אט ללימודים אחרי תקופה ארוכה של
חוסר וודאות וחופש ב׳בית כלא מזהב׳ ,ולימוד
בטלפונים וכו׳ .מה יעשה כדי שהעניין יעבור
בהצלחה ולא יתחיל על רגל שמאל ,שאז יכול
להרוס את כל ההשקעה החינוכית שעמל עליה
לאורך זמן? ת שובה :כדי שהילד יעבד זאת
במוח ולא יפול עליו בבת אחת חשש מעול
המסגרת ,חשוב מאוד לשוחח עם הילד עוד
כשהוא בבית במקום המוגן שלו ,ואז לנסות
לשמוע את חששותיו ולעזור לו ולהסביר לו
שכל הכיתה באותה הסירה וכעת הוא יתחיל
מחדש את חיי החברה והכללים של המסגרת,
ובעיקר לתת לילדים עוצמה שתמיד יש להם
את הבית שזה המקום החם שיש להם וד׳׳ז
נוסך בהם בטחון ומקל עליהם את ההתחלה.

שאלה :כיצד אפשר להתעורר מהקורונה על
חובתינו להודות לקב״ה על זה שהוא מחייה
אותנו בכל נשימה ונשימה? ת שוב ה :התפרסם
כי לאחר שהוטב מצבו של איש זקן בן  93בבית
חולים באיטליה והוגש לו חשבון לתשלום

הלכות
הלכות בפרשה :בפרשתינו מובא שמנו (ספרו) את בני
ישראל .בעניין האיסור לספור אנשים .לצורך מצווה מותר
לספור ע״י דבר אחר (כגון משהו שנמצא על יד כל אחד
שאותו הוא סופר) ,וכמו שמצינו במחצית השקל ,אבל שלא
לצורך מצווה אסור אפילו ע״י דבר אחר( .והסופר עובר על
שני לאווין ,ומביא נגף ועין הרע על ישראל( .יומא כב.
רמב״ם תמידים ומוספים ד ד .מג״א קנו ב .רש״י שמות ל'
ב' ).ובכף החיים נה יא פסק שע''י ראייה ומחשבה בלי
להצביע מותר .וע״י כתיבה ולצד השמות לכתוב מספרים
אסר השבט הלוי ו' כ' .והוא מהחת״ס .ולכן נהגו העולם
כשרוצים לברר אם יש י' למניין וכדו' ,לספור האנשים ע״י
אמירת והוא רחום וגו' שזה נקרא ספירה ע״י דבר אחר
לצורך מצווה .וכשרוצים לספור אם יש עשרה אנשים
שהצטרפו לדבר עבירה נוהגים לספור דם צפרדע וכו'.

(לא להלכה אלא לעיון בלבד)

הלכות מצויות :אדם שכבה לו האור בשבת או שנדלק
לו האור בטעות .או שהשאיר אור דלוק מלפני שבת,
ובשבת הוא רוצה לכבות את זה ,מותר לו להעמיד בנו
תינוק קטן שאינו בר הבנה ולא יודע מה עושה הפעולה
שלו על יד המתג (מסתבר שעד גיל שנה זה וודאי בסדר)
כדי שישחק עם המתג של החשמל ועי״ז הוא יכבה או
ידליק את האור( .וד״ז מבואר ביבמות קיד .ששלח
ילדים לשחק ע״י המפתח שהיה ברה״ר) ואין בזה לא
ספייה ,ולא שביתת בנו ,ולא אמירה לקטן ,ואינו עושה
אלא להנאתו ,ואין בזה מצוות חינוך כי לא מבין שד״ז
אסור .ואם מבין שהוא מדליק לצורך אביו וכדו' אסור,
דההיתר הוא רק בתינוק שלא יודע מה עושה פעולתו.

לרגל חג השבועות הקרב ובא נביא כאן שוב דיני דגים עם
חלב .הב״י יו״ד פז כתב שאכילת דגים עם חלב הוא סכנה.
והדרכי משה ,הט״ז ,הש״ך ,המג״א ,החיד״א והפר״ח ועוד
הרבה אחרונים כתבו שהב״י הזה הוא טעות ואין סכנה
באכילת או בישול חלב עם דגים .הכה״ג פסק שהב״י לא
טעות וסכנה לאכול חלב עם דגים .וכעי״ז הביא הפתחי
תשובה שאסור גבינה או חלב עם דגים ,אבל הפתחי תשובה
כתב שאין סכנה בשמנת וחמאה עם דגים .ולמעשה הבן
איש חי כותב לאסור אף בחמאה עם דגים .וכן נהגו בני
ספרד .ואחד אחרי השני לכו״ע שרי ע״י נט״י כמו בין דגים
לבשר ,וכן הקפידו רבים מקהילות החסידים שלא לאכול
דגים עם חלב .אבל רבים מהאשכנזים אוכלים דגים עם כל
סוגי החלב בלי שום קפידה.

שאלה בחו שן משפט:
אדם שהזמין אולם ,וסיכם כרגיל שבמקרה של ביטול
האירוע הוא ישלם .במקרה שהביטול היה בגלל
הקורונה האם חייב לשלם ,או שפטור משום אונס?
תשובה :בתשלום לאולם יש שלושה חלקים.1 .

שכירות האולם .2 .הטרחה שטורחים הבעלים להכין
את האולם לשמחה . 3 .ההוצאות שיש בשביל
השמחה .ויש לדון אי בעל האולם הוא כפועל או
כקבלן ,ואם הוא פועל אז מגיע לו שכר פעולה על מה

שכבר עשה ,ואם הוא כקבלן משלם רק על העמדת
האירוע בפועל ,וכאן כיוון שבסופו של דבר היה אונס
מחמת מכת מדינה פטור לגמרי .ויש לדון בכל עניין
מכת מדינה בהרחבה.

שו״ת ולא יהיה בכם נגף .נידונים מעניינים מענייני היום
ענייני חג השבועות
מכיוון שכך ,יש מקום לברר הדין במי שנמצא
בבידוד בגלל קורונה באופן שבוודאי אין כל מצב
שאלה א'  :הנה במש״ב סימן תקכ״ז סק״ג הביא
של 'מקלעי להו אורחים' ,האם הוא דומה
דהיתר עירוב תבשילין הוא אף למ״ד מלאכות
ל'סמוך לחשיכה' שיש להחמיר שלא לסמוך על
שבת אין נעשים ביום טוב ,משום דאמרינן
העירוב תבשילין באופן זה?
הואיל ואילו מקלעי ליה אורחים חזי ליה ליו״ט
גופא .ולכן כל האיסור שהעירוב בא להתיר הוא שאלה ב'  :כתב המש״ב בסימן תקכ״ט סקי״א
רק מדברי סופרים .וכדי לחוש לדעה זו ,כתב שמצווה לאכול בשר ביו״ט משום שמחה,
המשנ״ב שיש להקדים הכנת המאכלים לשבת (כמבואר שם בביה״ל) .ונשאלת השאלה האם גם
בעוד היום גדול ,משום דבסמוך לחשיכה בזמן מי שאינו חש טעם באוכל מקיים בזה מצוות
דלא שייך שיצטרך לו ביו״ט גופא ,ליתא היתר שמחה? (אמנם לגבי חיוב שתיית יין משום
ד״הואיל״ וממילא חוזר הדין דאוריתא שמחה ,אין מקום להסתפק ,משום שהשמחה
נעשים
אין
שבת
שמלאכות
ביו״ט .ביין א ינה מחמת טעם היין).

שאלה ג' :בהא דנהגו שבזמן הזכרת נשמות
ייצאו מבית הכנסת כל מי שיש לו הורים עמו״ש,
השאלה היא במתפללי המרפסות ,האם גם
כשאומרים 'יזכור' במרפסת ינהגו בזה?
שאלה ד' :בהלכה ללבוש ביו״ט בגדים יותר
חשובים משל שבת :כשחל יו״ט בע״ש ולובש
בגדים חשובים לכב' יו״ט ,האם יכול להמשיך
ללבשם בשבת הואיל וביו״ט כבר קיים החיוב
ללבוש בגדים חשובים יותר ,או שבשבת ילבש
בגדי שבת כדי שגם לאחר יו״ט יהיה ניכר שהבגד
שלבש ביו״ט היה חשוב יותר?

חידות:
בשבוע שעבר הבאנו ארבע משמעויות למילה העומר תהיה רק מדרבנן? י .איזה ברכה הזכר
חלה וכדלהלן :חלה  -חלות לשבת .חלה  -לא יברך לעולם למרות שהאישה מברכת אותה
השבועה לא חלה .חלה  -הבריא נהיה חולה .חלה יום יום?
 הפרשת חלה .מישהו ציין בפני עוד משמעותלמילה חלה ,והיינו פחד ,כדכתיב כל העולם חל חידות משמעויות מילים :יא .ה' משמעויות
למילה אשה? יב .ה' משמעויות למלה אוכל?
מפניך .יישר כח.
חידות בפרשת שבוע :א .היכן בפרשה ארבעה
מילים רצופות המסתימות באות ן? ב .אדם
בפרשה שנקרא ישר והפוך אותו הדבר? ג .שם
של שוק מפורסם בפרשה? ד .איזה שם בפרשה
הוא מוזכר בתור אבא שלוש פעמים בחומש
במדבר? ה .שש מילים בפרשה שמוזכרות
בזמירות שבת? ו .איזה שלוש פרשות מוזכרות
בפרשה?

חידות לשאול את הילדים (מאוד חסר לי מי
שיכול לשלוח לי אני מקבל בשמחה ובתודה) יג.
מה הקשר בין האחראי של בית הכנסת למה
שהיה השבוע .מאוד חזק? יד .מה ההיפך מזכר?
טו .איזה שני דברים השתמשו בהם הרבה או
שהיו הרבה השבוע והם נקראים ישר והפוך
אותו הדבר? טז .איזה שלוש התחלות חדשות
יהיה בשבת ומוצ״ש? יז .איזה שם הוא גם של
זכר ,גם של נקבה ,גם שם משפחה ,גם אשכנזי
וגם תימני ,וגם שם של בעל חי? יח .איך יכול
להיות אדם ידליק שני נרות והוא יראה ארבע? :

חידות תורניות :ז .מתי מניח תפילין של ראש
בלבד? ח .איך יתכן אדם שיעמוד להתפלל
שמו''ע בראש חודש ויאמרו לו לא לומר יעלה
ויבוא? ט .איך יתכן שיבנה ביהמ״ק וספירת תשובות :א .בן אהרן הכהן שמן המאור .ב.
אליסף בן לאל .ג .מחנה יהודה ב ג .ד .עמיהוד.

אלישמע בן עמיהוד .וכן בפרשת מטות פרק לד
מוזכר שמואל בן עמיהוד .פדהאל בן עמיהוד .ה.
איש על מחנהו ואיש על דגלו .ו .נשא את ראש
בני קהת .ויהיו כל פקודי בנ״י ,אלה שמות
האנשים .ז .משנ״ב כו א כשלא יספיק להניח
שתיהם יניח רק של ראש .ח .במוסף ,ויש עוד
דוגמאות .ט .אם יבנה בין פסח לשבועות ,כיוון
שלא הביאו קרבן העומר ולא מקיים מיום
הביאכם .י .שעשני כרצונו .יא .אשה  -נקבה.
'לזאת ייקרא אשה' .אשה  -נשואה לאיש' .ולו
תהיה לאשה' .אשה  -הבעל שלה' .אשה יקימנו
ואשה יפרנו' .אשה  -קרבן אשה לה' .אשה  -אש
של אשה .יב .אוכל  -מזון .אוכל  -אוכל ושותה.
אוכל  -מסוגל .לא אוכל לאכול כעת .אוכל ' -לא
אוכל עוד לצאת ולבוא' ,רש״י  :איני רשאי .אוכל
 'והסנה איננו אוכל' ,אינו מתכלה .יג .שמש שלבית הכנסת .שמש שהקב״ה הוציא השבוע
מנרתיקה ..יד .נקבה ,או שכח .טו .מים שמש.
טז .חומש במדבר ,תחילת השבוע ,תחילת
החודש .יז .יונה .יח .מול המראה.

ניתן להשיג
בעידן הקורונה ניתן להשיג את העלון בבני ברק:
אצל רבי ידידיה זר שליט״א .ובכניסה לביהכ״נ כתב
סופר רחוב סוקולוב בבני ברק .ובכניסה לביהמ״ד
המרכזי מניין אברכים 'פרדס כץ' רחוב אבוחצירא ,9

לכמות עבור מנייני החצרות והמרפסות יש לפנות אלי השיעור יימסר אי''ה בשבועות אלו ביום חמישי
במיל בשעה  10בערב .אפשר לשמוע בטלפון שמספרו:
להשיג.
ניתן
כמו״כ
לטלפון,
 . 456alon@gmail.comמי שרוצה לקבל את העלון  0723986757פתוח לקומות הכשרות .אפשר להאזין
בפקס יתקשר לטלפון 03-6180383
גם לא בשעת השיעור.
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גלמו  - 341שנה 40

לקבל ב מיי לgmail.com@6776168 :

ילן בשמחה
 1הקו שגמתח מהד-הביו* עד רמו* אלחגן.
התפ יל ות מח וץ לבת י המדרש ות ,
הב יא ו רב ים מהת ושב ים לתה ות
לא י זה צד להתפלל  ,ומה ה ואהכיוון
המד ו יק שב ו ממ וקמת רמת אלחנן,
ב יחס ל יר ושל ים □ הרב מתת יה ו
ג ודלבסק י עשה עבורנו את המלאכה

התמונה האחרונה של רבי
יעקב קולודצקי זצ״ל,
בדרך לאמבולנס .התפילין
מעל המזוודה .שלוש
שעות לאחר מכן ,התמוטט
בבית החולים
♦
הברכה של מרן הסטייפלער זצ״ל
למי שהחזיק את ישיבת השרון
♦
תלמידי החכמים המקפידים על כל
נהלי התפילה ,גם כאשר התרנגולים
מקרקרים באמצע...

תהודה עצומה לעלון החדש ׳כמוצא
שלל רב׳ על פי סדר הדף היומי ,של
הרה״ג רבי אברהם רוזנטל ,עם
פנינים מופלאים מאוצר גדולי הדורות

K 2

השי״ת ברא לנו נשמה כל-כך יציבה וחסונה ,שהיא
מסוגלת להבחין בין החיוב להצטער על אובדן ,ובין
האיסור להתעצב .כשאדם יודע שכל מה שקורה אתנו
מחושב לפרטי-פרטים ,תמיד הוא יהיה שמח ,ומיושב

הופיע ה ב רן המשלים אמ
הסדרה הפופולרית ׳ופריו
* >)%
מתוק׳ של הגאון רבי יצחק
זילברשטיין שכתב הרה״ג
רבי ארז חזני  -והפעם על חומ ש 'במדבר'

לפני שאושפז ביקש
הרב שינפלד זצ״ל
שידאגו לקמחא
דפסחא למשפחה
נצרכת .אוי ,אוי ,אוי,
איזו אבידה איבדנו!

_

^

הילד הכשרוני ששתק
בעת המבחנים

ו

לפ יסיפורי
המ ופת שס ופר ו
על יעקב גל ים
זצ׳׳ל ,שנפטר
לאחר 19
שנ ות-סבל ,
בר ור שעם
ישראל א יבד
אדם גדול

מדוע שתק הבחור הכשרוני בעת
הבחינות לישיבה?
סיפורי מופת מופלאים ונדירים סופרו על הבה״ח יעקב גלים זצ״ל ,שבבר בילדותו ניבאו
לו בל רבותיו גדולות ונצורות ■ מה היה בתוב בפתק שהוציא מדי במה דקות מביסו
בבנם ההתעוררות בבין המצרים? ■ אין ספק שעם ישראל בולו איבד אבידה גדולה
לאין שיעור עם פטירתו של יעקב זצ״ל ,שהלך לעולמו בגיל  32לאחר קרוב ל 9-ו
שנות-סבל ■ ויבוא יעקב שלם
שאלה לפני כולם ,והנער
הסיפור המפעים שסיפר
שהשיב בדרך הראויה
הרה״ג רבי צבי רייך
שליט״א בהלווייתו של
ביותר ,ודבריו היו ברורים
הבה״ח יעקב גליס זצ״ל,
וסדורים  -רבים היו סיכוייו
פותח לנו צוהר לאישיותו
להתקבל.
המופלאה ולגדלות-נפשו
והנה ,כשהוצגו השאלות
של הנפטר.
לפני התלמידים ,השתדל כל
הרב רייך היה המלמד
אחד מהם להרשים את
בכיתה ח' בת״ת 'אור
הבוחנים בתשובותיהם ,אך
יעקב ישב ו ...שתק ,לא
מרדכי' בו למד יעקב.
במשך שנת הלימודים שבה
הוציא מילה מפיו .עם כל
חינך את יעקב נקשרה נפשו
כישוריו העצומים ,אף שידע
של הנער בנפש רבו .איש לא
את התשובה על-בוריה
יעקב גליס זצ״ל בכיתה ח' עם המלמד הרה״ג רבי צבי ריין שליט״א
שיער אז איזו צורה ילבש
ויכול היה 'לירות' את
הקשר הזה בעתיד...
הדברים מפיו ולהרשים את
הבוחנים ,בחר יעקב לשתוק' .כן ,הוא פשוט לא הוציא מילה',
יעקב המשיך את דרכו בישיבת פוניבז' לצעירים ,וכחודשיים
חוזר ואומר הרב רייך ברגש.
לאחר תחילת לימודיו בישיבה איבד את הכרתו באופן
פתאומי ,שלא שבה אליו עד יומו האחרון.
לקראת סיום הבחינה שמו הבוחנים את ליבם לעובדה שיעקב
לא ענה על שום שאלה ,והפנו אליו שאלה לצאת ידי חובה.
הרב רייך ,שאהב את יעקב אהבת-נפש ,כבן ממש ,נשאר רבו
התשובה הרהוטה הדהימה אותם .והם שאלו אותו שאלה
של יעקב גם לאחר שחלה ,והגיע כל שבת כדי ללמוד עמו
נוספת ,סבוכה במיוחד ,ושוב השיב הילד תשובה שמתוכה
ב'חברותא' .כך במשך כל השנים ,עד השנתיים האחרונות
אפשר היה להבין עד כמה הסוגיה סדורה ומחוורת לו.
שבהן לא הובא יעקב הביתה לשבתות.
פשר הדבר התגלה רק לאחר מכן :התברר שהילד המוכשר
שתק ולא דיבר מילה ,כדי לא להתבלט ,ועל-מנת שלא
בהלווייתו הכואבת של יעקב ,דיבר
להראות שהוא המצטיין ביותר ,וכדי
הרב רייך בדמעות על ענוותו הטבעית
לתת לחבריו הזדמנות להרשים את
של הנפטר ,על כישוריו המיוחדים ,על
הבוחנים.
רגישותו העצומה לזולת ועל מידותיו
הלוא אם רק היה פותח את פיו ,היה
סיפר
המופלאות .להמחשת הדברים
ראש הישיבה מתרשם מכישרונותיו
מעשה שהיה בעת המבחן לישיבות
הברוכים ומקבל אותו מיידית ,ויעקב
שנערך בשנה ההיא לתלמידי כיתה ח'.
לא רצה לקחת מהחבר את הזכות
עוררו,
המבחנים שנערכו לפני  20שנה
להתקבל לישיבה שהוא  -החבר  -חפץ
הילדים
כזכור ,פחד של ממש בקרב
ללמוד בה!
יתקבל
מתוכם
הנבחנים ,שלא ידעו מי
בכך שסתם את פיו ,עלול היה יעקב
בשנה
זה
היה
לישיבה המובחרת.
לגרום לכך שלא יתקבל לישיבה ,שגם
הראשונה שבה נבחנו תלמידי ״אור
הוא עצמו כה חפץ ללמוד בה! ובכל זאת
מרדכי״ בישיבת פוניבז' ,והמתח היה
עשה מה שעשה ,כי טובת חבריו היתה
למבחן
רב מתמיד .באותם ימים הגיעו
תמיד בראש מעייניו .ממש לא להאמין
הציג
הר׳׳מ-הבוחן
 6-7תלמידים ביחד.
שסיפרו
המפעימים
הסיפורים
ובה
החוברת
שער
שהיה בימינו ילד שכזה!!!
רבותיו וחבריו

יעקב איש תם
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הדבר בלט גם בזמן הלימודים בכיתה
עצמה .המלמדים שאלו שאלות,
ויעקב ,אף על פי שידע את החומר
על בוריו ,הצניע את עצמו וברח
מן הכבוד ככל יכולתו.
משתתפי השיעור בדף היומי
ברמת אלחנן לפני שני
עשורים ויותר ,יזכרו תמיד
את הילד הרך ,שהיה אז
תלמיד בחיידר ,שעמד בירכתי
בית המדרש והקשיב לשיעור .אם
¥ w
חשב אי-מי מהם שהילד הצעיר אינו
מבין מאומה מהדברים ,היה צריך להקשיב
לשאלות ששאל הילד בשקט-בשקט את מגיד-
השיעור לאחר השיעור...

ויעקב הלך לדרכו
הפרח המיוחד הזה ,שסבל בדממה
במשך יותר מ 18-שנה ,נקטף בחטף
ביום חמישי כ׳ באייר ,בשקט
ובאצילות ,תכונות שליווהו במשך כל
חייו ,והשיב את נשמתו הזכה והטהורה
ליוצרה.
בהלווייתו שיצאה מבית הוריו עמדו המספידים על מידותיו
התרומיות של הנפטר .הגר״מ ברנשטיין ,הגרמ״ש אדלשטיין,
האב הרה״ג רבי משה ,והאח ר' אברהם ,ביכו את האבידה
הגדולה של מי שהתייסר כל-כך בחייו ולא זכה אפילו לחיי
בחרות ,וסיפרו על הקשרים ההדוקים שפיתח עם מרן הגאון
רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצ״ל.
אף שיעקב הספיק ללמוד בישיבה-קטנה של פוניבז' רק זמן
קצר ,כבר עמד מרן זצ״ל על תכונות נפשו והוקירו במאוד.
כאשר הגיעו פעם ההורים למעונו עם בנם בימי חוליו ,קם
הגאון ממקומו.
הגרמ״ש אדלשטיין אמר
ששמע מגדולי הדור שמכיוון
שהקב״ה מצרף מחשבה
למעשה ,אם כן במקרה
שלנו ,שיעקב לא רק רצה,
אלא השאיפה לגדלות היתה
כל משימתו בחיים ,בוודאי
מגיע הוא עכשיו לפני כיסא
הכבוד כגדול בישראל,
וישתעשע בדברי תורה עם
פמליה של מעלה.
הגרמ״ש סיפר שכאשר מרן
הגרא״מ שך זצ״ל הספיד
פעם נער צעיר שנועד
לגדולות ,שהוריו הסיעוהו
לישיבה ובדרך נהרגו כולם ,אמר שנחשב הדבר כאילו הביאו
לשמים את ה'חפץ חיים' ,כי זו היתה שאיפתו של הנער.
אביו של יעקב דיבר בדמעות רותחות ,והזכיר בין היתר גם את
אביו ואמו שנפטרו לאחרונה ,ושהיו כל-כך קשורים לנכדם זה,
ואהבוהו אהבת-נפש .הרב גליס הודה לכל מי שסייע למשפחה

במשך השנים ,ולכל אלה שהתפללו
לרפואת בנו .האח ר׳ אברהם סיפר
שלפני כמה שנים יצאה לזכותו
ולרפואתו חוברת ובה סיפורים
ודברי הערכה מפי רבותיו
וחבריו ,והדברים שנכתבו שם
ממחישים את גדלות-נפשו
ואצילותו המופלאה של יעקב.
'לא היה צריך להמריץ את
הרבנים ואת החברים לספר על
יענקי; הם דיברו ולא הפסיקו לדבר,
עד שהיה צורך להפסיקם באמצע׳.
אחד החברים סיפר שבימי בין המצרים השתתף
פעם עם יעקב בכינוס חיזוק שאורגן לילדים.
׳ראיתי שמדי פעם מוציא יענקי דף קטן
מכיסו ,מסתכל בו לרגע קט ,ומחזירו
לכיס .כששאלתי אותו מה כתוב בפתק,
ניסה יענקי להתחמק .כשלחצתי עליו אמר
לי שכתב לעצמו את הפסוק ׳אם אשכחך
ירושלים תשכח ימיני׳ ,ואחת לכמה דקות
הוא מעיין בו ,כדי שלא לשכוח את
ירושלים! שאיפות של ילד בכיתות הנמוכות
שלהחיידר!
על מסירותם הבלתי-נתפסת של ההורים לבנם ,אפשר
היה למלא ספר עב-כרס ,אבל כיוון שידוע לנו שהם אינם
מעוניינים בפרסום ,לא נרחיב בדבר .רק נזכיר את מה שסיפר
האח בהלוויה :במשך כל השנים הגיע האב מדי יום לבקר את
יעקב ולהניח לו תפילין .בחודשיים האחרונים נסגרו שערי בית
החולים שבו נמצא יעקב ,עקב סכנת הנגיף ,ולא התאפשרו
ביקורים ,והנה בסיעתא דשמיא מיוחדת פחות מ 24-שעות
לפני הפטירה נפתחו שערי המקום לביקורים באופן מוגבל,
והתאפשר לבן משפחה אחד להגיע למקום.
האב המסור מיהר להגיע לביקורו הקבוע ,וכדרכו הניח ליעקב
תפילין ולמד איתו .איש לא שיער שזו תהיה פגישתם
האחרונה ...נדמה כאילו
יעקב המתין עד שיוכל לפגוש
שוב את אביו ,ואז עלתה
נשמתו הטהורה לשמי-
מרומים ,נפש נקי וצדיק.
באמצעות 'קול ברמה'
מבקשת המשפחה להודות
מקרב-לב לאברכים היקרים
מבני השכונה ,שהסיעו ונסעו
ליעקב בהתמדה מופלאה,
במסירות וללא לאות ,והחיו
את נפשו בדברי התורה שכה
אהב ,ובמיוחד להרה״ג רבי
פינחס יהודה בלאו שליט״א,
שיזם וארגן את מערך
ההתנדבויות במשך כל השנים .יהא רעווא מקמי שמיא שיהיה
הנפטר הדגול מליץ יושר עליהם ועל בני משפחותיהם.
אין ספק שעם ישראל איבד אבידה שאין לה שיעור ,אדם
שיכול היה לצמוח לאחד מגדולי-הגדולים שבדור .עכשיו הוא
ישתעשע בדברי תורה עם פמליה של מעלה.
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הק! שנמתח מהר הבית עד רמת אלחנן.
התפילות המתקיימות מחוץ לבתי המדרשות ,ברחובות ובגינות ,הביאו רבים מהתושבים לתהות
לאיזה צד עליהם להתפלל ,ומה הוא הכיוון המדויק שבו ממוקמת רמת אלחנן ,ביה  0לירושלים ■
הרב מתתיהו גודלב 0קי עשה עבורנו את המלאכה; הוא מתח חוט מהר הבית עד רמת אלחנן,
כדי להצביע על הזווית המדויקת של התפילה ברמת אלחנן )ובבני ברק כולה( ■ ואגב :מישהו
יודע מדוע רחוב ירושלים בבני ברק מתעקם ליד ישיבת 'תפארת ציון' ,ומדוע בחרו בכלל להכתיר
רחוב זה בשמה של ירושלים? ■ וגם :בית מדרשם של חסידי צאנז ברמת אלחנן ממוקם בדיוק
דרומית-מזרחית לכיוון ירושלים

בשו׳׳ע או׳׳ח (צ׳׳ד א׳) כתוב :׳היה עומד בארץ ישראל ,יחזיר פניו כנגד ירושלים ,ויכוון גם למקדש ולבית
קדשי הקדשים׳ .והנה ,על פי בחינת מפות מדויקות נמצאת ירושלים כ 45-מעלות דרומית מזרחית מבני
ברק [ראו מפה].
המתבונן במפה המצורפת (שכדי לצפות בה אין צורך
בחיבור לאינטרנט) ייווכח שבניינים רבים ברמת
אלחנן עומדים בדיוק לכיוון ירושלים  -׳דרומית
מזרחית״ .לעומת זאת ,בית הכנסת המרכזי ברחוב
הרב זוננפלד ,מוצב בדיוק ממזרח למערב ,על כן
רבים מתפללים בנטייה ימינה לכיוון דרום.
ברחוב הרב זוננפלד ,בנין מספר  ,7ובנייני ,15-17
עומדים באלכסון לכיוון דרומית-מזרחית ,ממש
לכיוון ירושלים (ולא צריך לנטות כלל ,אלא יש קיר
ישר מכוון עד ירושלים!).
כנ״ל יתר הבניינים ברחובות הרב עטיה ,הרב זמבה,
גיבורי ישראל ,והמספרים הזוגיים של רחוב אשל
אברהם ,לכולם יש קיר לצד דרומית-מזרחית ,כמו
גם בית מדרשם של חסידי צאנז ,המתפללים לכיוון
המדויק.
רבים טועים ולא נותנים את ליבם לכך שבית הכנסת
המרכזי אינו עומד באותה זווית כמו הבניינים
שהוזכרו לעיל ,ועל כן יוצא שהמתפללים עומדים
לכיוון צפון-מזרח ,במקום דרום-מזרח.
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בספר ”מאיר עוז” על המשנה
ברורה של ידידנו הגאון רבי
מאיר ערבה שליט׳׳א (חלק ד׳
סימן צ׳׳ד) יש אריכות גדולה
בעניין וכן מפות מפורטות לכל
עיר ועיר וכל מקום בעולם.
ובעמוד ר׳׳ה כתב :ושמעתי
מהגר׳׳מ סגל [בשם הגר׳׳י
שהטעם
ז׳׳ל]
הלברשטט
שרחוב ירושלים בבני ברק
מתעקם ליד ישיבת ׳תפארת
ציון׳ הוא ,מפני שמרן החזו׳׳א
אמר שיבנו את הישיבה
שהיתה בקצה הרחוב  -לכיוון
ירושלים ,ובשל כך בנו אותה
באלכסון ,ואחר כך כשסללו
את הרחוב ,סללוהו ישר עד
הישיבה ,וכשהגיעו לישיבה
נטו הצדה כצורתה של
הרחוב
ושם
הישיבה,
׳ירושלים׳ יעיד על הפרשייה
כולה...

מצוות בשמחה

שני כרכים
פרקי חיזוק ומוסר
מדבריו של הגאון רבי

יצחק זילברשטיין
שזורים ב מע שי ם
והנהגות מגדולי הדור

וסודרו על פי ׳שורשי
המצוות׳ של ׳החינוך׳

לפי סדר
הפר שיו ת
כתב וערך:

משה מיכאל צורן

הכירו את ר' מנחם גבאי ,טכנאי-המחשבים
מ'עולם המחשבים'
ר' מנחם גדל ברמת אלחנן ,לאחת המשפחות המפוארות
בשכונה ,כשאביו מרביץ-התורה בגבעתיים לא מש מעל
ספריו .הטכנאי המקצועי עבר את כל המסלול הישיבתי,
ונשאר בן-תורה עד היום הזה .דמות אצילית מצד אחד,
ו...מקצועית מצד שני .עוד בטרם ייגש למחשב ,משרה האיש
אווירה טובה .על כל המשתמע מכך.
על מקצועיותו ומהימנותו אפשר לברר אצל מאות
לקוחותיו ,ובהם מוסדות ועסקים ולקוחות פרטיים ,שלא
יחליפו אותו באף טכנאי אחר ...כמה מהם אמרו לנו שכיון
שבמחשבים אפשר תמיד לרמאות את הלקוח ,הרי
שהמהימנות של הטכנאי היא אחד הפרטים החשובים ביותר.
'אמינותו של ר' מנחם לא תסולא בפז' ,הם מעידים.
עם נסיון רב-שנים כמו שלו ,הוא מטפל בכל בעיה ,גם
בבעיות תוכנה וגם בחומרה .מכירת מחשבים ,ניקוי
ווירוסים ,תיקונים ,מצלמות אבטחה ועוד.
נסו גם אתם ,ותיהנו משירות אדיב ומסור ,מקצועי
ומהימן.

להשיג בחנויות

053 310-3388
-

5 0 - 5 0

-

1

1
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רק שיעורי התורה הקבועים בהם השתתף עצרו בעדו
מלצאת לעוד פעולת-חסד
באמצע הלילה לקבור מתים רח״ל ,באמצע היום להיות
אחראי על כיבוס המגבות והחלפת המנורות של בית
הכנסת ,לספק ציוד לבתי אבלים ,ולעסוק באינספור
פעולות-חסד וצדקה ,וזיכוי-הרבים ,והכל בהיקף חסר-
תקדים ■ לפני שאושפז ביקש הרב שינפלד זצ״ל שידאגו
לקמחא דפסחא למשפחה נצרכת ■ רק דבר אחד היה יכול
לעצור אותו מלצאת לעוד חסד  :שיעורי התורה הקבועים
בהם השתתף ■ רמת אלחנן איבדה את אחד מטובי בניה
אם היה יהודי שניתן להגדירו כ'בעל חסד' ,הוא ידידנו ומכובדנו
האהוב הרב רפאל אפרים שינפלד זצ״ל ,שהידיעה על פטירתו הגיעה
אלינו ממש בעת סגירת הגליון ומסירתו לדפוס (נאלצנו למסור את
הבטאון לדפוס במוצאי שבת ,ולא הצלחנו לשמוע את הסיפורים .ועוד
חזון למועד) .עוד בטרם סופרו הסיפורים ,ועוד בטרם החל המספיד
הראשון לשאת את דבריו ,ברור שהעם היהודי בכלל ,ורמת אלחנן
בפרט ,איבדו את אחד מבעלי החסד הגדולים בדורנו .יהודי שכל בית
בבני ברק חייב לו הכרת-הטוב.
בעל-חסד עצום ,אבל כזה שביקש בכל מאודו שלא יידעו מכך.
וגם עכשיו ,אם היה ביכולתו למנוע את הכתיבה עליו ,הוא היה עושה
זאת .ברגע שנודע במוצאי שבת על פטירתו הכואבת ,התקשר אלינו
אחד מתושבי רמת אלחנן וסיפר שהיה בטיפול
רפואי מסוים ב'תל השומר' ,ושחרורו מבית
החולים היה במוצאי יום הפורים' .הייתי צריך
לשוב לביתי ,ולא היה מי שייקח אותי; מי יסיע
אותי בזמן שכזה׳ למי בכלל יש זמן אליי
בשעות כאלו'׳  -הוא אומר.
לפתע עלה במוחי רעיון להתקשר ל'רפי
שינפלד' .מספרים עליו שהוא בעל-חסד ,אולי
הוא יסכים לקחת אותי .התקשרתי אליו .ומה
חשבתם׳  -בביתו נשמעו באותה שעה קולות
שמחה וצהלה של מוצאי הפורים ,אבל הוא
מודיע בקול חד-משמעי' :הרגע אני יוצא אליך'.
ובתוך רבע שעה הוא כבר היה אצלי ב'תל
השומר'.
רק היית קורא לו ,וכבר היה הרב ר' רפאל
זצ׳׳ל אץ-רץ למצוות החסד .אנשי החברה-
קדישא ידעו שאם צריכים לקבור מישהו
באמצע הלילה ,יכולים להעיר את הרב שינפלד
משנתו ,ומיד הוא מגיע .עשרות רבות של
מקרים כאלה ידועים לאנשי עירנו.
בכל בית כנסת יש מגבות שצריך למוסרן
לכביסה .מי לקח על עצמו את האחריות על
כיבוס המגבות בבית הכנסת המרכזי ברמת אלחנן׳  -הרב שינפלד.
הוא השתדל לעשות זאת בחשאי ,שאף אחד לא יראה .אבל לא תמיד
הצליח .פעם הצלחנו 'לתפוס אותו על חם' כשהוא רץ ברחוב הרב
זוננפלד עם המגבות של בית הכנסת .מי החליף את המנורות בבית
הכנסת׳  -הרב שינפלד .מי הביא לכל בית-אבלים ברחבי העיר את
הציוד לתפילה ,כסאות ,עמוד-ש״ץ ותיבת-קריאה  -הרב שינפלד.

הרב שינפלד זצ״ל הולן עם המגבות של בית
הכנסת המרכזי ,ב דרן לכביסה

והיתה לו 1רק בקשה אחת :שאף אחד לא יידע .אף אחד ממש.
כל-כך דאג לאחרים ,ולעצמו לא מאומה ,שלפני שאושפז בבית
החולים היו לו  2בקשות בפיו .האחת ,שידאגו להעביר קמחא-דפסחא
למשפחה פלונית; והשניה ,שבמשפחה מסוימת שבה אין שלום-בית,
ידאגו לקנות מתנה לעקרת-הבית ,כדי להפיס את דעתה לקראת החג
הקרב ובא.
רק דבר אחד יכול היה לעצור בעדו ולמנוע ממנו לעסוק בעוד
פעולת-חסד :שיעורי התורה הקבועים שבהם השתתף ברמת אלחנן.
קביעותו-לתורה היתה למופת של ממש ,כשלא היה מחסיר מלהגיע
לשיעורים ,ומשתתף בהם בשמחה-רבתי.
ואם תורה ,שמענו בהלווייתו שבעיצומם
של ימים אלה היה עסוק בכתיבת ספר תורה
מכספים שנאספו בבתי אבלים ,ועתה מתכוננים
לכתוב את הספר ולסיימו  -לעילוי נשמתו-שלו.
דבר אחד היה חסר בהלווייתו ההמונית.
דבר אחד .והוא ,ש'רפי' ינווט את העניינים ,מן
הצד ובהסתר כמובן ,שינהג ברכב השחור של
הח״ק .אבל לא .הוא כבר היה בתוך הרכב,
מוטל בתכריכיו .איזו צרה ניחתה עלינו! מי
ימלא את החלל העצום שנפער לאחר פטירתו׳
ההמונים הכואבים שהשתתפו בהלווייתו
במוצאי שבת פרשת 'בהר-בחוקותי' ידעו אפוא
שהרב שינפלד לקח איתו אלי-קבר את כל
סיפורי-המופת בענייני החסד שעשה בימי חייו.
כאן ,בעולם הזה ,רבים מהם לא יסופרו ,אבל
שם ,לפני כסא הכבוד הם יסופרו ויסופרו ,ויזכו
אותו בשכר
שכמותו.

העצום

הממתין

לבעלי-חסד

גבאי בתי הכנסת הכריזו בהלוויה על
הקמת קרן לסיוע למשפחה ,ומיותר יהיה לציין
שעל כל אחד מתושבי השכונה מוטל חיוב
לתרום לקרן זו .מי שעזר לכל אחד ,ותרם
מכוחותיו ומממונו על מנת שיהיה טוב לאחרים ,זכאי לכך שכל אחד
יתרום סכום הגון לקרן שהוקמה עבור משפחתו.

מ ס פר ה מגבי ת ב קו פ ת העיר 5172
אנחנו חייבים לו! אי אפשר הפעם לעמוד מן הצד .זה לא שייך .מצד
הכרת הטוב ,נתאמץ ונעשה מעבר ליכולתנו .וה' הטוב יאמר לצרותינו
די ,ופטירתו של איש-החסד הזה תכפר על כל כלל ישראל.
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אפ יל ו לא הלכת י להסתכל בפירושים ...ההשפעה של
׳פש וט ו של הפס וק ׳ ה יתה כל-כך גד ולה עליי ,שלא נ זקקת י
למא ומה  .ואפ ילו לא הסתכלת י על הפס וק הבא...

■ה

n

'פנה אל תפ ילת הערער ' !  -וכי יש דור י ותר מע ורער
מהד ור שלנ ו? ! הר י כל-כך הרבה אנש ים נפלו לעמק י פ י-
פחת  ,והתערער ו במצבם הרוחני ,הנפש י  ,הכלכל י  ,החברת י ,
ומה לא? ! ----

מחפשים חיזוק ב תפיל ה?
רוצים ל הרגי ש קרובי ם אל הי?
 תח שבו על הפסוק ' כי פנהאל תפילת הערער ולא בז ה את
תפילתם ־ תיכתב
זאת ל דו ר א חרון.,
זה המסר ל דו ר
א חרון!
ג:

המצב הזה שנגזר עלינו
ולהתפלל בחוץ,
לעמוד
ובין
הבתים
בחצרות
הגינות ,מעורר אצל אנשים
רבים מחשבות נוגות על
הנראית
התפילה
צורת
כההיפך הגמור מהחיוב
לעמוד לפני המלך .וכי איך
אפשר להתייחס כך לתבנית
התפילה הזו? הלא הורחקנו
וסולקנו משם ,מהיכלו של
המלך!

והש י״ח מבט יח לנו שה וא יפנה אל תפ ילת הערער ,
למר ות שתפ ילת ו לא תה יה תפ ילה הכ י-ט ובה ! הר י אדם
במצב נפש י ירוד ,אינו מס וגל להתפלל כפ י שה וא-עצמ ו
מתפלל במצב נפש י מר ומם  .אבל הש י ׳ ׳ת י??ה אל התפ ילה
שלו ,ולא יבזה א ותה .

כי נראה לו ,לאדם זה ,וה וא ח ושב  -בטע ות כמ וב ן -
שבמצב בו ה וא נמצא אין לו
תק ומה  ,ומי יאזין לתפ ילת-הערער
של ו ! אם תשאל א ות ו על כך ,תלאה
שה וא בט וח שא י ן לתפ ילת ו ש ום
■IL.
מק ום בשמ ים  .אין כל סיכוי שה יא
]911 ------תתקבל .

גם כאשר התרנגול
מקרקר מעל הראש,
ואולי דווקא במקרה
כזה ,מתקבלת
התפילה אצל השי״ת
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ההרגש ות הלל ו על ול ות לה וב יל
את המתפלל ים לתפ יסה לא-נכ ונה
ולתח ושה שכב יכ ול תפ ילתנ ו במצב
כ זה א ינה מק ובלת לפני השם
יתברך  .ה יהודי על ול 'להסב יר '
לעצמ ו שאם בשל המג יפה הנ וראה אנחנ ו מתפלל ים בח וץ ,
א ות ה וא שא י ן הש י י ׳ת חפץ בתפילתנו...
והם ע וד יוכיחו זאת לעצמם מת וך הע ובדה שבמקר ים
רב ים קשה לכוון בתפ ילה שכ ז ו המת נהלת לה בח וצ ות ,
בפאת י הרח וב ות והחצר ות  .ח וסר-ה יכ ולת לכוון על ול
להב יא את האדם לידי מחשבה שה נה-ה נה ׳לא ר וצ ים א ות ו
ואת תפ ילת ו /וממ ילא ה וא יגיע לתפ ילה בל י חשק .
ולהתפלל ברח וב בל י חשק  ,זה כבר באמת לא כל-כךטוב...
ת״ח אחד שהג יע ל ׳נפילה ' שכ ז ו בענין התפ ילה  ,וכל מה
שנ יסה לע ורר את עצמ ו לא צלח  ,אמר לנו שבב וקר אחד
לפני תפ ילת שחר ית זימן לו הש י ׳ ׳ת את הפס וק בתהל ים
(ק״ב י״ח) 'פנה אל תפלת הערער ולא ב זה את תפלתם ' ,
'ומיד נשפכה עליי בס״ד נהרה של אור ' ,ה וא מספר .

״

אבל מה לעש ות  ,אם הקב ׳ ׳ה
מע יד שה וא פונה אל תפ ילת
הערער  ,ואינו מב זה את תפ ילת ו .
ובמל ים אחר ות  :הקב ׳ ׳ה מקבל את
תפ ילת האדם גם אם ה וא מצ ו י
בשפל ות גמ ורה  .די בעצם הע ובדה
שה וא בא להתפלל  ,כד י להעל ות ו
טפח י ים מעל פני אדמה  .לא צר יך
יותר ,ולא ד ורש ים ממנ ו יותר!

צא ו ורא ו מה א ומר הת נא דב י
אל יה ו ז וטא (פרק ו') על הפס וק
'ולא פנה אל תפ ילת הערער ' :
הודיעני נא את דרכיך ,א״ל הקב ׳ ׳ה
למשה  :משה  ,אין אתה יכול לעמ וד
על כל מד ות י  ,אלא הריני מ וד יעך
O M
מקצת מדות י  .כשאנ י ר ואה בני אדם
אף על פי שא י ן בהם תה ילה ושבח
של ת ורה ומעש ים טוב ים  ,לא במעשה ידיהן ולא במעשה
אב ות יה ן  ,אלא רק בשב יל שה ן ע ומד י ן ומודין ומברכ י ן
ומשבח י ן  ,ומרבי ן תחנ ונ ים לפניי ,אנ י נ זקק להם וכופל להם
מזונותיהן ,ש נאמר פנה אל תפלת הערער ולא ב זה את
תפלתם וכו',

■
אבל רגע-רגע  ,זה לא הס וף  .מה כת וב בפס וק הבא?
'תכתב זאת לד ור אחרון '! וכו' ,עד ות זו נכתבה ל״ד ור
אחרון׳׳! ית ירה מ זאת  .ד וד המלך  ,בפרק י תה ילות יו ,מע יד
על כך ואומר  ,ש גם אם נראה לנו שתפ ילתנ ו תפ ילת ערער
היא ,ולכא ורה אין לה ש ום קיום ,הש י ׳ ׳ת י??ה אל התפ ילה
הה יא  ,ויאזין לה ממר ומיו  .אחר י כל הפ יר וש ים המ ובא ים
במפרש ים  ,א י אפשר שלא לפרש את מל ות הפס וק כפש וט ן
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ממש ,ולומר ש׳הערער׳ הזה הוא המצב שבו אנחנו נמצאים,
כאשר תפילותינו מתקיימות בחצרות ובבתים  -מחד,
ומאידך יש רבים שבשל המצב התערערו במצבם הרוחני,
והם מרגישים עצמם תלויים על בלימה ,על חבל דק ביותר.
גם לתפילה שכזו יקשיב ה׳ וישמע ,ולא יבזה אותה.
ואנחנו נוסיף ,שאדרבה; ככל שהאדם נמצא במצב ירוד
יותר ,ולמרות זאת הוא מנסה להתקרב ולשאת תפילה לפני
אביו הרחום שבשמים ,דווקא תפילה כזו ,היוצאת ממעמקי
הלב השבור ,יש לה תוחלת-יתר!
לכן ,אל נא ניפול ואל נא נשבר .חזק-חזק-ונתחזק,
ונמשיך להתפלל אל השם יתברך בכל צורה שהיא ,וגם אם
אין ביכולתנו לכוון כראוי נמשיך ונמשיך להתאמץ ולשאת
עיניים למרום מעומק הבור שבו אנחנו נמצאים ,ומובטחים
אנחנו שתפילה כזו לא תשוב ריקם.

■ מי אוחב לחיות חבר של מר-נפ שו ■
גם הפסוקים הבאים בפרק התהלים ההוא צריכים
לעודד אותנו ולהחיות את נפשנו.
דוד המלך ממשיך ואומר שם (פסוקים כ׳-כ״ב)' :כי
השקיף ממרום קדשו ה׳ משמים אל ארץ הביט :לשמוע
אנקת אסיר לפתח בני תמותה; לספר בציון שם ה' ותהלתו
בירושלם׳.
כי זו היא התהילה של השם יתברך ,אותה צריכים
לספר בציון ,ובכל העולם .איזו תהילה?  -שהקב״ה מאזין
גם לתפילת הערער ,ומנסה להתחבר אל ליבם של
האומללים והמסכנים הללו ,שכל חבריהם עזבום ונטשום
לנפשם.
הרי כפי שהכל יודעים ,דרך העולם היא להתרחק
מאנשים כאלה .אף אחד לא אוהב להיות חבר וידיד קרוב
של אדם מר-נפש השרוי במצוקה .ואילו אלוקינו שבשמים
פונה אליהם ושומע לתפילתם.
וזו היא תהילתו.

■ גם מי שחטא ופשע יבול לחתפלל ■
כשמדברים על תפילה ,צריך לזכור לפני הכל שהקב׳׳ה
מקבל תפילתו של כל יהודי ,ולו יהא זה היהודי הפשוט
ביותר ,אם יש מושג כזה בכלל ...אין מי שיכול לומר
שהקב׳׳ה לא ישמע את תפילתי! אין דבר כזה!
גם מי שחטא ופשע רח׳׳ל ,ו?גד בוגדים בגד ,גם הוא
יכול לבקש ולהתחנן לפני הבורא שיחוס וירחם עליו ,והדבר
מובא בראיות חותכות ומוצקות בכל ספרי המוסר ,ראשונים
ואחרונים ,המביאים לכך ראיות מן הכתובים.

■ גם אם מתפלל למען טובתו-שלו■ ...
ואם ביקשנו לדעת עד כמה שומע השי׳׳ת לתפילתנו,
תפילת הערער ,אפילו שהתפילה מגיעה מתוך חשבונות
אינטרסנטיים  -נשמע מה כותב הנצי׳׳ב ,ב׳העמק דבר׳
(דברים ,כ״ו ט״ו) על הפסוק שציטטנו מתפילת הערער.

הנצי״ב מתקשה מדוע כתוב בתחילה בלשון יחיד,
׳הערער' ,ואחר כך עובר הפסוק ללשון רבים ,׳תפילתם׳.
מתוך ההסבר שלו ניתן לראות באיזו תפילת ערער מדובר...
וכך כותב הנצי׳׳ב :והענין ,דראה המשורר ברוה׳׳ק
דבדור אחרון יתפללו כל ישראל בר׳׳ה על מלכות שמים,
שישוב לירושלים וימלוך על כל העולם כולו .אמנם כוונת
תפלה זו אינה שווה לכל אדם.
יש אוהב ה׳ בכל לבו ,ומתפלל על כבודו ית׳ שיתגדל,
ויש מתפלל ע׳׳ז כדי שבזה ישוב ישראל על אדמתו.
וכהבטחת ה׳ לאברהם אבינו בשעת מצות מילה כמש׳׳כ
בספר בראשית(י״ז ח׳).
ויש שאין לו הרגש בצרת הגלות להליכות עולמו
בהצלחה ,וא״כ תפילתו זו היא בלי לב לגמרי ,רק מצות
אנשים מלומדה.
ואמר ברוה״ק ,׳פנה אל תפלת הערער' ,אותו יחיד
שבכל ההמון המעורר רחמי שמים מעומק הלב על כבוד
שמים ,מכל-מקום ׳ולא בזה את תפלתם׳ של כל ההמון,
אע״ג שתפילתם היא רק בשביל טובת עצמם ,או מן השפה
ולחוץ .מכל-מקום קל כביר לא ימאס תפלת הצבור הבאה
יחד עם הערער.
ואמר ברוה׳׳ק ׳תכתב זאת לדור אחרון׳ של הגלות
שתתקיים תפילה זו שייראו גוים את שם ה' וכל מלכי ארץ
את כבודו .ועם נברא יהלל קה.
מדהים.

ההבטחה המופלאה של
השי״ת' :ו אנ כי לא א שכ חך'!
ומחיזוק לחיזוק .חת״ח שסיפר לנו את הקטע
הנ״ל ,המשיך ואמר שבין-לבין הזדמנו לו
מילותיו של פסוק אחר ,וגם בהן הוא מצא
נוחם ותקווה.
הפסוק היה (ישעיה ,מ׳׳ט ט׳׳ו) 'התשכח אשה עולה,
מרחם בן בטנה? גם אלה תשכחנה ,ואנכי לא אשכחך׳ .עד
מהרה הבנתי ,הוא אומר ,שמדובר באחד השערים הפנימיים
ביותר של עולם הנחמה .ואנכי לא אשכחך .איזו הבטחה!
איזו הבטחה המתנגדת לכל נטיה של יאוש ,בחייו של
היהודי.
במחשכי הגלות מכרסמת הרגשה באומה היהודית,
כאילו היא עזובה ושכוחה ,חלילה .הנביא מבטא כאן את
כאבה של כנסת ישראל לאורך גלותה ,מתוך גזירות ויסורי-
ריחוק ,גלגולים וטלטולים .׳ותאמר ציון עזבני ה' ,וה׳
שכחני׳.
וכאן באה התשובה ממרום ,ועוטפת אותנו באדרת של
חסד ורחמים ,מתוך תמיהה עזה על תחושת החידלון הזו.
איך עולה על דעתך ,כנסת ישראל ,מחשבה כזו? האם אני
אשכח אותך פעם? התשכח אשה עולה וכו׳.
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האם מסוגלת אמא לשכוח את תינוקה? ואף אם יארע
פעם כן ,חלילה ,אני לא אשכח אותך ,בתי היקרה ,לעולם.
רחמי אבינו שבשמים ,הרחמן הגדול ,עצומים הם בהרבה
מרוזמי האם על מחמל-נפשה .תמיד ,תמיד ,השגחתו
חופפת עלינו ,על אף שנסיבות הזמן מסתירים זאת,
לפעמים.

לאחר שהתפרסמו הדברים ,שלח לנו אחד הקוראים
סיפור מופלא על הצדיק רבי ישראל מרוז׳ין שבא לפניו
סוחר-מעילי-חורף ותינה את צרתו שלא הצליח למכור את
סחורתו ,והנה פעם באמצע תפילת שחרית הגיע אליו לבית
הכנסת גנרל גדול האחראי על כל התלבושת של הצבא,
וביקש לרכוש את כל כמות המעילים שנותרה במחסניו.

'הן על כפים חקותיך׳! אם חקק אדם ציור על כף ידו,
הרי החקיקה הזו תעמוד לפניו תמיד .אי אפשר שלא
לראותה בכל עת ובכל שעה .גם אני ,אומר השי״ת ,חקקתי
אותך על כף ידי .ולכן אני רואה וזוכר אותך תמיד ,כמו ציור
על כף היד .בתי היקרה ,את חקוקה לפניי בחותם של'ז?רו
לנצח׳.

אני לא הסכמתי למכור לו את הסחורה ,ואפילו לדבר
איתו או לרמוז לו משהו ,והמשכתי להתפלל ,סיפר היהודי
לצדיק .שאלו החסידים ,ומה היה סופו של הסיפור?

ואנכי לא אשכחך!
תהיה הבטחה זו מקננת בלבבנו תמיד! ואז יתרוממו
הניגון והשמחה מעל למציאות העגומה-לכאורה .הגעגועים
לא-ל עליון יתגברו ויתחזקו  -אם נאמין ונדע שהשי״ת לא
שכח אותנו ,ולא ישכח לעולם.
וכאשר יגיע תורן של דמעות-השמחה ,נזכור את מי
שמעולם לא שכח אותנו ,ונודה לו על כל מה שעשה אתנו.
מלך מאזין שוועה ,לעמו מחיש ישועה ,נורא וקדוש!

ומה היה סוף ה סיפור?  -ש אלו
החסידים את הרבי
באחד הגליונות האחרונים הארכנו לדבר על
כך שגם כאשר האדם מתפלל ומתפלל ,אין
שום הבטחה שהשי״ת ייתן לו את מה שהוא
מבקש .אבל מאידך חובה עלינו לזכור ,שגם
אם אין התפילה נענית על-אתר ,אין זאת
אומרת שהדברים לא התקבלו לפני בורא
עולם .והבאנו על כך משל.
משל למה הדבר דומה ,לילד קטן שהשתובב עם חבריו
מתחת לבית וניפצע בידו ,והרי זו שותתת דם .הוא עולה
הביתה וממרר בבכי ,ג״מבקש סוכריה .מה תעשה האם
בראותה את ילדה הפצוע? התתן לו סוכריה או תעדיף
קודם לנקות את שטף הדם?  -בוודאי שלפני הכל היא
תטפל בפצעיו.
כן הדבר בענייננו .יהודי בא אל הקב״ה בתפילה שיעזור
לו במסחרו ,בבריאותו וכו' ,אבל האלוקים בשמים ,הוא
לבדו יודע שלפני שיסייע לו בקידום ענייניו אלה ,יש דברים
שהם יותר חשובים לאותו יהודי ,והוא עצמו אינו מודע
להם כלל ואינו יודע שהם חסרים לו.
אומר הקב׳׳ה :עכשיו שבאת אליי בתפילה ,אמלא לך
קודם את הדברים הנצרכים יותר ,ורק אח״כ אטפל בשאר
בקשותיך .כך שאם רואה אדם שבקשתו לא נתמלאה ,אל
יתייאש מן הרחמים ,אלא ימשיך וימשיך להתפלל ,כי לא
בזה את תפילת הערער.

השיב הרבי :היהודי הלז אכן סיים להתפלל את כל
התפילה ,ולא דיבר עם הגנרל ,ג״הפסיד את כל כספו.
כן ,לא תמיד הסיפור נגמר כפי שידוע במקרים אחרים,
שהגנרל חשב שהיהודי מסרב להשיב כי הוא רוצה בעצם
מחיר גבוה יותר ,והמתין לו עד סוף התפילה ,ונתן לו את
המחיר שביקש (והיהודי השיב שהוא לא מוכן לקבל את
המחיר הגבוה ,מפני שכבר סיכם במחשבתו למכור במחיר
הרגיל) .יש מקרים שהענין מסתיים בכך שהיהודי הפסיד
את כל כספו.
וברור שצריך להדגיש שגם בסיפור של הרבי מרוז׳ין,
היהודי לא הפסיד ,כי הרווח שיקבל על כך בשמי-שמים
יהיה עצום ונורא.
אבל מה שצריך ללמוד מכך הוא ,שמסירותו של יהודי
לבוראו  -או לחלופין :התפילה שהוא מתפלל  -לא תמיד
מפיקים את הרווח באופן מיידי .ברם ,צריך להיות הכי-
ברור ,שכל מילה של תפילה שהוציא האדם מפיו ,נשמעה
אצל השי׳ית ,והתקבלה .זה ברור שהיא התקבלה .מה
שהשי״ת יעשה עם התפילה  -זה כבר ענין אחר .יתכן מאוד
שהוא ישיב למתפלל בדברים אחרים לגמרי ,וכני׳ל.

המספר הישיר
לשיעורו הנפלא של
הרב משה יחזקאל
 "דף היומי בעיוןעם הלכה למעשה"
בכל שעה ב׳קול
הלשון׳ בטלפון

0733718041
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כמה אנחנו כואבים את המצב ,ומה
גדלה שאיפתנו ותשוקתנו לשוב במהרה
אל היכלינו ,ולעשות שם את רצונך
בלבב שלם.

• מרגש ,מרומם ומרנין-את-הלב -
מצד אחד ,ומכאיב ומייסר מצד שני .מי
שעובר בבני ברק ,וביתר ערי ישראל ,בין
מנייני התפילות המתקיימים בחוצות,
מגיע להתרגשות רבה ,ולהתרוממות-
הרוח ,כאשר רואים עד כמה מתאמצים
בניו של מלך-מלכי-המלכים לעשות את
רצון בוראם בלב שלם ,ללא התחכמויות
וללא פשרות .אם יש מצווה להתפלל,
אזי עושים זאת עם כל ה'&רען' ,עם כל
החשק וה'גישמעק' ,כאילו התפילה
מתקיימת בהיכל-השם .זה מרגש ,גורם
לדמעות ,מקרב את ליבם של ישראל
לאביהם שבשמים.
• לשמוע את ה'אמן יהא שמיה רבה'
מזדעק ועולה מחצרות הבתים
וממשעולי הרחובות ,מגינות הבתים
ומאיפה לא; לראות את ה'פטנטים'
שהמציאו בני-עם-ה' כדי שתהיה
אפשרות להניח את ספר התורה ,היוצא
אף הוא לרחובה של עיר ,בצורה שלא
תגרום לחילול הספר ולביזויו; לשמוע
את שליחי-הציבור מתאמצים לנצל עד
כמה שאפשר את מיתרי-הקול שלהם,
כדי שכולם ישמעו; לעבור ברחוב
ולשמוע 'ברכו' מצד אחד' ,קדושה' מצד
שני ,ופרק-תהלים הנאמר בזעקה לאחר
התפילה —
• איי ,איי ,איי ,איזה עם-קדוש
אנחנו! איפה אפשר למצוא עוד בנים
שכאלה ,שגם לאחר שהשליכו אותם
מההיכל ,הם לא יודעים חוכמות,
ועושים כל מה שביכולתם על-מנת
להגיע לתפילה במנין ,ולקדש את
המקום בו הם מתפללים ,כמו היה זה
באחד מהיכלי-הקודש המפוארים
ביותר .ואתה ה' תשמע מן השמים!
אתה בוודאי שומע .אתה בוודאי יודע

• ואם בכל מקום רוצים כבר לשוב
אל תוך ההיכל ,ברמת אלחנן  -על אחת
כמה וכמה .בגלל ,הרבנים המכהנים-
פאר במקומנו ,הגאונים גדולי התורה
שליט״א ,המהדרים ומייפים ומקשטים
את שכונתנו בכבודה של תורה.
משאלתנו לראות כבר את מרנן הגר״י
זילברשטיין ,הגר״מ בן שמעון והגר״י
סילמן יושבים על מקומותיהם בבתי
המדרש ,לחזות שוב בגדלותם הענקית
בתורה ,לראות את ענוותם ואת
התבטלותם זה לזה ,ובמיוחד :את
חביבותם והערכתם זה לזה  -משאלה זו
מקננת עמוק-עמוק בתוך לבנו ,והלוואי

נכספה וגם כלתה
נפשנו לחצרות בית ה'
תמונות מן העבר הלא-רחוק.״
בתמונה העליונה :הגאונים המרא
דאתרא ורבי יהודא סילמן
בהתייעצות בענייני השכונה;
בתמונה האמצעית :החביבות
הגדולה בין הגאון המרא דאתרא
ובין הגאון רבי מסעוד בן שמעון;
בתמונה למטה :הגאון רבי יצחק
זילברשטיין מאזין לשיעורו של
הגאון רבי יהודא סילמן

ונזכה לראותה מתגשמת בקרוב ,כעבור
המגיפה הקשה שפקדה אותה.
• התפילות מחוץ לבתי המדרשות
יצרו והביאו לעולם תופעות שלא ראינו
אותן מעולם .משתתפי המניינים מגלים
מסירות רבה לענייני התפילה ,כמו
למשל התקנתן של מנורות חזקות
שתאןץה את השטח למתפללים
הנמצאים שם כמובן גם בשעת-לילה,
ולחלופין בזמני 'הנץ' .יש שאפילו
התקינו ברזי-מים כדי לאפשר לכהנים,
וגם למתפללים ,ליטול ידיהם בקלות
ועוד ועוד .העיקר  -שהתפילה תתנהל
בשופי ,ושתנאי-השטח שלה יהיו
קרובים לתפילה בבית הכנסת.
• אם במנין הנץ המתקיים מזה
עשרות שנים בבית הכנסת המרכזי
קורא הגר״י זילברשטיין כמה פרקי
תהלים מתוך הקלף ,הרי שגם במנין
המתקיים ברחבה שמתחת לבנין ברחוב
הרב זוננפלד  ,2מתאמץ מיודענו הרה״ג
רבי יצחק שוורץ לקרוא את התהלים
לפני התפילה .אם במנין הנץ ב'מרכזי',
אומרים המתפללים את הברכות זה
לזה בקול רם ,כדי להרבות בעניית
'אמן' ,גם כשיצאנו מחוץ לבתי הכנסת
מתקיים המנהג הזה ,וכמובן  -תוך
הקפדה על המרחק של  2מטרים בין
אומר-הברכות למי ששומען.
•  4מנייני ותיקין מתקיימים מדי
בוקר בבוקרו ברמת אלחנן .ברחוב הרב
זוננפלד  2מתפללים בין  40-50איש,
ובהם גם ראש העיר הרב אברהם
רובינשטיין ,הרב ד״ר משולם הרט,
והדיין של חסידי בעלז ,וכולם ללא
יוצא מן הכלל שומרים על כללי
הבריאות של חבישת המסכות ,שמירת
המרחק וכו' .השמירה על כללים אלה
נעשית בתוקף רב ,וללא כל פשרות,
ובסיור שעשינו ברחבי העיר נתקלנו
במודעות שבהן מצהירים המארגנים
שברגע שיהיה אדם אחד במנין ללא
מסיכה  -תופסק התפילה על-אתר .כך
מתנהגים יראי השם ,כאשר מצד אחד
דואגים לנעימות התפילה ,ומן הצד
השני כאשר מדובר בקיום מצוות
'ונשמרתם' ,אין פשרות .ידוע לנו על
אחד המניינים בבני ברק שכאשר נכנסו
כמה מתפללים ללא מסיכה ,הודיעו
להם המארגנים שלא יבואו מחר.
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__ ד .מנ* «  1ע ו ל ה ב נ « «ן
כאיש אחד בלב אחד

ייימיזר ולאחמ״בתפילתמעריב
קיום המניינים מיתלד' ----------
בי׳ני ש ת « ״ינ הב מ שז « ״תפילה ,
הי־־יי ה מ ,י יי ת

מודעה שנתלתה ברחוב מלאכי בבני ברק.
סדר מוסר ,והפסקת התפילה באופן מיידי
באי-חבישת מסיכה

מייסדי-המנין
דאגו
וכשהגיעו,
להרחיקם מן המקום ,בהסבירם להם
את הסכנה הגדולה הנעוצה בהתנהגות
שכזו ,לאיש עצמו ולסובבים אותו.
• זו גם שעתם היפה של ארגוני
הקירוב ושכונות הקירוב שבהן
מתגוררים אברכים ובני ישיבות עם
יהודים שעדיין אינם שומרי מצוות.
כאשר רואים אחינו אלה את מסירותם
של בני התורה לענייני התפילה ,למרות
שבמקומות רבים אין להם אפילו את
התנאים המינימאליים ,הם מתקרבים
בעצמם לתפילה ,ומבקשים שידריכו
אותם כיצד להתפלל ולשמור מצוות.
• תת-תנאים אלה הנראים במניינים
רבים באים לידי ביטוי לא רק בענייני
התפילה ,אלא גם בדברים אחרים,
ולמשל :בליל ל״ג בעומר ,כשנאסר
להדליק מדורות ,גילו מתפללי המנין
ברחוב הרב זוננפלד  2יוזמה מקורית,
ולאחר תפילת ערבית בליל ל״ג בעומר
לקחו ...קופסת שימורים קטנה ,הבעירו
בתוכה אש קטנה ,ו ...רקדו וכרכרו
סביבה בשמחה רבה ,ובעיניים עצומות.
• צריכים לחשוב איזו שמחה היתה
בשמי-שמים למראה המדורה הקטנטנה
הזו ,שהיתה מלווה מן-הסתם בדמעות
מלוחות ,ובתפילה קדם בוראנו יתברך
ויתעלה שישמע את שוועתנו ויסייענו
לחדש ימינו כקדם.
• צריך גם לזכור שכיון שהתפילות
מתקיימות בחצרות ,הרי שהאוויר כולו
מתקדש ומיטהר ונעשה צח ומלובן יותר
מה שמאפשר לנו להתהלך בעולם מזוכך
ומקודש .פרקי התפילות ,הזעקות,
זעקות-הלב היוצאות מליבן של ישראל,
מקדשות את כל הפינות .גם האחדות

המופלאה הנראית במניינים אלה בין כל
העדות ,היא לזכות ולסניגוריה גדולה
לפני אבינו שבשמים .במנין אחד אפשר
לראות בני עדות המזרח מתפללים לצד
עם אחיהם האשכנזים ,חסידים לצד
ליטאים ,והכל מתנהל באווירה של יחד
שבטי ישראל .יש בכוחה של אחדות זו
לתרום לקירוב-לבבות גדול גם בתקופה
שלאחר הקורונה ,כאשר הכל יזכרו את

החיבה והאהבה ששררו בין כל שכבות
הציבור בתקופת הנגיף ,ואז נוכל לבוא
ולהצטדק לפני השי״ת ולומר לו שגם
אם מתגלעות לפעמים מחלוקות ,הרי
שכל זה קורה בגלל השאור שבעיסה.
והראיה ,שכאשר השאור הזה חלף
קמעה מן העולם ,בשל הנגיף ,הנה כבר
אנחנו עושים את כל פעולותינו באחדות
מליאה ושלובי-זרוע.
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גילו אצלי מחלה קשה בקיבה" .הרב לא מצא מלים
לנחמו.
"אתה יודע שנישאתי בגיל מאוחר .עוד לא
חיתנתי את ילדיי .והייתי רוצה כל כך להשתתף
בחתונתם ...עסקיי מצויים בתנופת התפתחות,
והייתי רוצה להמשיך ולעזור לישיבה .ועכשיו ,הכל
נגדע "...הוא סיפר שקבעו לו תור לעוד מספר
שבועות ,כדי לערוך צילום נוסף ,ולאור השוואת
הצילומים יקבעו את קצב התפתחות המחלה.
------------- ------------------ ----

הברכ ה ה מופלא ה של מרן
הסטייפלער למי שהחזיק א ת
י שיב ת ה שרון
ומכי תורה ומחזיקיה ,יכולים
לשאוב מסיפור זה חיזוק רב,
^ וללמוד עד היכן מגעת זכותם
■
^ העצומה .הסיפור (שהובא בהגדת
f
׳קהילות יעקב׳) התרחש אצל הגאון רבי בן-
ציון מובשוביץ זצ״ל ,חותנו של מיודענו יבדל
לחיים הרה״ג רבי יצחק זילברברג שליט״א.
לפני עשרות שנים העיר הרצליה היתה יישוב
קטן ,בו הכירו כולם את כולם .כך הכיר הגאון רבי
בן-ציון מובשוביץ ,את ולאדיק גרודצקי  -צעיר
שאפתן ובעל מרץ ,ששלח ידו בעסקים רבים
וההצלחה האירה לו פנים .הוא ייבא משאיות
ממצרים ,יסד את חברת ההסעות "המאחד" (גלגולה
הקודם של "אגד") ,והקים את חברת "אמפא" -
אמקור.
כשהוקמה ישיבת השרון ,הבטיח מר גרודצקי את
עזרתו .ואכן ,הוא סייע ברכישת הקרקע ותרם את
בנין הפנימיה ,ואף נטל עמו את הגרב׳׳צ מובשוביץ
כשנסע לארצות הברית לרגל עסקיו ,ופתח לו שם
דלתות בקרב מכריו.
בפורים הזמינו הרב מובשוביץ לסעודה בישיבה,
והיהודי העשיר הודיע שהוא תורם את עלות
הסעודה ,וכן הביא תזמורת להגדלת השמחה.
גרודצקי נהנה מהאוירה ,אך התאונן על כאבי בטן.
"מן הסתם אכלת יותר מדי" ,השיבו הרב מובשוביץ.
מר גרודצקי התקשר לנהגו ,וביקשו שיגיע מידית
מפני שאינו חש בטוב ,ועזב את המקום .כעבור כמה
ימים התקשר אל הרב מובשוביץ וביקש שיסור
ללשכתו .בבואו ,אמר לו" :הרב מובשוביץ ,זה הסוף.

"אולי כדאי ללכת לרופא גדול" ,הציע הרב .מר
גרודצקי חייך" :ניסיתי את פרופסור נתן מתל אביב,
ופרופסור רחמלביץ׳ מירושלים .אין גדולים מהם!"
לא היה להרב מובשוביץ מה לומר עוד ,ובירכו
בברכת החלמה מהירה.
והנה ,לאחר זמן קצר נולד בן לגיסו .אביו ,רבה
של הרצליה ,ביקשו שיסע ויזמין את רבנו בעל
ה״קהילות יעקב" לסנדקאות .ואכן ביום הברית הסיע
את רבנו ברכבו .בדרכם חזרה שאל את רבנו ,האם
ייאות לבקר בישיבה ,ומרן נענה להצעה,
הרב מובשוביץ הראה לרבנו את הפנימיה ,ואמר
ש״מר גרודצקי בנה אותה" .כשהגיעו לבית המדרש,
הצביע שוב על שמו של התורם ואמר שגם הבנין
המפואר הזה נבנה בסיועו של מר גרודצקי .לאחר
מכן סיפר לסטייפלער שהתורם הבטיח להמשיך
ולסייע ,ועכשיו חלה .והוא אדם לא מבוגר .יש לו
ילדים להשיא ,ועסקיו בתנופה.
התרגש רבנו ואמר" :הוא מחזיק תורה ,יש לו
זכויות .המחלה תיעלם .הוא ישיא את ילדיו ,עסקיו
יפרחו ,והוא ימשיך לעזור לישיבה!" הרב מובשוביץ
היה המום .כשהתקשר אליו מר גרודצקי וביקש
שייקחהו ברכבו לצילום החוזר ,סיפר לו מה ששמע.
מר גרודצקי נאנח" :הלוואי"...
הצילום נערך בתל אביב ,והרב מובשוביץ חיכה
בחדר ההמתנה .ראשונים יצאו שני הפרופסורים,
אחריהם יצא מר גרודצקי ואמר" :בוא ניסע" .בדרך
סיפר" :פרופסור רחמלביץ׳ התבונן בצילום ,העביר
אצבעו במעגל ,ושאל :׳לאן זה נעלם?׳ פרופסור נתן
גחן ,ואמר :׳זה נעלם׳ .הם נטלו את הצילום הקודם,
ואמרו :׳הנה זה ,לאן זה נעלם׳...
"בן ציון" ,אמר גרודצקי בחרדה" ,אני יודע מה
מתרחש כאן! זה התפשט כל-כך ,שאין מה לעשות.
אז החליטו להרגיעני! בן ציון ,סע לפרופסור נתן ,לך
אליו ,ברר מה המצב ,שלא יסתירו ממני ,אני חייב
לדעת מה מצבי ,להיערך לקראת העתיד!"
"יש לך כאבים?" שאל הרב מובשוביץ" .לפני
שבוע פסקו" .היה זה ביום הברית" .אבל אני רוצה
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שתלך לפרופסור נתן" .אין מסרבים לפטרון הישיבה.
נסע הרב מובשוביץ לרבי שמער׳ל גריינימן זצ״ל,
שהיו לו קשרים קרובים עם הפרופסור ,וביקשו
להתלוות אליו.
הפרופסור הופתע ל ש מוע לשם מה באו.
"פרופסור רחמלביץ׳ ואני בעלי מוניטין ,ואם אנחנו
אומרים שהגידול נעל ם  -הוא נעלם! אין לנו כל
הסבר לכך ,זה נס רפואי ,אבל זו עובדה! הוא יכול
להיות רגוע לחלוטין!"
כך התקיימה הברכה הראשונה .מר גרודצקי
השיא את כל ילדיו ,והתקיימה הברכה השנייה.
נותרה הברכה השלישית ,להרחבת העסקים...
מפעל ׳אמקור׳ הרכיב במקרריו מדחסים מתוצרת
׳פילקו׳ האמריקאית .הליגה הערבית איימה ע ל חברת
׳פילקו׳ בחרם ע ל תוצרתה בכל ארצות ערב ,והחברה
באה במצוקה .הציע מר גרודצקי ,שאת המדחסים
ייצרו בארץ עפ״י ידע אמריקאי .החברה נענתה ,אך
נדרשה הסכמת משרד המסחר האמריקאי.
נסע מר גרודצקי לארה״ב ,וביקש מהרב
מובשוביץ להתלוות אליו .עלה איתו לפגישה עם סגן
שר המסחר האמריקאי" .זה הרב שלי" ,הציגו בפניו,
"לרב הזה יש רב" ...וסיפר לו את סיפור הברכה,

ספרי השמחה החדשים
של הגאון רבי

יצחק זילבושטיין

והמחלה שנעלמה" .אם עומדים מאחוריך כאלו
כוחות ,השיב סגן השר ,הצלחתך מובטחת"  -ואישר
את העסקה ...כך התקיימה הברכה השלישית.
שבע שנים עברו ,והרב מובשוביץ נקרא שוב.
"נתגלתה אצלי מחלה באזור הריאות" ,הודיעו מר
גרודצקי .עיני הרב חשכו .קרוב מ שפחתו נפטר
ממחלה זו ,והוא חזה בכל שלביה .הרופאים אמרו לו,
שמחלה זו כרוכה בייסורים קשים מאוד ,ה׳ ישמור
ויציל.
מיהר הרב מובשוביץ אל הסטייפלער ,ושח ע ל
המחלה שתקפה את פטרון הישיבה" .מה אתה רוצה
ממני?" התנער רבנו" ,מדוע אתה צריך אותי! לך
לקופת הצדקה ,תכניס מטבע ותאמר מזמור תהלים.
זו סגולה בדוקה!"...
"יש לי סגולה בדוקה יותר" ,ענה הרב מובשוביץ;
"שרבנו יתפלל "...ורבנו ענה" :זהו ,הברכה שנתתי לו
הסתיימה"...
הרב מובשוביץ לא ויתר" :אבל מדוע מגיעה לו
מחלה מייסרת כל כך! הוא מחזיק תורה ,רב-זכויות,
למה יסבול סבל כה נורא?!"  -ורבנו ענה" :זאת יכול
אני להבטיח ,שלא יהיו לו ייסורים!"
ואכן ,המחלה
ומר גרודצקי לא
המליצו לו לנ סוע
והוקל לו .וערב
ייסורים!

הלכה והתפשטה ,הלכה והחריפה,
התלונן אלא ע ל תעוקת נשימה.
לשווייץ ,שם תוקל נשימתו .נ סע
אחד ,בשכבו ,נפטר לפתע ,בלא

הבה נלמד מכך כמה דברים .ראשית ,עד כמה
הטבע מסור בידיהם של צדיקים ,והשי״ת מקיים את
דבריהם ועושה כל מה שהם אומרים .ושנית ,מה
גדולה זכותם של מחזיקי-תורה ,שגם אם אי אפשר
כבר לברך אותם ע ל עצם החיים ,אבל שלא יהיה
להם ייסורים  -אפשר ואפשר.

הספר החדשכ
ש ל ה ג א ו ן ר בי יצו 7 1ן זילברשטיין
לחדש

hn

בדע□ ה שב ת

כתג וערך :משה מיכאל צורן

כתב וערך :משה מיכאל צורן

להשיג בחנויות 0 5 3 - 3 1 0 - 3 3 8 8 -

להשיג ב חנויו ת  -פרטים053-310-3388 :
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נחפשה דרכינו ונחקורה  -בשמחה
ונשובה עד ה׳  -בשמחה

וק בשמחה
ה ת קו פ ה העו ב ר ת ע לינו מ עו ר ר ת קונ פ לי ק טי ם וניגודי ם מ ח ש ב תיי ם ,ש א ם ל א
מ ס דרי ם או ת ם ב ר א ש ,אנ חנו ע לולי ם ל ה ע בי ר א ת י מי ה קו רונ ה ,ו ב כלל ,ב ה רג שו ת
ל א  -טו בו ת ,וז ה בוו ד אי ש ה שי׳׳ ת ל א מ עונין ■ ...צ רי ך ל ד ע ת ש אין כל ק שר בין
ל ש מו ע ע ל א סונו ת ר ח׳׳ל ,ו בין אי בו ד ה שלוו ה ו ה ש מ ח ה ■ בוו ד אי ש צ ריכי ם ל ש ת ף
א ת ע צ מנו ב כ ל צע ר של מ ש פ ח ה ,ו ל ה צ ט ע ר י חד אי ת ם ,א ב ל ל א ל א ב ד א ת ה שלוו ה ,כי
א ם זו כ רי ם שג ם כל ה א סונו ת הללו ב או מי דו ה טוב ה ו ה ר חו מ ה של ה שי׳׳ ת ,ו ה ם
בוו ד אי ל טו ב ה ,ל א נ אבד ל עו ל ם א ת י שו ב  -ד ע תנו ■ כ ש אנ חנו מ ד ברי ם על ה מו שג
ש מ ח ה ,נז כו ר ש ה ש מ ח ה ב מו שגי ם שלנו ,הי א ה שלוו ה ו ה ש ק ט הנפ שי ■ ה אד ם
ה ש מ ח אינו נו תן ל אי רו עי ם ׳ל ה ע צי ב או תו׳ .י ש הב דל ג דו ל בין ׳צער׳ ל׳ ע צ ב׳
התקופה העוברת עלינו מעוררת קונפליקטים
וניגודים מחשבתיים ,שאם לא מסדרים אותם בראש,
אנחנו עלולים להעביר את ימי הקורונה ,ובכלל,
בהרגשות לא-טובות ,וזה בוודאי שהשי׳׳ת לא מעונין...
התעוררתי לכתוב על ענין זה לאחר שאחד משכניי,
אברך ת׳׳ח גדול ,אומת כחולה קורונה ,נשלח למלון וחזר
בס׳׳ד לביתו ,כשהוא בריא ושלם .כשהתדפקתי על דלתו,
כדי לברכו ב'ברוכים הבאים' ובברכת 'ברוך רופא
חולים' ,הבחנתי שעל פניו שוררת עננה .הוא אינו שרוי
בשמחה .בכלל-בכלל לא.

המתרחשות בבתי ישראל ועל מאות הנפטרים והחולים,
איך אפשר לשמוח ,להודות ולהלל?
ואני ,כותב לנו הת׳׳ח ,חשבתי להתפוצץ ...דבריו של
השכן ,כמעט והוציאוני מדעתי .הטעויות החמורות
שהובעו במשפטים הקצרים שיצאו מפיו ,הוכיחו לי עד
כמה אנחנו לא ' מיושרים' בעניינים אלה .מה הקשר בין
הצורך לעשיית תשובה (אותה ,אגב ,צריכים לעשות מדי
יום ביומו ,ללא כל קשר לקורונה) ובין שלילת השמחה?
וכי התשובה נעשית מתוך עצבות ,חלילה? וכי האסונות
הנוראיים המתחוללים בעולם היהודי בעקבות הנגיף,
אמורים למנוע ממני להודות להשי׳׳ת -בשמחה עצומה -
על החסדים שעשה עימי? מה הקשר בין הדברים?

ולא ידעתי למה .לכאורה ,אם הוא הבריא בחסדי
שמים ,ויצא ללא פגע ,מדוע לא לשמוח ולהודות על כך
להשי׳׳ת? -השכן לא המתין לשאלתי ,אלא הבהיר מיד:

בתמימות מוחלטת

כיון שהקב׳׳ה הביאני לידי חולי ,אם כן אני צריך
עתה להרהר בתשובה ,ולחשוב כיצד לתקן את מעשיי!
ואדרבה ,גם החסדים הכל-כך גדולים שנעשו איתי מן-
שמיא ,צריכים להביאני לידי מהלך שבו אשפר את
דרכיי ,ואחזור בתשובה שלימה .הדבר טורד את מנוחתי,
אמר ,והוסיף  -שכאשר מדברים על 'תשובה' ,אי אפשר
לשמוח ...ועוד ,אם שומעים על הצרות הגדולות

והאמת ,שהטעות הזו נשמעת בימים אלה לא רק
אצל השכן שלי ,שזכה להבריא מהנגיף .אתה רואה בני-
אדם הולכים שפופים ונכאי-רוח ,ללא אנרגיות חיוביות
של שמחה ורעננות .וכשהינך שואל אותם 'מדוע פניכם
רעים היום'' ,מדוע אינכם שמחים' ,הם מסתכלים עליך
בתמהון ,כאילו צנחת מהירח ,ואומרים' :מה ,אתה לא
שומע את מה שקורה? אתה לא מעודכן בפורעניות
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ו בשוד-ושבר הנשמעים בכל מקום? כיצד אתה רוצה
שנשמח? לשמחה שאתה שואל עליה ,מה זו עושה'?

גדול בין 'צער' ובין 'עצב' .מותר לאדם להצטער על
דברים כאלה ואחרים; אבל אין קשר בין הצער הפוקד
אותו ,ובין ה'עצב /והדברים נכונים  -כפי שכותבים גדולי
המפרשים  -אפילו בימים-של-אבל ,רח״ל ,שלא יבואו על
אף אחד מישראל.

וכמה שהיא אינה נכונה לימים העוברים עלינו.
ההתנהלות המחשבתית הזו פשוט אינה תואמת את רוח
היהדות.

לא ניתן למקרים להעציב א1תנ1

הפלא הגדול הוא ,שהם מוציאים את המלים הללו
מפיהם בתמימות מוחלטת .הם באמת חושבים שכך
צריכים להתנהג ,ולהרגיש.
נדגיש ,שמדובר ביהודים
השי״ת ברא לנו נשמה
בימים כשלנו ,כשאדם אינו מעורר
ש'עובדים על עצמם',
כל-כך גדולה ,כל-כך יציבה
את עצמו לשמוח בעולמו של
שמעוניינים לקיים את
וחסונה ,שהיא מסוגלת
השי״ת ,ולהגביר את האושר הפנימי
חובתם בעולמם ,וללכת
החיוב
בין
להבחין
שלו מעצם העובדה שהוא בנו של
בדרך
בדרך-המלך,
להצטער על אובדן דבר
שהקב׳׳ה רוצה שנלך בה.
האיסור
ובין
פלוני,
מלך מלכי המלכים  -התוצאה
ולמרות הכל ,הם מבינים
להתעצב .כי כשאדם שמח
המיידית תהיה יצירת עצבות
שבמצב הנוכחי ,שתואר
בחלקו ,ויודע שהעולם
ודכדוך בליבו
לעיל ,אין מקום לשמחה
אינו מתנהל סתם-כך,
לשרות על פניהם!
והכל-הכל מחושב עד
לפרטי פרטים ,אין מצב שיהיה משהו שיעציב אותו .וכפי
ובאנו בדברים אלה לידע להודיע ולהיוודע ,שהנהגה
שרש״י פירש על הפסוק הנ״ל (משלי ,י״ז כ״ב) 'לב שמח
זו אינה נכונה כלל ועיקר .היא לא היתה נכונה אף פעם,
ייטיב גהה -כשהאדם שמח בחלקו -פניו מאירין'.
גם בדורות-קדם ,ובמיוחד לא בדורנו ,ועל אחת כמה

כי בימים כשלנו ,כשאדם אינו מעורר את עצמו
לשמוח בעולמו של השי׳׳ת ,ולהגביר את האושר הפנימי
שלו מעצם העובדה שהוא בנו של מלך מלכי המלכים -
התוצאה המיידית תהיה יצירת עצבות ודכדוך בליבו .כל
מביני-הנפש של דורנו יספרו לכם שבעניינים אלה 'אין
אמצע' .או שאדם מבין שיש לו  -תמיד-תמיד  -את כל
הסיבות לשמוח ,או שהוא נכנס מהר מאוד להרגשות
עלובות ודכאוניות .ואת זה יכול כבר כל אחד להבין,
שאין כל קשר בין מה שעובר עלינו בחודשים האחרונים
לדכאון או מרה-שחורה ,או איך שתקראו לזה.
אבל האמת היא ,שהנסיון להסביר ולשכנע בענין
השמחה ,ולומר שכדאי לשמור על מידה זו כי אחרת נגיע
במהירות אל ההיפך השני ,הוא רק כדי לסבר את האוזן.
כי האמת הצרופה איננה במקום זה.
כשאנחנו מדברים על המושג שמחה ,הכוונה היא
להגדרתו של ה'ארחות צדיקים' בתחילת השער התשיעי,
שער השמחה' :המידה הזאת באה לאדם מחמת רוב
שלוה בלבו ,בלי פגע רע .ואדם המשיג תאוותו ,ולא
יארע לו דבר המעציב אותו ,בזה יהיה שמח תדיר,
וייאורו פניו ,וזיוו מבהיק ,וגופו בריא ,ואין זקנה ממהרת
לבוא עליו ,כמו שנאמר (משלי יז כב)” :לב שמח ייטיב
גהה״.
שמחה במושגים שלנו ,היא השלווה והשקט הנפשי
השוררים בליבו של אדם .ואיך מגיעים למצב כזה?' -ולא
יארע לו דבר המעציב אותו'! ואין הפירוש שהחיים של
אדם זה חולפים עליו ללא שום אירוע-של-צער .לא ולא.
ובכלל ,מישהו מכיר אדם כזה ,שלא עובר טראומות
בחייו? אבל ,האדם השמח אינו נותן לאירועים אלה
'להעציב אותו' .צריכים להבין אחת ולתמיד :יש הבדל

ואם הגענו לכאן ,הרי פשוט וברור שהאדם יכול,
ומחויב ,להיות שמח ,במשך כל ימי חייו ,ללא קשר לסוג
האירועים העוברים עליו .כי 'להיות שמח' ,כמו שאמרנו,
הפירוש הוא 'להיות בשלוה' ,ואת השלוה אפשר להשיג
תמיד ,אם לא נאפשר למקרים ולהתרחשויות שסביבנו,
להעציב אותנו .ולכך נגיע רק באמצעות הבטחון
והאמונה באבינו שבשמים.
יש לנו להעמיס את יסוד-היסודות ועיקר-העיקרים
הזה ,אל חיינו-שלנו .כי האמונה מסייעת לנו לשמור על
שיקול הדעת ,על צלילות ומתינות (וכאמור  -היא-היא
השמחה) ,ולא לאבד את שלוות הנפש גם בתקופה כמו זו
שאנו חיים בה ,שהתרחשויותיה ואירועיה הדרמטיים
אמורים לנטוע בנו את ההיפך הגמור משלווה .כי רק
האמונה התמימה בבורא עולם ,תביאנו אלי הזכרון
התמידי שאם הקב״ה הביא אותנו  -כן ,אותנו ,את
האנשים החלשים הללו ,לכאורה  -לימים כאלה ,ברור
שהו א נסך בנו גם את הכוח להתגבר על כל המכשולים
והלחצים.
מי שמאבד את יסודות האמונה' ,ונכנס ללחץ' ,מאבד
באחת את כל אישיותו ,את כל-כולו .הוא כבר לא יהיה
מסוגל לבצע את שדורשים ממנו .הבה נשנן לעצמנו,
שהכל-הכל-הכל תלוי בידיו של אבא ,אבינו שבשמים,
ואף אחד לא יוכל להפיל שערה משערת-ראשנו ארצה -
ללא רשותו .אין בכוחו של שום יצור שבעולם להניד
עפעף בלי שהקב״ה התיר לו לעשות זאת .רק מי שמאמין
באמונה שלימה שהכל בידיו של הקב״ה ,יכול לחיות
בשלווה ,ובשמחה ,ולא להישבר מכל קול של עלה נידף.
עם ישראל  -מאמינים בני מאמינים הם ,ואין להם
באמת כל שאלות על הרבש״ע ,חלילה .פחודים הם מכל
צרות ,אבל ממשיכים להאמין ,מתוך ידיעה ברורה
שבסופו של דבר בוא-יבוא קץ הישועה ,הנחמה
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והגאולה ,וכאשר יפדה אותנו הגואל ,ומבור הגלות ידלנו
ויעלנו ,רק אז נראה וניווכח שהכל-הכל היה לטובה,
ולכל אנחת-צער שיצאה מליבו של יהודי ,תהיה נקמה
מידו של הקב׳׳ה .זכור-נזכור את דברי הצל״ח בפסחים,
האומר על הפסוק 'שמע ישראל ,ה' אלוקינו ה' אחד',
שיש פעמים שהאדם רואה את מידת הרחמים,
המתבטאת כידוע בכינוי 'השם' ,ויש שהאדם נפגש יותר
עם מידת הדין ,שבה משתמשים בשם 'אלוקים' ,ואחרי
הכל -הוא ״ה' אחד״!
זה אותו אבא ,שפעם מלטף ומחבק את בנו ,ופעם -
בראותו שהילד זקוק לחינוך יותר יסודי  -הוא מכה בו,
אבל זה אותו אבא ,העושה בבניו כחומר ביד היוצר,
ברצותו מרחיב וברצותו מקצר ,כהגה ביד המלח ברצותו
אוחז וברצותו שלח; הוא זה המעלה עינויינו מ ערב ,והוא
גם יביא סליחתנו מבוקר; הוא יעלה ארוכה לעלה נידף,
והוא יתבע את האדם בגאון על כל מעשה ומעשה.
ואם מדובר באבא ,ואבא כל כך טוב ,הרי ברור
שכוונתו לטובה ,ורק לטובה .ואם כך ,דבר אחד צריך
לסלק מאתנו בכל מחיר :את העיצבון המיותר.
לכן ,אין כל קשר בין לשמוע אסונות ,ובין איבוד
השלווה והשמחה .בוודאי שצריכים לשתף את עצמנו
בכל צער של משפחה ,ולהצטער ,אבל לא לאבד את
השלווה ,כי גם את כל האסונות הללו ה' הביא .והם
בוודאי לטובה.

האם יש שמחה גדולה יותר מאשר לחזור בתשובה?
וכאשר מדברים על ענייני התשובה ,אוי ואבוי אם
התשובה לא נעשית מתוך שמחה .איזו שמחה גדולה
יותר יכולה להיות לאדם אם לא כאשר הוא משפר את
דרכיו ומתקרב להשם יתברך?
הבה נסלק מעל עצמנו את ה'לחצים' הפוקדים אותנו
בימים אלה ונעבוד את בוראנו בשמחה ובאהבה .אדם
לחוץ אינו מסוגל לכלום.
והאמת תורה דרכה ,שהלב צריך להיות מוצף
באושר גדול ובאור-יקרות .עלינו להיות מאושרים,
פשוטו כמשמעו .מאושרים  -על שזכינו שניתנת לנו
האפשרות לרחוץ את עצמנו מזוהמת העוונות והחטאים
המקיפה אותנו מכל עבר ,על שזכינו לאפשרות להתקרב
לבורא עולם.
צריך לחוש בכל רמ״ח ושס״ה שלנו שהמלך הגדול,
מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא ,שבידיו המפתחות
לכל הבקשות והרצונות ,שהוא הראשון והוא האחרון
ומבלעדיו אין אלוקים ,המלך הזה שהוא גם אבא שלנו -
רוצה בתשובתנו ובשיפור מעשינו .ואם כן ,היש לנו
אושר גדול מזה?
ובכלל ,כשמדברים על תשובה ,יש לדעת את היסוד
הגדול שלא דורשים מהאדם יותר ממה שהוא מסוגל.
יסוד-מוסד זה היה נכון תמיד ,בכל הדורות ,ועל אחת
כמה וכמה בתקופתנו .הלחץ וההרגשה הלא טובה

מהמושג תשובה נוצרים כי האדם חושב שדורשים ממנו
להיות בבת אחת צדיק גדול ,וירא שמים מרבים .ואין
הוא יודע שלא תובעים ממנו יותר ממה שהוא מסוגל
לעשות .ויתכן בהחלט שהדברים שהוא מחשיב אותם
כחטא ופשע ,לא היו אלא אונס גמור ,ולא יתבעוהו כלל
על כך.
ראו גם ראו מה שמובא בפסיקתא ,בפרשת נשא' :לא
נתן הקב״ה לישראל חוקים כדי לייגען וכדי לטורדן מן
העולם ...ואין הקב״ה מביא את האדם בדין אלא על דבר
שנצטווה ,ובידו כוח לעשות ,כדי שידו מגעת'.
וב'שערי העבודה' לרבינו יונה ,אות מ״ג ,כתב' :אין
יתרון בעבודת השם יתברך לעשיר מן העני ,ולא לגיבור
מן החלש ,ולא לחכם מן הטיפש ,כי הוא יתברך חפץ
בנפש טהורה ובמחשבה נקיה שיעבוד אותו כל אדם,
אחד המרבה ואחד הממעיט ,לפי כוחו והשגתו ...כי השם
יתברך אינו מבקש מבני האדם כי אם לפי כוחם'.

כל מעשה אפילו קטן ,וחשב מאוד
כל מצוה הנעשית בתקופתנו ,גם אם נניח שהיא
'נגועה' בנגיעות כאלו ואחרות ,ערכה רב ,הרבה יותר
מהמצוות שנעשו בדורות-קדם .בשבחי רבי חיים ויטאל
מובא ,וז״ל' :פעם אחת שאלתי למורי ז״ל ,איך היה אומר
לי שנפשי יש לה מעלה כל כך ,והרי קטן שבדורות
הראשונים היה צדיק וחסיד שאין אני מגיע לעקבו?
'ויאמר אליי ,דע כי גדולת הנפש אינה תלויה כפי
מעשה האדם הנראים לעיניים ,כי בוחן לבות וכליות
השם יתברך ,וכפי הזמן והדור ההוא ,כל מעשה אפילו
קטן מאוד בדור הזה שקול ככמה מצוות בדורות
הראשונים ,כי בדורות האלו ,הקליפה והרע גוברת מאוד
מאוד ,עד אין קץ ,מה שאין כן בדורות הראשונים'.
ועל אחת כמה וכמה שאם אדם בן-דורנו עושה
מצוה ,ומכוון בה אפילו מעט לשם שמים  -כמה גדול
ערכה ומה רבה חשיבותה של מצוה כזו ,ובודאי שבכוחה
להשפיע עליו שפע של ישועות ונחמות.

יקוד 1n m a
אחראי :משה מיכאל צורן
וועדת ביקורת של ת׳׳ח עוברת על החומר
■
כל פעולות הכתיבה ,העריכה וכו׳ נעשות
בהתנדבות
■
לפי הוראת הרב אפשר לתרום לבטאון מכספי
מעשר
■

ניתן להשיג במייל:

6776168@amail.com
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מה שרציתי לומר במכתבי זה ,הוא ,שמאוד
מרנין את הלב להיתקל בתלמידי-חכמים
הממשיכים לעבוד את בוראם בכל מצב .גם כאשר
הם אינם יושבים במקומם הקבוע בבית הכנסת ,וגם
אם אין להם עכשיו את ישוב-הדעת  -הם לא
יאבדו את הקביעות ,לא יש נו כהוא-זה מההרגלים

000001S0

^

גם עכשיו הוא מגיע
לתפילה בזמן
מסקנות ר בו ת עו לו ת מן-ה סת ם ב לי בו של
כ ל יהודי יר א ב ע ק בו ת ה מ צ ב א ליו נ קל ענו
ב ת קופ ת הקורונה .מסקנות שי ש ב הן
יר א ת -ש מי ם ויר א ת -ח ט א ,ותוספת נ כ ב ד ה
לכ בו ד -ש מי ם .נצטט כ אן מ מ כ ת בו של
ת"ח א ח ד שבי ק ש לפרסם א ת הדברי ם.
וזו לשון המכתב שהגיע למעוננו בתחילת חודש
אייר :אני מתפלל באחד המניינים שהתארגנו לאחר
ההיתר של הגורמים שאישרו להתפלל בחוץ .והנה,
כיון שהמנין מתקיים מחוץ לבית הכנסת ,הרי
שבאופן טבעי כל ההתנהלות סביב התפילה היתה
אמורה להתבצע באופן ארעי ,וסדרי-התפילה
המקובלים על הכלל בעת שגרה ,היו אמורים
להיעשות בעצלתיים ,או להתבטל לחלוטין .זה
טבעו של עולם.
וכמובן ,שכשאמרנו 'טבעו של עולם' ,התכוונו
ל'עולם' שאינו עובד על עצמו .כי ,אלה ששומרים
על עבודת-השם שלהם ,ואכפת להם לקיים כל
סעיף וסעיף בשו״ע ,ימשיכו לשמור על כך גם
כאשר לקחו מהם את השגרה היומיומית.
גם כאשר הם מתפללים ,למשל ,במנין ותיקין
בפארק ברוקלין ,והתרנגולים מסתובבים להם בין
הרגליים ,ואפילו מקרקרים בשעת הבוקר המוקדמת
הזו את ה'קו-קו-ריקו' שלהם ,הת״ח הללו ימשיכו
להתפלל כאילו לא אירע דבר .כאילו הם נמצאים
עתה ממש בבית הכנסת.
כדי לא לדבר סרה ,חלילה ,וגם כדי לא 'לתת
רעיונות' לאחרים ,לא ניכנס לפרטים אודות הזלזול
הנראה אצל אנשי העולם הרגיל ,לעומת ה מ שך-
ההקפדה ההופכת להיות מוחשית עוד יותר ,אצל
עובדי-השם .מה שברור ,שיש כאן כבוד -ש ם-
שמים בצורה נפלאה.

גם כאשר הכל ארעי ,הכהנים נושאים ידיהם בפארק ברוקלין,
וקריאת התורה נעשית אף היא בפארק ,והתרנגולים מקרקרים בעת
התפילה  -משתדלים לקיים את סדרי-התפילה
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שלהם .עבודת-הקודש עליהם ,בכתף יש או .מדובר
במחזה שאלמלא רואים אותו בעיניים ,באמת שאי
אפשר להאמין בו.
■

אנקוט כאן דוגמא שראיתי אצל אחד
המתפללים ,ואפשר להקיש מכאן על מקרים
אחרים .הת״ח המדובר מצטיין בתכונות חיוביות
רבות .אבל מלבד אצילות-נפשו ומידותיו
התרומיות ,ומלבד העובדה שתמיד כשצריכים
שליח-ציבור ,הוא הראשון המוכן למלא את
המשימה ,ותכונות רבות נוספות  -מלבד כל זה,
הוא מגיע לתפילה בזמן .תמיד-תמיד ,הוא נמנה
בין עשרת הראשונים ,אם לא הראשון שבהם.
וכשאמרנו שהוא מגיע בזמן ,זה לא מדויק ...כי
הוא מגיע כ  20 -דקות לפני תחילת התפילה .וגם זה
תמיד .הוא אומר את הברכות במנוחה ,לאחר-מכן
את הקרבנות ,ואם נשאר לו זמן פותח את הגמרא,
או ספר מוסר וכיו״ב.
כך בתפילת שחרית ,וכך במנחה-ומעריב.
תמיד ,אבל תמיד ,הוא יושב על מקומו ,ומכין את
עצמו לתפילה .הנהגתו הקבועה הזו אינה משתנה
בשום פעם .לא בחורף ,לא בקיץ ,לא בימים גשומים
ולא בימי שרב וחמסין.
■

ומכאן נגיע אל ימי הקורונה ...ת״ח זה התפלל
במנין שבו התפללתי .והנה ,מה טוב ומה נעים היה
לראות שגם בתקופה זו ,כשסדרי-עולם משתנים
ואיש אינו יודע עד מה ,מגיע ת״ח זה  -בדיוק כמו
בעתות השגרה  20 -דקות לפני תחילת התפילה,
ומכין את עצמו על ידי אמירת הברכות בנחת,
ואחר-כך אמירת הקרבנות.
למה אני מספר זאת?  -כי אני אישית לקחתי
מכאן חיזוק גדול עד מאוד על כוחה של קביעות!
דהיינו ,אם אדם שומר על עצמו בימים רגילים,
ומשתדל בכל כוחו לעשות את מה שצריך לעשות,
הרי ששמירה וקביעות זו תסייע לו להחזיק מעמד
גם בעת-חרום ,שלא תבוא על אף אחד.
זה ממש מדהים לראות את הת״ח שעליו אני
מדבר ,שומר גם עכשיו על זמני התפילה .ואל
תגידו שבימי הקורונה הוא לא עושה זאת בשלמות.
אל תגידו כך .גם בימים אלה אפשר לראותו מדי
בוקר בבוקרו עושה את צעדיו בדרך אל מקום
התפילה ,מתיישב בנחת על אחד הכסאות ,ופותח
בעבודת היום.
אשריו ואשרי חלקו .ואשרי כל מי שמתחזק
בעבודת בוראו ,בקביעות.
■

גם צריך לשבח בכל לשון את 'המתנדבים בעם',
אלה המארגנים את המניינים .שהרי כדי לארגן

מנין שכזה ,אין די רק בהודעות על זמני התפילה.
צריך להכין כסאות ,צריך להביא את ספר התורה
בימי שני-וחמישי ,צריך לדאוג לתיבה לספר
התורה ,ועוד ועוד.
ואכן ,המתפללים המגיעים מדי בוקר אינם
יודעים מי הביא את הכסאות העומדים הכן
לשימוש המתפללים; מי דואג לקחת את המפתח
של ארון-הקודש ולהוציא ממנו את ספר התורה;
אבל הדברים נעשים! ולא פעם אחת ,אלא כל פעם
כאשר נזקקים לדבר-מה ,הנה כבר הכל עומד על
מקומו .אין לתאר ואין ל שער את גודל-ה שכר
שיקבלו אלה הדואגים לכך.
_________ £

הלוואי ויכולנו לפרסם P
I
את שמו...
ב מ ה ל ך התקופה שב ה אנ חנו נ אל צי ם
ל ה ת פ ל ל מ חו ץ ל ב תי כנסיותינו נתקלים
ב תו פ עו ת ה מזהירו ת כזוהר הרקיע.
ולמשל ,המשפחות שהתנדבו לארגן את
התפילות ,ועשו כל שביכולתן על -מנ ת שהמניינים
יתנהלו כסדרן .בשלב שבו היה אסור להתפלל
בחוץ ,והתפילות התקיימו רק באמצעות המרפסות,
התנדבו המשפחות הללו לכך שהתפילות תשמענה
מביתן .הן העלו את ספר התורה לבית ,שליחי-
הציבור השמיעו את קולם מתוך הבית הפרטי הזה,
וכל צרכי התפילה יצאו בעצם מכאן.
והדבר איננו פשוט כלל וכלל .אישי המוסר
אומרים תמיד שאדם מוכן לעשות מצוה ,ואפילו
תהיה זה מצוה קשה ,פעם אחת ופעמיים ,אולי גם
שלוש וארבע פעמים .אבל לבצע את הענין
בקביעות ,זו כבר משימה שלא כל אחד מוכן אליה.
דהיינו כך :בתחילה ,גם ילדי המשפחה עצמם
נרתמים לארגון המנין .הם גם מוכנים להיות
שליחי-ציבור .אבל ככל שמתארך הזמן ,ועדיין
נאסר עלינו להיכנס אל בתי הכנסת ,הם עלולים
לסגת מהרעיון...
בדיוק כמו שקורה כאשר מגיע תינוק חדש אל
המשפחה ,הרי בימים הראשונים כל אחד מילדי
הבית רוצה להחזיקו בידיו ולהרגיעו ...הילדים אף
עושים לעצמם תור לכך ...אבל עובר עוד יום ועוד
יום ,ולילדים הקטנים נמאס מכל הענין ,והם
משאירים את המשימה לאמא ולאבא ...לא כן?
מה שנוכחנו לראות בנושא התפילה ,הוא ,שהיו
משפחות שנטלו על עצמן את כל מה שקשור
לארגון התפילה ,והם ממשיכות לשאת בעול הכבד

■ "קול נ ר מ ה "  -גליון  , 341לזיון ת ש"פ  -ע מוד ■ 26

הקשה הזה במשך כל התקופה .הפילה אחר
הפילה ,שחריה מנחה וערכי ת ,ו אינן מראו ת סימנים
של עייפו ת .לא ההורי□ ול א ילדי ה □ ..,וי ש לשבח
אותם ככל ל שון של שבח .כי זה קשה .מ אוד קשה.
וכמו שא מרנו ,אדם מוכן להראות אח כוחו פעם
ופעמיי ם ,אבל לע שות את הדבר בקביעות  -זה
ככר ענין אחר.

■
כמו-כן נהקלנו כה״ח אחד ,ש הלוו אי וי כו לנו
לפרסם אה שמו ,המתפלל באחת הפינות ברמת
אלחנן י חד עם קבוצה פלוני ת מתושבי השכונה,
ובמהלך התפילה הבחין שהמקום מלוכלך ,ול א
נאה להתפלל שם.
כ שעברנו במקו□ במקרה בשעת-לילה מאוחרת
ר אינו או תו מגיע לפינה ההיא שבה מתפללת
הקבוצה ,ו...בלטאטא את המדרכה ,ואה המשעולים
המובילים אלי ה .הוא לא עזב את המקום ,עד
שאתר-התפילה היה נקי ל חלו טין .מבריק.
זה נקרא שאכפת לי מהתפילה .וג□ כשהקב,׳ה
גז ר עלינו לצאת מבית הכנסה ,אני עושה כמיטב
יכול תי על-מנת לי צור לעצמי ■מקוב-של-קבע/
עד במה שאפשר לכנו תו בך .אינני נכנע ליצר -הרע
המנסה להשפיע עליי ו׳ל הוכי ח׳ ש אין בל טעם
להשקיע בתפילה כזו ,שהרי ממילא היא מתנהלת
כמקום ארעי...
כי ,על פי האמה ,אם השי״ת הכיא או תנו לכ אן,
והורה לנו להתפלל מ חוץ לבתי הכנסת ,הרי
שכשלב זה הוא-הוא מקום התפילה שלנו ,וי ש
להקדיש את מלוא המשאבים על-מנת להפכו
למקו□ של קבע.
ולמקום של קבע י ש הלכות ו הליכו ת מ שלו,
ו כידו ע .אלא מהי  -שצור ת המקו□ העכ שווי אינו
מקנה לנו את ההמחשה של הקביעות הזו .אכל כדי
לי צור קביעות ברו חניו ת ,אין צורך בהמחשה,
מה שצריך הוא רק לדעת שמדובר במקום בו
אנחנו קובעים אה תפילו תינו .ואם נדע ,חזקה עלינו
ש׳נקבע׳ אותו בלבנו.
אחת הפעולות המביאות אותי ליציר ת ה׳קבע/
היא הפעולה הני׳ל .כ שאני מגיע ומנקה את המקום,
הרי שמלכד עצם המצוה העצומה לד אוג לנ קיונו
של ׳בי ת התפילה׳ ,עד כמה שאפשר לקרוא לזה
כך ,אני מספיג אה פני מיו ה-לבבי בחשיבותה של
התפילה ,למרות כל ההפרעות ה חיצוניו ת הניצבות
בדרך ,ומנסות למנוע מאתנו להתפלל כר אוי.
אלה ש הגיעו למחרת להתפלל שם ,התפלאו
על הנקיון והברק ה שורר בכל פינ ה ,ול א יד עו מי
הוא זה ו אי זה הוא שדאג לכך.
אבל הקב״ה יו ד ע ,וישלם לו את שכרו מלעילא,

הסנולה הנוראה שהומלצה ע״י פרן ראש הישיבה זצוק״ל

כוונות ברכת נהנים למילוי כל המשאלות
מסופר כי פעם במנינו של מרן הגרי׳׳ז זיע׳א מבריסק חיכו קצת עד
שימצא עוד כהן לברכת כהנים ,והיה מי מהנאספים שהראה קוצר רוח
מההמתנה ,אמר מרן הנרי״ז שצריכים אנו ללמוד מהחסידים שנוסעים
על שבועות וחודשים לאדמו׳־ר בשביל ברכה ,ואילו ברכת כהנים היא
ברכה מהקב׳׳ה כמה יש לטרוח בעבורה.
לכן כמה טובה כפולה זכאי האי גברא חרה״ג רבי יצחק גולדשטוף שטרח
ועמל להוציא לאור עולם מחדש את הספר הנורא ׳חסד לאלפים׳ מהצדיק
הנשגב רבי אליהו פנחס מריינא זצוקללה״ה
זה כבר למעלה ממאה שנים מעת חיבר הגאון רבי אליהו פנחס מריינא
את ספרו ׳חסד לאלפים׳ בו ליקט מחדל הקדושים כל הכוונות והסגולות
שיש לכוון בברכת בחנים בכל תיבה ותיבה.
לפני כעשר שנים יעץ מרן ראש הישיבה הגראי׳ל שטיינמן זצוקללה״ה
להריר יואל קלוגמן זצ׳ל שזכה להאדיר כמה ראשונים ,להאדיר את
הספר הנכבד הזה ,ואכן בשעתו הודפס הספר אך אזל מן השוק [ומרן
זצוקללה״הן נתן כמה העתקים לאנשים שהיו צריכים ישועה ואכמ״ל.
והנה בעלון ׳דברי שיח׳ מדברי תורתו של מרן הגר׳׳ח קנייבסקי שליט״א
נתפרסם לא מזמן על מעלת הספר ומחברו ,ונתעוררו כמה נדיבי לב
לשכלל הספר ולהוציאו במהדורא חדשה ומאירת עינים ,ולזכות בזה את
הרבים המבקשים ישועה והצלחה בענייניהם.
ולפלא הדבר כי אותם שנרתמו להדפסת הספר הזה ראוי ישועות גדולות
למעלה מדרך הטבע בכמה וכמה דברים ,ומתוך כך נתעוררו להדפיסו
שוב בתוספת פאר והדר ,וטובה נחזיק לידידינו ,ידיד ה׳ וידיד כל בית
ישראל הרה״ג רבי יצחק גולדשטוף שליט״א שעמל וחקר ותיק והעמיד
את הספר מחדש בצורה נאותה -ורבים שאמרו מי יראנו טוב יוכלו
להגות מזיו הספר לשלוח ברכה במעשי ידיהם ולמצא מזור ותרופה
למכתם בס״ד.
הספר יוצא לאור כאמור ע׳׳י חרח״ג רבי יצחק גולדשטוף שליט״א
מערכת ׳דברי שיח׳ להפצת דברי תורתו של מרן שר התורה הגר״ח
קנייבסקי שליט׳א.
להטע :דחי רבי יהודה הנשיא ג 5בני בוק05331-45900 ,

Igowidwootagmail.com
ובחנויות הספרים המובחרות
במו בן ניתן להטיג ד ו ן נציגי ההפצה טל' קו בץ נליונות' במחיר מיוחד
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אוצר הספרים יו״ל ע״י מערכת קובץ גליונות .לפרסום ספרים ניתן לפג

גם אנחנו ,תושבי רמת אלחנן ,למרות שאנחנו נחשבים
רק 'כזית' ,מסוגלים להגן על הכלל כולו ,במיוחד
כשהתעוררות-הלב היא בזמנים מרים כמו ימי הסגר המוטלים
על בני ברק .דווקא בזמנים כאלה ,אם מתנהגים ביושר
ובאמונה ,ומשתדלים לחזק האחד את רעהו ,ושומרים על
ההרמוניה בתוך הבית  -כל זה מציל את הכלל כולו.

אחת הסגולות הראשיות לשמירה
בעת הזו היא שמירת השבת
גם כאשר בורחים מהאויב,
מחדשים חידושי תורה!
בדבריו לתושבי רמת אלחנן ,הצביע
המרא דאתרא הגר"י זילברשטיין על מעשה
מופלא המובא בגמרא במסכת חולין (מ״ו אי)
ממנו אפשר ללמוד על אהבת תורה עצומה
שהיתה בקרב אנשי הדורות ההם ,ואפשר
להקיש מכך גם למצבנו-שלנו ,ובדרגה
המתאימה לנו.
הגמרא מספרת שם שצבאו של המלך הגיע לפומבדיתא,
ורבה ורב יוסף שפחדו ממנו ,ברחו .בדרך פגש אותם רב זירא,
והנה במקום לעודד אותם על בריחתם ,או לכוון אותם לאן
יברחו וכיו׳׳ב ,מה הוא אומר להם?
בדיוק עכשיו מוצא רב זירא את הזמן המתאים לחדש
להם הלכה! וכך הוא אומר להם' :ערוקאי (דהיינו עריקים,
בורחים) כזית שאמרו  -במקום מרה'! יש הלכה ,שבהמה
שנטרפה ,אם נותר בכבד שיעור כזית  -הוא מציל את כל
הבהמה .תופס רב זירא את רבה ורב יוסף הבורחים מאימת
הצבא ,ואומר להם  -הכזית שאמרו ,שאם נותר ממנו כזית
הבהמה כשרה ,זה דווקא אם הכזית נמצא במקום ה'מרה'!
יש להניח שאם רבה ורב יוסף ברחו ,הרי היתה להם סיבה
של ממש לברוח ,דהיינו שהיתה שם סכנהת איומה ,אבל מה
שעומד לרב זירא בראש הוא לחדש להם את ההלכה הנ"ל ,כדי
שידעו שהכזית שמציל הוא רק במקום מרה.
איזו אהבת תורה כבירה רואים כאן! ואפשר ללמוד עוד,
שרב זירא בוודאי לא התכוון לעכב אותם בבריחתם ,אבל הבין
וידע שעד כמה שהתורה מגנא ומצלא ,הרי שחידוש ההלכה
שאמר להם ,הוא-עצמו יציל אותם מהסכנה!
ושמענו שדורשי רשומות מצאו רמז בסיפור זה בגמרא,
ואמרו דבר המתאים לתקופתנו ולימינו-שלנו .לומדים מכאן
ש'כזית' אחד יכול להציל את הכלל כולו .אם יש קומץ אנשים
המתחזקים בתורה ובאמונה בהשי"ת ,בכוחו של קומץ זה להגן
על כל עם ישראל.
אבל ,כפי שחידש רב זירא ,רק 'במקום מרה' .דהיינו,
שהכזית הזה מועיל ומציל רק אם הוא נמצא במקום מרירות
הנפש ,כאשר מר לנו ,בימים שבהם הלימוד והחיזוק באמונה
מתבצעים בטעם מר וחמצמץ ,או-אז כוחו גדול ורב להועיל.

הרב שליט" א הקדים ואמר ,שבימים
כאלה ,כשחרון-אף-ה' שולט בעולם ,יש לנו
סגולה מצוינת בדמותה של השבת ,וזאת כפי
שאנחנו אומרים בזמירות השבת' ,כי אשמרה
שבת ,א-ל ישמרני' וכו'.
שמירת השבת ,כפי שמובטח לנו ,תעניק לנו מגן ומחסה
מפני כל הצרות הבאות לעולם רח"ל .אבל כל זאת בתנאי
שהאדם ישמור את פיו במהלך השבת ,ולא ירבה בדיבורי חול,
אלא יעסוק בדברי תורה וחיזוק ,וישרה אווירה טובה בבית,
אווירה של אמונה בבורא עולם.
יש להוריד את מפלס המתח ,להנמיך את גובה הלהבות...
לנצל את האווירה הטובה של שולחן השבת ,ולא להפכו
לבימה של לחץ וחרדה .חובה גדולה מוטלת על ראש-הבית לא
להשרות אווירה עכורה וכפייתית ,ולא 'להוריד הוראות'
כמפקד ,אלא להתנהג כאב רחום ,להתעניין אצל ילדיו ,באהבה
ובחיבה ,מה עבר עליהם השבוע ,להעניק להם עצות מועילות
כיצד להתגבר על הקשיים ,ולחזק את הקשר הנפשי איתם.
שולחן השבת הוא הזמן היעיל ביותר לדבר עם הילדים
בדברי-אמונה ובטחון ,לחסן אותם מול פגעי-העולם ,ולתת
להם את הכלים להתמודדות עם משברי-החיים .אבל כל זה
יכול להיעשות רק באווירה נינוחה.
לילדים יהיה הרבה יותר קל להתנהג יפה ,אם הם ייווכחו
בהרמוניה השוררת בין האבא לאמא ,ויראו שאביהם מחמיא
לאימם על כל צעד ושעל .צריך לדעת שאחד החיובים הגדולים
המוטלים על כל בעל־בעמיו הוא לשבח תמיד את מעשיה של
אשתו ,גם אם לכאורה אין על מה לשבח ...כדברי הגמרא
(סנהדרין ,ע"ו ב') 'ואוהבה כגופו ומכבדה יותר מגופו' .כלל זה
צריך להיות מונח היטב־היטב במוחו של כל יהודי המעונין
לגדל את ביתו ולהופכו למעון השכינה עלי אדמות ,במיוחד
בימים קשים אלה.
לא הרבה אנשים יודעים את סודה הגדול וכוחה העצום
של מחמאה ומילה טובה הניתנת לאדם ,וחבל .בתקופתנו יש
הנוטים להיות 'קמצנים' גדולים במחמאות ,וצריך לדעת שמה
שלא משיגים באמצעות כוח ,ניתן להשיג בקלות רבה על ידי
מילה אחת של מחמאה כלפי הזולת.
הנהגה זו חשובה במיוחד בבית היהודי .חז"ל אומרים
שלשלושה אנשים צריך להחניף :לאשתו ,לרבו ולבעל חובו.
והפירוש בחנופה זו הוא להחמיא לאשתו על כל מה שהיא
טורחת ומתאמצת עבורו ,ומי שמתנהג בדרך זו יראה בביתו
ברכה ושלום.
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בדברי חיזוק לילדי רמת אלחנן:
הילד שבזכותו הקים רבי מאיר
שפירא את ישיבת חכמי לובלין
ב מ ה ל ך ח ו ד ש אייר העביר הרב שליט״א
באמצעות הטלפון דברי חיזוק לילדי רמת
אלחנן ,כשהמסר העיקרי היה ש-מי שמתחזק
בימים אלה לעשות רצון ה' ,ומשתדל ללמוד
בחשק ,אי אפשר לדעת כמה זכויות הוא צובר
לעצמו במעשים אלה ,ועד היכן יצמיח אותו
השי״ת בגדלות-בתורה.
כדי להמחיש את הדברים סיפר הרב על
מעשה מופלא שהתרחש אצל הגאון מהר"מ
שפירא זצ"ל ,מייסד ישיבת חכמי לובלין,
בעת שכיהן כרבה של העיר 'גלינה' .בבתי
המדרשות של העיר הסתובב אז ילד קטן
בשם אפרים בייטרק ,שהיה בנו של סנדלר
פשוט ,והגר"מ שפירא הבחין מיד שמדובר
בילד כשרוני מאוד ,חד-תפיסה ,ומבריק
מאוד בהבנתו.
ולמרות כל כישוריו הטבעיים הללו,
המלמדים בחיידר בו למד לא השקיעו בו
ולא התייחסו אליו כראוי ,בהיותו בן של
סנדלר ...בוודאי שהנהגה זו של המלמדים
איננה נכונה כלל ,וצריכים להתייחס לכל
תלמיד כראוי לו ,גם אם איננו כשרוני כלל,
על אחת כמה וכמה שכל אחד ראה שמדובר
בתלמיד שעדיו לגדולות.
והנה ,פעם נערך מבחן פומבי לילדי
החיידר בעיר גלינה ,בהשתתפותו של
מהר"מ שפירא .בהגיע תורו של הילד אפרים
בייטרק ,אמר הילד בעל-פה את דברי
המשנה במסכת בבא מציעא (ל׳׳ז א') ולאחר
מכן שאלו הגאון כדלהלן:
במשנה כתוב' :שנים שהפקידו אצל
אחד ,זה מנה וזה מאתים ,זה אומר שקיי
מאתים ״ה אומר שלי מאתים ,ניתן לזה
מנה ולזה מנה ,והשאר יהא מנח עד שיבוא אליהו וכו'.
ובמשנה הבאה כתוב' :וכן שני כלים ,אחד יפה מנה ואחד יפה
אלף זוז ,זה אומר יפה שליי וזה אומר יפה שקיי' וכו'.
מדוע ,שאל הגר"מ ,במשנה הראשונה כתוב רק 'זה מנה
וזה מאתיים' ,דהיינו פי שניים ,ואילו כשמדברים על כלים
הפליגה המשנה וכתבה 'אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז'?
למה אי אפשר לכתוב שכלי אחד שווה מנה ,והשני  2מנים?
השיב הילד חד-התפיסה :הרי למדנו ש'אדם רוצה בקב
שלו יותר מתשעה קבין של חבירו' .דהיינו ,בכלים ובחפצים
האדם מעונין שהם יהיו שלו ,כי הוא השקיע בהם .לכן ,אם
המשנה היתה כותבת בכלים רק כפליים ,לרמאי לא היתה אז
תשוקה לגנוב ,והוא לא היה חומד את של חבירו! גם החפץ
שלו היה טוב בעיניו ,כי הוא שייך לו ,ואדם חפץ בקב שלו

יותר מתשעה של חבירו! כדי שיחמוד בחפץ של חבירו ,החפץ
ההוא צריך להיות פי  !!!10ולכן כתבה המשנה שהכלי השני
שווה 'אלף זוז'!
נרעש ונדהם רבי מאיר שפירא מתשובתו המפליאה של
הילד ,ושיבח אותו במאוד-מאוד לעיני כל הקהל.
והגאון המשיך ושאל את הילד :יש לי שאלה נוספת אליך;
אם אתה בעל-כשרון כה גדול ,מדוע אתה לומד בכיתה הנמוכה
של החיידר? למה לא הקפיצו אותך לכיתה גבוהה יותר?
והילד השיב :מפני שהנהלת החיידר אינה נותנת את ליבה
למה שאמרו חכמינו 'הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה'!!!
כיון שאני בן של נגר ,איש לא שם לב אליי!!!
שמע רבי מאיר שפירא כך ,והחליט בו-במקום :אני מייסד
ישיבה ,ובישיבה שלי לא תהיינה עוולות כאלו .אצלי ישימו לב
לכל תלמיד ותלמיד!
ומהר"מ שפירא אמר ועשה .הקים את
הישיבה ,שהוציאה מקרבה גאונים וצדיקים,
ותולדותיה נחרטו בדברי-ימיו של העם
היהודי.
אם ננסה לחשוב לרגע :הרי בזכותו של
אפרים בייטרק הנ"ל הוקמה ישיבת חכמי
לובלין ,על כל מיליוני שעות-הלימוד
שנלמדו בה ,וגאונותם של כל התלמידים
שיצאו ממנה נזקפת אף היא על אותו ילד,
שהפך לבסוף לאחד מגדולי-הגדולים של
רבני פולניה.
וזה מה שברצוני לומר לילדי רמת
אלחנן ,אמר הגר"י זילברשטיין בדברי
החיזוק שלו :ילד שיצטיין בלימודיו דווקא
בימים אלה ,ויתמיד בכך בעקביות ,אף אחד
לא יכול לדעת לאן יגיע ילד כזה!

■
הדברים הללו צריכים לחזק בלב
הילדים ,ובעצם בליבו של כל יהודי ,את
ההרגשה ב'יש קונה עולמו בשעה אחת' .כי
באמת מזדמנים לפנינו במהלך החיים
אירועים רבים שאם היינו יודעים לנצלם
בצורה היעילה ,היינו קונים עולמנו בשעה
אחת ,וזוכים להתקרב אל השם יתברך.
וכיון שאף אחד אינו יודע בדיוק מתי
תזדמן לו העת והעונה הזו שבה יוכל להשתנות ,יש להיות
ערניים כל הזמן ,ולשים את לבנו להזדמנויות שהשי״ת מזמין
בפנינו.
יש מי שיגיד ויטען ש'להיות ערני כל הזמן  -זה מכניס
אותי ללחץ' ...אבל כמובן שאין הדברים כך .כי אדם המעונין
להתקרב לבוראו ,והוא יודע שלפעמים יש רגעים שבהם אפשר
לזכות ל'עולם' שלם ,הוא יהיה ערני וימתין לרגעים הללו
בשמחה ובטוב-לבב ,בשלווה ובאורך-רוח.
עבודת השם צריכה להיעשות אך ורק מתוך מנוחת-הנפש,
ומי שאינו עושה כך ,יישא באחריות על כל מה שיקרה לו.
דווקא מפני שכל ההווי שסביבנו 'טובל' בלחצים ומתחים ,הרי
כאשר אנחנו עובדים את בוראנו ,יש לעשות זאת בשמחה.
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מדברי התוספות במסכת יבמות
עולה שהמצוה הגורמת קידוש
שם שמים הכי־גדול היא מצוות
שמירת השבת
א ת ה ד ב רי ם הללו דרש הרב שליט"א
לאחר פטירתו של יעקב גליס זצ״ל ,ובתחילת
הדברים שיגר כוס תנחומים למשפחת גליס
הנכבדה על פטירת בנם יקירם יעקב זצ״ל.
'זוכרני שבתחילת ימי מחלתו ביקר בשכונתנו
מרן הגרמ"י ליפקוביץ זצ"ל ,ובירך את הנער

ברמת אלחנן שלנו יש הרבה-הרבה מנגנים כאלה ,שכל
חייהם היא שירה אחת גדולה של לימוד התורה .ולכן יש
בכוחנו לפעול על ידי כך גדולות ונצורות ,ולהביא לרפואת
החולים.
יש אנשים המגיעים אלינו בתקופת הקורונה ,ושואלים:
אנחנו הרגזנו רח׳׳ל את השי׳׳ת בעבירות שעשינו ,וגרמו
לחילול השם; מה היא המצוה שיש בה הכי-הרבה כבוד שמים,
שאם נעשנה נוכל לכפר במקצת על עוונותינו?
ואני מצטט בפניהם את התוספות במסכת יבמות (ה' ב')
המוסב על דברי הגמרא שם' ,יכול יהא כבוד אב ואם דוחה
שבת? ת׳׳ל ,איש אמו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו,
כולכם חייבין בכבודי' .ושואל תוספות' ,וא׳׳ת ומנלן דקאי טפי
אשבתות מכבוד אב ואם? וכו'; וי׳׳ל ,דכבוד הקב׳׳ה הוי טפי
בשמירת שבת מבשאר מצות ,דמעיד על המקום שברא העולם
כדאמר בעירובין (דף סט ):ובחולין (דף ה ).דמחלל שבת ככופר
במעשה בראשית' וכו'.
מפורש יוצא מדברי התוספות שיותר מכל המצוות יש
בשמירת שבת משום כבוד ה' .ואם כן ,אלה שעשו עבירות
ובאים לשאול באיזו מצוה נמליץ להם להתעסק ,אנחנו
משיבים להם שיעשו עסק ממצוות שמירת השבת ,כי בכך הם
מעידים שהשי׳׳ת ברא את העולם ,וכדברי התוספות

משפחת גליס הנכבדה בימי ה'שבעה'' .הנכם יכולים להתנחם ב כן
שעשיתם כל מה שביכולתכם ,והשבתם את הפקדון בשלימות' ,אמר
הגר״י זילברשטיין שליט״א

ואיחל לו רפואה שלימה .אבל ,הורים יקרים,
הקב"ה רצה את הנשמה הטהורה הזו של
בנכם ,שתהיה לידו .הנכם יכולים להתנחם
בכך שעשיתם כל מה שיכולתם ,והשבתם את
הפקדון של נפש נקי וצדיק  -בשלימות'.
כוחו של לימוד תורה הוא עצום ונורא .בפרשת 'בחוקותי'
נאמר 'ואם לא תשמעו לי' וכו' ,ורש׳׳י במקום מסביר 'להיות
עמלים בתורה' .ושואלים כל המפרשים ,וכי אם אדם אינו עמל
בתורה ,מגיע לו שתתקיימנה בו כל התוכחות שנאמרו לאחר
מכן?
ומתרץ 'אור החיים' הק' ,משל למה הדבר דומה ,למלך
שאחד ממשרתיו חטא נגדו ובגד במלכותו .אדם כזה ,דינו
למיתה .אבל ,המשרת ההוא ידע גם לנגן בכינור ,וכשאצבעותיו
פרטו על המיתרים ,נשבתה נפשו של המלך אחרי צלילי
הניגונים הענוגים .הנגינה הזו גרמה למלך תענוג גדול ,ולכן לא
יכול היה להוציא את המשרת להורג.
יום אחד הסתכסך האיש ההוא עם פלוני ,והלה קצץ לו
את כף ידו ,וכתוצאה מכך לא יכול היה המשרת להמשיך ולנגן
בכינורו .לא עברה שעה קלה והמלך הוציאו להורג ...וכי על
מריבה פעוטה כזו מגיע לו דין מוות? השיב המלך ,אינני הורגו
על החטא הקטן שעשה עכשיו ,אלא על העוון שפשע מזה-
כבר ,ובגד במלכותי ,אלא שכל עוד יכול היה לנגן ,ואני נהניתי
מאוד מניגוניו ,הייתי נאלץ להשאירו בחיים; עכשיו שהאומנות
הזו פסחה עליו ,אני יכול להורגו.
כך הוא הדבר בלימוד התורה ,ובעמלה ,אומר האור
החיים .כל עוד האדם מנגן לפני הקב׳׳ה בשירת-התורה שלו,
אינני יכול לפעול כנגדו ,למרות כל חטאיו המרובים .אבל ברגע
ששירה זו תיפסק ,אפרע ממנו על הכל .

כמו-כן שמענו מהדוד שלנו ,הגה׳׳צ רבי שמואל אהרן
יודלביץ זצ׳׳ל שהיה מצטט בשם גדולי ישראל את דברי בעל
הטורים על הפסוק (שמות ,י' י׳׳ז) 'ויסר מעליי רק את המוות
הזה' .היה זה כאשר הביא הקב׳׳ה את מכת הארבה על פרעה,
ובקשתו של פרעה ממשה רבינו היתה שיבקש מהשי׳׳ת שיסיר
מעליו את המוות הזה.
ושואלים ,מדוע רק במכת הארבה התבטא פרעה ואמר
'את המוות הזה'? והנה ,בעל הטורים (שמות ,י' י׳׳ד) על הפסוק
'וינח בכל גבול מצרים' ,המוסב על הארבה ,כותב שהמילה
'וינח' מופיעה בתורה שתי פעמים .האחת ,בפסוקנו על
הארבה ,והשניה 'וינח ביום השביעי' (להלן ,כ' י׳׳א)' ,מלמד
שנח הארבה בשבת' .בעל הטורים רומז על כך את דברי הגמרא
בתענית (י׳׳ט א') 'מתריעין ומתענין על הארבה בחול אבל לא
בשבת' ,כי בשבת הוא נח ...וכך כתוב ג במדרש תהלים,
ובזוהר.
וזו הסיבה שפרעה ביקש שהשי׳׳ת יסיר מעליו 'רק את
המוות הזה' ,כי משראה פרעה שהארבה נח בשבת ,החל לפחד
ממנו ,ואמר שעם כל הדברים האחרים הוא עדיין יכול איכשהו
להסתדר ,אבל מכה שנחה בשבת  -ממנה צריך כבר לפחד .גם
פרעה הבין שלא יוכל לה ,למכה שכזו.
רואים מה הכוח האדיר הנעוץ במנוחת השבת,
ובשמירתה .לכן ,ברצוני לומר לאחיי היקרים ,תושבי רמת
אלחנן ,בואו ונתחזק בשמירת השבת ,ועל ידי כך נזכה
שהחולים יתרפאו ,כי אם פרעה  -שהוא סמל ודוגמא למלאך-
רע  -חשש כל-כך ממכה שנחה בשבת ,הרי שגם כל המלאכים
הרעים יעופו מאתנו ,ולא יזיקו כלל.

הספר החדש & & &,
של הגאון רבי י צ ו ו ק ז י ל ב ר ש ט י י ן
0533103388
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רבינו הגאון המרא דאתרא בדברי תנחומיו לבני משפחת קולודצקי:

'זכיתם לשמור על הפקדון היקר
ולהשיבו בשלום להשי״ת'
בדברי תנחומיו למשפחת הרה״ג רבי יעקב קולודצקי זצ״ל אמר רבנו המרא דאתרא מרן הגר״י זילברשטיין שליט״א שכולנו
בצער רב על המרגלית המופלאה שהיתה אתנו במשך עשרות שנים' ,ואני אישית למדתי ממנו מוסר ,ורוויתי הימנו רוב-נחת' ,אמר
הרב' .למרות שהיה בעל-יסורים ,תמיד היתה צהלתו בפניו ,ומעולם לא שמעתי ממנו מילה אחת רעה על אף בן-אדם מישראל'.
בדברי הניחומים ציטט הרב דבר מופלא מתוך האבות דר' נתן (י׳׳ד ו') שכאשר נפטר בנו של רבי יוחנן בן זכאי ,שהיה חכם במיוחד,
באו  5מתלמידיו לנחמו .נכנס רבי אליעזר בן הורקנוס ,והזכיר את פרשת הבל וקין ,ואחר-כך נולדו לו ילדים נוספים ,והשיב לו
ריב״ז לא די שאני מצטער עכשיו על בני ,ואתה מזכיר לי צער נוסף! וכך נכנסו תלמידים נוספים ,ואף אחד לא הצליח לנחמו.
עד שנכנס רבי אלעזר בן ערך ,ואמר לו משל למה הדבר דומה .למלך שהפקיד פקדון-כסף אצל עבדו ,ובכל יום ויום היה העבד
צועק מתי ייקח כבר המלך את הפקדון לשלום .דהיינו ,שהעבד חשש אולי יקרה משהו לפקדון ,והמלך יעניש אותו ,ולכן המתין
בקוצר-רוח שהפקדון ייצא מאתו בשלום .כאשר הגיע המלך ולקח את פקדונו ,שמח העבד עד מאוד ,ואמר 'השבתי את פקדוני
בשלום' .אמר רבי אלעזר בן ערך לרבי יוחנן בן זכאי :היה לך בן שקרא בתורה נביאים וכתובים ,ושנה משניות ,הלכות ואגדות,
ולמד כל התורה כולה ,ועכשיו הוא נפטר בלא חטא .יש לך תנחומין גדולים מאלו? אמר לו ריב״ז :רבי אליעזר בני ,יפה ניחמתני.
גם אני רוצה לומר למשפחת קולודצקי הנכבדה ,אמר הגר״י זילברשטיין ,לילדים שאיבדו אב יקר ,ובמיוחד לאלמנה שאיבדה את
בעלה :היה לכם בעל ואבא שהיה אדם גדול ,מלא וגדוש בתורה ויראת שמים ,וזכיתם להשיב עתה את הפקדון בשלום ,ואלו
הניחומים האמיתיים .אני זוכר שכל פעם כאשר היה חוזר מחו״ל היה מגיע אלינו עם שאלות שהעבירו דרכו גדולי התורה ,ותמיד
היה שקוע אך ורק בתורה ויר״ש.
ברצוני לספר עוד על אדם גדול שהיה חי בבני ברק וזכינו להכירו ,והוא האדמו״ר רבי יעקב-יוסף מספינקא ,שהתגורר ברחוב
טרפון ,והקים שם את בית מדרשו .הרבי איבד בשואה את כל משפחתו ,אשתו וילדיו ,שנשחטו לנגד עיניו .בהגיעו ארצה ,קימם
את בית מדרשו מחדש ,התחתן שנית והיו לו כמה ילדים.
אבל צדיקים אין להם מנוחה בעוה״ז ,ושניים מילדיו נפטרו
בחייו .רבי אברהם-אביש שנפטר מהמחלה ,ורבי יצחק
אייזיק שנהרג בתאונה בשובו מהלוויית ה׳בבא סאלי' .שני
הבנים הותירו אחריהם אלמנות ויתומים.
כאשר קם הרבי מה'שבעה' על בנו השני ,שאלוהו מקורביו
איך הוא מחזיק מעמד עם צרות-צרורות שכאלו ,והרבי
הזדקף והשיב' :אם הקב״ה יכול לסבול אותי ,למרות שאני
גורם לו צער ,והוא שותק למרות שאני לא עובד אותו כמו
שצריך ,אז גם אני יכול לסבול את כל מה שעובר עליי' —
הרב שליט״א סיים את דבריו בסיפורי-שבח על סב
המשפחה ,הגאון רבי שכנא קולודצקי זצ״ל ,שהיה
ממקורביו המובהקים של מרן הגרי״ש אלישיב זצ״ל ,ואמר
ש'יש לכם עכשיו מליץ יושר תחת כסא הכבוד ,וכיון
שבמשך חייו הוא דן כל אחד לכף זכות ,בוודאי גם עכשיו
הוא ימליץ עליכם ועל כל משפחתכם אך ורק דברים טובים,
ותנוחמו בישועות ונחמות.

התמונה
האחרונה
בדרך
לאמבולנס

?ןיו} 1

יר״ש גדול מאוד ומקפיד במצוות היה רבי יעקב
I
זצ״ל .מעולם לא ראינוהו מזלזל ולו במנהג קל שנהגו
ישראל .בתמונה זו ,שהיא האחרונה בחייו ,נראה רבי
קב קולודצקי ממהר לאמבולנס שהסיעו לבית החולים
ול המועד פסח .במזוודה עצמה נטל עימו את ההגדה
► ב •של פסח ,הקיטל לליל הסדר ועוד .את הטלית והתפילין
לא הכניס אל תוך המזוודה ,כדי לייקרם בעיניו3 .
שעות לאחר מכן התמוטט בבית החולים
ן
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יומא דהילולא
הגאון רבי שלמה אליעזר אלפנדריזצוק״ל

בימים אלו יחול היא ”צ ה( 90 -כ״ב אייר תר״ץ  -תש״פ) להסתלקותו של זקן הרבנים בא ” י הסבא קדישא
מרן הגה״ק רבי שלמה אליעזר אלפנדרי זלה״ה.
הגאון מהרש״א אלפנדרי נולד בקושטא בירת האימפריה העות׳מאנית בסביבות שנות התק״ע כנצר
לשושלת של עשרים דורות של גדולי תורה המיוחסים אחר משפחת אלפנדרי שהיו ליתד ולפינה לכל יהודי
התפוצות ,כל הארץ האירה מכבודם ,כי מהם יצאה תורה לכל קצוי תבל.
כבר בצעירותו בראשית שנות הת״ר כיהן כאחד מרבני קושטא ועמוד בראשות ישיבה שהקים עבורו הנגיד
אברהם פואה ז״ל .בין תלמידיו נמנים גדולי תורה מפורסמים ועל צבאם אוצר התורה הגאון רבי חיים
חזקיה מדיני זלה״ה בעל ״שדי חמד”.
בערך בשנת תרס״ד נסע הגאון לדמשק ומונה שם לכהן כחכם באשי וראש הרבנים .בימי שבתו כצופה פני
דמשק הרבה פעלים לחיזוק הדת ,התקין תקנות חשובות ופיקח על כשרות החינוך לנוער .גם עכשיו כאשר
באמנה אתו מימים ימימה התמסר בעיקר להרבצת תורה ויסד בעיר ישיבה מפוארת שבה הגיד בעצמו
שיעורים וגידל דור שלם של מופלגי תורה שבשנים.
כיון שהפליג הגאון מעבר לגיל גבורות ,גמלה בלבו ונגמרה בדעתו ההחלטה לעלות ולהשתקע בארץ הקודש
 פלטרין של מלך ,ובערך בשנת תרס״ט עלה מדמשק לאה״ק ,התגורר בעיה״ק חיפה ,ולאחר זמן קצר נאותלבקשת חו״ר עיה״ק צפת ת״ו לקבל עליו את מינוי המרא דמתא ,ובשנת עת״ר בחודש השלישי בו נתנה
תורה לישראל עלה מהרש״א לשכון כבוד בעיר הקודש צפת ,והתמנה שם לראש הרבנים וחכם באשי מטעם
השלטון העות׳מאני על כל ערי הצפון  -ביניהם חיפה ועכו ומושבות הגליל ,ותהי המשרה על שכמו כאיש
גיבור חיל ורב פעלים אזר כגבר חלציו והטיל על כתפיו את משא העם במלוא כובד המשקל בגאון ובעוז
לטפל בכל עניני העיר ,ומאז בואו לשכון כבוד בתוכם ,כל עניני העיר יבואו אליו ,על פי יצאו ועל פיו יבואו
ובתבונות כפיו ינחם.
באמצע שנות התר״פ נחלה הגאון והיה צריך לדרוש ברופאים .עם הזמן גברה מחלתו עד שהוכרח לנסוע
לירושלים לבית הרפואה ״שערי צדק״ של ד״ר משה וואלך ז״ל ולקבל את הטיפול הדרוש לו שם .קמעא
קמעא הוטב לו וחכמי ירושלים שבאו לבקרו חילו את פניו שיואיל להשתקע בעיר הקודש ירושלים
ולהתגורר בתוכם .ההצעה נתקבלה על לבו והסכים בדעתו לעלות לירושלים ולבלות בה את שארית ימיו
בצלו של היכל.
עטור תהלות עשה הגאון מהרש״א את שארית חייו בעיר הקודש והמקדש כשהוא מוקף המון מעריצים
וחסידים ,אשר בסילודין יעלו על דל שפתותיהם את שמו הגדול ״והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים
קדוש יאמר לו״ ושם יתנו צדקתו ,אומץ תהלתו ,וכל מעשי תקפו וגבורתו ונפלאותיו עד אין חקר.
כל גדולי הדור חרדו אליו ,אדמורי״ם מפורסמים וגאוני תורה מכל העדות והחוגים נהרו לשחר פניו ,להנות
מזיו קדושתו ולדרוש מאתו דבר ה׳ זו הלכה .בעלי תריסין וגדולי ההוראה של עדות הפרושים והחסידים
והספרדים בעיר הקודש היו מבאי ביתו בתכיפות כדי לברר הלכות שונות והיה אבן פינה וראש משביר לכל
תופסי תורה ובקרב קדושים יתהלל.
באותם זמנים כשהתגורר בירושלים היה זקן מופלג ,ומזמן חצה את גיל מאה ועשר שנים ,אולם דעתו
היתה צלולה ,היה מלא רעננות עלומים ומרץ חיים ,מדבר בשנינות מפוכחת ,וכל אבריו וחושיו תקינים.
הוא צועד על רגליו ללא כל סיוע ,ראייתו בריאה ,הוא אפילו לא נזקק למשקפיים ,שכלו מחודד וידיו
זריזות לרוץ על פני גוילין ,להעלות על הנייר ועל הדיפתרא עם העט הטבולא בדיותא תשובות ומערכות
הלכתיות בכתב ״חצי קולמוס״ כמנהג חכמי הספרדים מקדם קדמתא.
זכרונו המדהים לא עזבו עד הסוף .מאות ספרים שלמים הוא זכר בעל פה .תשובות ארוכות בהלכה הוא
כתב ללא כל ספר לפניו .מישהו הקריא לפניו פעם קטעים מהספר ״פרי מגדים״ שהובאו בספר מסויים,
הוא הקשיב והגיב מיד ״לא דייק! ראיתי הדברים לפני ששים שנה בגוף הספר פרי מגדים ,ושם כתוב
אחרת״ .מיד בדקו ומצאו כדבריו ונכחו לדעת שההעתקה לא היתה נכונה.
אחרי שישב בירושלים כחמש שנים על התורה ועל העבודה ,הגיע עתו להיאסף אל עמיו כשהוא כבן מאה
ועשרים שנה בקירוב ,ימים ספורים לאחר חג הפסח החלו מקורביו להבחין בחולשתו ,אולם הוא המשיך
בסדר יומו הקבוע שכלל תיקון חצות ,תפילת ותיקין ,לימוד יומי וכתיבת תשובות בהלכה.
ביום שני א״ך אייר צר״ת תקפה את רבינו דלקת ריאות חריפה .רופאו המסור ד״ר משה וואלך ז״ל לא
חסך במאמצעים כדי לעזור לו ולהקל עליו את סבלו אך ללא הועיל .אמנם עם רדת הלילה הוטב לו מעט,

פניו הפיקו אור חזק כבריא ועסק עם תלמידיו בדברי תורה במשך כל הלילה ,כך היה
שלשלמה עד אור הבוקר כאיש גבור בגבורה של תורה

מונח על מטתו

כשהאיר הבוקר של יום שלישי כ׳ב אייר צר׳ת הניחו לו הטלית ושני זוגות התפילין דרש׳י ור׳ת כדרכו
בקודש ,אך הגם שתמיד היה מתפלל עמהם כל התפלה עד סופה ,הפעם היו עליו התפילין רק בשעת קריאת
שמע ,וכשהגיע לתיבת ׳אמת׳ ,צוה לחלצן והפליט מפיו  :אמת ,אמת! די ,לא אוכל יותר!
סמוך לפטירה החזיק ביד מקורבו ואמר לו ׳תאמר תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו
שהוא בן העולם הבא׳ ,ובשמחה גדולה יצאה נשמתו כבן עוה׳׳ב.
על מצבת קבורת רבינו הס׳ק נכתב :׳בקבר זה מקור חכמה נקבר ועולם בא בעורון ,באו בני ציון ובמרירות
עליו תולילו בשברון ,כי חק ספוד ובכות עלי מקום בו נקברו לחות וארון ,ה׳ה רבינו הגאון הגדול שר
התורה מקור הבינות ,ושמעו הולך בכל המדינות ,צדיק יסוד עולם מרן שלמה אליעזר אלפאנדארי זצ׳ל
משבט יהודה ממשפחת בצלאל עלה לישיבה עליונה למנוחה שאננה זקן ושבע ימים ביום ג׳ כ׳ב אייר
התר׳ץ תנצב׳׳ה׳׳.
וכל מעשי תקפו וגבורתו ופרשת גדולת מהרש׳א אשר הרבה עשה אזנים לתורה והרבה פעלים שלא
תשתכח ,ידועים היו ליחידי סגולה בתקופתו ולא נכתבו זולת אפס קצהו.

לפנינו לקט עובדות והנהגות מגדולי הדורות נ״ע שסופרו ע"י הגאון מהרש״א אלפנדרי זלה״ה במשך
שנות חייו והועלו ע ל הכתב ע"י תלמידיו מבקשי תורתו.
נמסר באדיבות הרב נחום סילמן שליט״א ראש מכון "מורשה" להוצאת ספריהם וכתבי תורתם של
גדולי הדורות ,ומחבר הספרים "הגדה של פסח מהרש״א״ ו״תולדות מהרש״א" נאלפנדרי] .נהערות
והוספות ע ל הנכתב כאן בטל  052-7682413או ] adratkodesh@gmail.com

אודות מרן ה״בית יוסף" רבי יוסף קארו זלה״ה
מעשה שסיפר רבינו המקובל בידו מאבותיו ורבותיו נוחי נפש אודות התפשטות הוראות מרן הבית יוסף
הקדוש רבינו יוסף קארו זיע׳א הדפיס ספרו בית יוסף על
זלה׳ה ,ומעשה שהיה כך היה :בעת שמרן
הטורים ,באותו הזמן היה הרב בסאלוניקי הגאון המופלא רבי יוסף בן לב  -מהריב׳ל זיע׳א ,ועשה חרם
ששום איש לא יביא לעירו את ספרי הטורים עם הבית יוסף ,לפי שקודם שיצא ספר הבית יוסף ,כל מי
שרצה ללמוד את ספרי הטורים היה מוכרח להתמיד ולשקוד בעיון הדק היטב את סוגיות הש ׳ס עד שיהא
בקי למצוא את מקורו של הטורים בש׳ס ,ועל ידי שילמדו בבית יוסף שם ימצאו את המקורות בש׳ס בלי
יגיעה ,ועי׳ז יתמעט הלימוד בש׳ס .לפיכך אסר להביא לעירו את ספרי הטורים עם הבית יוסף.
והוא המהריב׳ל בעצמו היה לו קביעות ללמוד עם תלמידיו הגאונים בישיבתו בכל יום שיעור הטורים ,וכך
היה הסדר בשיעור הזה ,כי כל אחד מתלמידיו בשיעור הזה ,מלבד שהיה צריך להיות בקי ושקדן בש׳ס,
היה צריך להיות בקי במסכת אחת במיוחד ,ולא היה קוראו בשמו אלא ׳מסכת פלוני׳ ,וכל תלמיד מן
התלמידים של השיעור הזה היה מנסה אותם בטרם נכנסו לשיעור הזה ,ואחר שהתקבלו כתלמידים מן
המנין היה מכנה כל אחד בשם ׳מסכת פלונית׳ .ודרכו בקודש של מוהריב׳ל בשיעור הזה של הטורים,
שהוא הרב מהריב׳ל היה מלמד לפני התלמידים את גוף הטור ,ובכל ענין קרא לתלמיד ׳מסכת פלונית,
אמור המקור׳ .ואם אותו תלמיד לא היה יודע להשיב תיכף על אתר את המקור בש׳ס בגמרא פלונית של
זאת ההלכה ,היה מוציאו מן השיעור הזה עד שהיה חוזר על המסכת הזאת ועמד עוד הפעם בנסיון לפני
הרב מהריב׳ל .לפיכך לא הסכים ולא רצה שיבוא אפילו לאחד בעיר ספרי הטורים עם הב׳י כדי שלא
יתמעט הבקיאות בישיבתו בתלמידים.
פעם אחת קרה שהרב מהריב׳ל לימד את השיעור לפני תלמידיו והגיע לאיזו הלכה ,וכדרכו שאל לתלמיד
מסכת פלוני והוא לא השיב .חכה מעט וזמן שאלו עוד הפעם ואותו תלמיד לא השיב .חכה עוד מעט .ושאלו
פעם השלישית ולא השיב .לתלמידים היה זאת דבר פלא ,כי דרכו היה אם התלמיד לא השיב ,שאל
לתלמידים האחרים עד שאמר אחד מהם את המקור ,ועתה שאל שלשה פעמים לאותו התלמיד.
אח׳כ חכה הרב מהריב׳ל איזה רגעים ושאל לתלמידים  :מי מכם יודע המקור של הלכה זו בש׳ס? ומכולם
נעלם ולא השיבו לו .נתלבנו פניו של הרב מוהריב׳ל והניח ראשו בין ברכיו זמן מה וקם ואמר  :תלמידיי
היקרים ,דעו שעתה אני רואה אשר משמים רוצים שנלמוד בהבית יוסף הקדוש ,והתיר את איסור החרם,

ושלח שליח מיוחד לקושטא להביא את ספרי הטורים עם הבית יוסף ואמר כי הסכימו עליו משמים ,ועי״ז
נסתם ונעלם מכולנו יחדיו מקור ההלכה בש״ס כדי שנלמד את הטור עם פירוש הבית יוסף.1
עוד סיפר רבינו למוקרבו הרה״צ ריא״ז את הידוע מדוע זכה מרן הב״י שיתפשטו פסקיו בזה״ל:
״שלשה היו בדור הזה שהיו ראויים ויכולים שיחברו מקורות בש״ס על ספרי הטורים ,ה״ה מרן הב״י
ומהריב״ל והחכם כה״ר יוסף טייטציק .והרב בית יוסף זכה לזה מגודל ענותנותו״.2

אודות זקנו הגאון רבי חיים אלפנדרי זלה״ה
הקדוש מהר״ח ז״ל היה לו ישיבה רבתי עם תלמידים גדולים
סיפר הגאון מהרש״א בזה״ל :״לזקני
בקושטא ובתוכם ששים רבנים גאונים וקדושים שהיה מתפאר בהם וקראם ששים גבורים ,ובימיו היה רב
האי גאון מרן מהר״י מטראני זצוק״ל רב בקושטא והוא אמר שמקנא את מהר״ח בששים תלמידיו הנ״ל,
כל תלמיד היה יודע ורגיל על לשונו מסכת אחת כולו בעל פה ,שבעת לימודו לא יצטרכו לבטל הזמן בחיפוש
איזה דבר בש״ס כי תלמידיו המה הש״ס שלו״.
״זקני רבי חיים ז״ל נולד בשנת שמ״ח .בערב פסח בשנת ת׳ שלח שליח מיוחד לכל תלמיד מהששים גבורים
בסוד שלא ידעו זה מזה ,וקראם שיבואו אליו היום לעת פנות ערב כמו חצי שעה סמוך ללילה״.
״העיר קושטא נחלקת ונפרדת להרבה חלקי עיירות ,3וכל חלק עיר ועיר עומדת על הים סביב לה באופן
כשרוצים לילך מעיר א׳ לחברתה מוכרחים לעבור בספינה ,והרב מהר״ח היה גר בקצה העיירות ,לכן כל
אחד מהתלמידים הבין שלא אפשר לו עוד לחזור לביתו בערב לליל פסח ,ובכל זאת כולם נקבצו ובאו לשעה
המוגבלת למורא רבם הקדוש ,וכל אחד מביא את פסחו כלומר מצות ויין וכו׳ לצרכי הסדר ויו״ט ,שנאספו
כל הששים גבורים לבית רבם שהיה בריא אולם עוד ,ויתמהו איש אל רעהו מה זאת ולא הרהיבו בנפשם
לשאול להרב מה נשתנה הלילה הזה .רבם התפלל עמהם מנחה וערבית וערך אתם יחדיו את הסדר על
שלחן מלכים ,וכשנגמר הסדר קרא לכל אחד ואחד ,הבכור כבכורתו והצעיר כצעירתו ובירך אותם ברכה
שלימה״.
״אח״כ אמר להם :תלמידי היקרים! גדלו לה׳ אתי ונרוממה שמו יחדיו בפעם האחרונה ואמרו עמי שמע
ישראל וגו׳! והכינו כרגע לזה ובקול רעש גדול אדיר וחזק פתחו ואמרו עם רבם הפסוק שמע ישראל ויצתה
נשמתו באחד ,אז הבינו על מה נקראו לבא אל רבם הקדוש ,זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל אמן״.4

אודות הגאון רבי נפתלי כץ זלה״ה בעל "סמיכת חכמים"

 1״אוצר הסיפורים״ לרבי צבי מושקוביץ זלה״ה (ב ,עמ׳ ג) שכן שמע מפי ריא״ז[ .ומעשה זה כתבו מרן החיד״א בקוצר
אמרים ב״שם הגדולים״ (מערכת ספרים ,ערך בית יוסף) בזה״ל :״שמעתי שכאשר יצא לאור ספר בית יוסף אמר הרב
מהריב״ל שס׳ זה ממעט הבקיאות וגזר על תלמידיו שלא ילמדו בו ,והם היו לומדים לפניו ספר הטורים והוא היה
אומר מקור נפתח לכל דין מהש״ס ,ומאז הימים לא אירע שנעלם מחרב מהריב״ל שום מקור דין ברוב בקיאותו .ואחר
הגזרה הנזכרת יום אחד למדו דין אחד והרב לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש ונעלם ממנו הבקיאות ,וטרח בחפוש
אחר חפוש פשפש ולא מצא .אז אמר הרב מהריב״ל נראה שמן השמים רוצים שס׳ בית יוסף יתפשט בעולם ,לכו חזי,
ובפתחם מצאו איה מקום הדין בש״ס ,והתיר להם הגזרה כי ראה כי הסוגיא ההיא היתה ידועה אצלו ונעלמה
ונסתדה ממנו ודן בדעתו ששמים לו זכ״ו למרן ז״ל״ עכ״ל].
 2״אוצר הסיפורים״ (שם ,עמ׳ ד) .והדברים עתיקים וכבר כתב כן מרן החיד״א ב״שם הגדולים״ (מערכת ספרים ,ערך
בית יוסף) .אולם הואיל ונפיק מפומיה דמר  -רבינו מהרש״א ,הבאנו את הדברים כמסירתם[ .בשה״ג שם כתב בזה״ל:
״דע שקבלתי מאדם גדול בחכמה ויראה שקיבל מרב גדול שקיבל מזקנים שנתגלה בדור מרן ז״ל שהיו הרמ״ק
והאר״י וכל קדושים עמהם סיעת״א דשמיא שישראל לפי הדור היו צריכים לספר זה ,שיקבץ כל הדינים ויגלה
שרשיהם לאסוקי שמעתתא אליבא דהילכתא .ובאותו הדור היו נמצאים שלשה רבנים ראויים והם הרב מהר״ר יוסף
טאיטצק והרב מרן והרב מהריב״ל ,וכל אחד מהם היה ראוי למלאכה זו ,והסכימו מן השמים ותינתן דת ע״י מרן
הקדוש מפני ענוותנותו היתירה וכאשר נראה מספריו הקדושים החוש״ה אל העי״ן״ עכ״ל].
 3בין העיירות שבקושטא הידועים לנו שבהם היו קהילות יהודיות הם ח׳אסקוי בלאט ,אורטה קוי [מקום מגוריו של
רבינו] ,גאלאטה ,פרי פאשה ,קושקונג׳וק וקורוג׳שימי [עפ״י מבוא ל״פנקס בתי הדין בקושטא״ (עמ׳  ) 14ועוד].
4
 4״מאמר חיות אש״.

סיפר מעשה המקובל במשפחתם דור אחר דור כי כשהגה ”ק שר בית הזוהר רבי נפתלי כ״ץ זצוק״ל בעל
”סמיכת חכמים” בא לקושטא ברצונו לעלות משם לארץ הקודש ,וזקינו הקדוש [מהר״ח או מהר״י
אלפאנדרי] יעץ לו שישאר לגור בקושטא ,ובנה בית הכנסת גדולה לו לשמו שעומדת עד היום שמה ,ושמע
לעצתו.
אח״כ היו להר״ר נפתלי שם שונאים ,ושלח לו זקינו קסת הסופר וקולמוס בתיבת זהב וגם חרב גדולה של
זהב ,ואמר שבחרב זה יעמוד נגד שונאיו .ומאז מי שדיבר לנגד הרבי ר׳ נפתלי דיבור כל דהו מיד נפל לא
יוסיף לקום ,וכל העם שמעו וייראו וישב בנוה שלום [אח״כ נמסרה החרב להמלך והצליח במלחמותיו שהיו
לו אז].

אודות רשבבה״ג מרן הגרעק״א זלה״ה
מפיו קדשו של רבינו מהרש״א שבפעם
סיפר הרה”צ רבי ישעיה אשר זעליג מרגליות זלה״ה  :שמעתי
הראשונה שהביאו לקושטא את השו״ת רבי עקיבא אייגר ,חיבבו הלומדים מאוד ספר זה ,והוא עוד היה
צעיר לימים והיה לו שיעור קבוע יום יום בלמדו עם תלמידיו  -חכמי ורבני הישיבה ללמוד גם בתשובות
רעק”א.
פעם נסע רב חכם וזקן מארץ אשכנז ועבר דרך קושטא וילן שם ונכנס לישיבתו ,וראה איך שיושב בראש
צעיר בשנים ולומדים לפניו זקנים רבנים בתשובות הרעק ”א והוא מקשה ומתרץ ומפלפל בתשובותיו
בגבורה של תורה ובמלחמת אש דת השערה .והנה האורח נתפעל מאוד מזה והוא לא יכול להתאפק והמתין
עד שגמרו את השיעור ,והלך וקרא באזני רבינו ז”ל הצעיר ואמר לו  :מחמת אהבה שהנני רואה שאתה חכם
בישראל ,לכן חס אני עליך ואומר לך הלא אם לא ידעת ולא שמעת כי בארצותינו  -ארצות אשכנז מפחדים
מאוד להשיג ולפלפל בדברי השו״ת של רעק״א ז”ל ,וידוע שכמה נענשו על זה ,וחס אני עליך ועל ימי נעורך.
והוא השיבו במענה  :רבי עקיבא ז”ל אולי הוא מקפיד על מי שאינו מבין דבריו ,אבל תהלות לאל שאנחנו
מבינים דברי קדשו הדק היטב .ומובטחני אם רבינו רבי עקיבא היה יושב ושומע כיצד שאנו שמחים בדברי
קדשו ומפלפלים בהם בפלפולא דאורייתא ,הלא עונג ושמחה היה לו.

אודות מרנא החתם סופר זלה״ה
אודות הערצת רבינו למרנא החת״ס וקשריו איתו ,התהלכו אגדות ושמועות רבות [וחלקם סותרים זא ” ז
ונעתיק כאן כמה מהם תוך הסתייגות כי א ”א שכולם נכונים .והמבין יבין] .ואמנם יש לציין כי בודאי
שהערצת רבינו להחת״ס היתה כבירה ביותר .די אם נעתיק מה ששמע הגאון רבי אברהם שמואל בנימין
סופר זלה״ה בעל ”חשב סופר” וכתב את הדברים סמוך לאמירתן בתיאור רשמי מסעו לאה״ק בשנת
סיפר לי שיש תח ” י את
תרפ״ו 5שבה ביקר במעונו של רבינו ושוחח עמו אודות זקנו התח״ס וז” ל” :הרב
תשובות חתם סופר וגם עסק עמהם .וכאשר שאלו אותו מדוע מתעסק באחרונים? אמר החתם סופר שאני
כי הוא היה אשר עמד בפרץ בהונגריה ולחם נגד הריפורם ,והיה קנאי יותר מחמיו הגאון ר״ע זי”ע ,ע”כ
חביבים לו דברי תורתו”.
עוד סיפר יהודי מבוגר ממנצ׳סטר ע״ה ,שבצעירותו היה מוכר ספרים בירושלים .אותו מוכר סיפר כי פעם
נזדמן לבית רבינו והראה לו את רשימת הספרים המוצעים למכירה על ידו .רבינו התעניין ברשימה ובחר
לרכוש כמה ספרים .אחד מהם היה ספר ”דרשות חתם סופר” .ושאלו המוכר מדוע בחר בספר זה וענה לו
רבינו כי התכוון לכתוב הגהות על כל ספרי חכמי דורו .שאלו המוכר וכי יתכן שלא רכש את הספר עד עכשיו
וענה לו ”ודאי קניתי כבר ,אבל בספר שיש לי מלאתי כל הגליונות בהערות.” ...
ואז סיפר רבינו לסוחר הנ״ל מעשה שהיה בימי שבתו כחכם באשי וראש הרבנים בדמשק ,שהגיעו כמה
עשירים נדיבי לב מהונגריה לעירם ובקרו במוסדות החינוך והוזילו כסף וזהב ל״כותאבים״ [תלמודי
התורה] והישיבות שבעיר וכן לבתי התמחוי והעניים .כראות פרנסי העיר את העשירים הלו ערכו לכבודם
מסיבה ואליה הזמינו את כל רבני העיר ועל צבאם רבינו .כשהגיע רבינו למסיבה היה נראה לו על פי הכרת
פניהם של אותם אורחים כי הם ”מתחדשים” ,ומטרתם היא לכבוש את לבבות בני העיר ע” י הכסף
שמוזילים להם .אולם לבינתיים רבינו החריש.
במהלך המסיבה נאמו רבני ופרנסי העיר לכבוד האורחים רמי המעלה ,וכשהגיע תורו של רבינו לנאום ,פתח
פיו בחכמה ואמר :הן זכינו ומגלגלין זכות ליום זכאי ,בדיוק ביום בו חל יום פטירת מרנא החתם סופר
זלה״ה [כ״ה תשרי] שהיה רבן של כל בני הגולה וממקום מושבו בהונגריה זרח אור תורתו בכל העולם ,אנו
עורכים מסיבת קבלת פנים לכבוד אורחים שבאו ממדינתו .והנה הגאון הנ”ל היה כאחד מן קמאי וידע את

 5הו׳׳ד בקובץ ” בית סופרים” (ב ,עמ׳ נד) .ועי׳׳ש עוד שציין מה שפלפל עמו רבינו בכמה חידושים מספרי דמרן החת׳׳ס.

כל התורה באותיותיה .ואולם גדלה מעלתו שהוא עמד בפרץ וגדר גדר ונלחם בכל המחדשים למיניהם
שבזה היה יחיד בדורו ובדורות ואין שני לו ,ולא מיבעיא שנלחם באלו הנקראים רפורמים או ניאולוגים,
אלא אפילו אותם הנראים בחזות של יהודים אדוקים ,אולם ברצונם לערב קודש בחול ,גם בהם הוא נלחם
להרחיק מעליהם את היהודים היראים.
משתתפי המסיבה לא הבינו למה כונתו ,אבל אותם אורחים הבינו את הרמז השקוף ...לאחר מכן התכנסו
איתם יחד פרנסי הקהילה לחדר אחד כשהם שואלים אותם למבוקשם ואיזה עזרה כספית הם צריכים
לטובת קהילתם .ומיד אמר להם רבינו ,ברוך ה׳ יש כאן בבתי המדרש ספרים רבים ,אולם חלק מכרכי
השו׳ת ׳חתם סופר׳ חסרים כאן ,ואף לי נאבד הספר בדרכי מקושטא לדמשק ,לכן תערב נא בקשתנו מכם
אם תוכלו לשולחם עבורנו ,נודה לכם במאוד .ואת מה שתשלחו עבורי ,אשלם לכם ככל אשר יושת עלי כי
איני רוצה מתנות כלל ...ומלבד זה איננו צריכים כלום...
סיפרו כי כשעלה אביו של הגה׳ח רבי נפתלי הירצל זלה׳ה מחוץ לארץ להתגורר בירושלים עיה׳ק ת׳ו,
הלך לקבל את פני רבינו הס׳ק אשר קיבלו במאור פנים ושאלו על מוצאו .בין השאר סיפר לו שלמד בישיבה
אצל הגה׳ק רבי שמחה בונם סופר  -בעל ה׳שבט סופר׳ זלה׳ה  -אב׳ד ור׳מ פרשבורג ונכד מרנא בעל
ה׳חתם סופר׳ זלה׳ה .ויהי כשמוע רבינו שהאיש הניצב לפניו למד בישיבה אצל נכד החתם סופר ,פתח
רבינו את פיו לספר לו עובדא נוראה דהוה בדידיה אצל מרנא החת׳ס וכה סיפר :
בימי חורפו איתרמי לו לנדוד בין העיירות שבאירופה לאסוף כספי צדקה עבור מטרה שהזמן גרמא באותה
עת .בין השאר הגיע גם לפרשבורג בחול המועד סוכות ,וזכה להתארח אצל המרא דאתרא ,משה איש
האלקים ,רבי משה סופר  -בעל ה׳חתם סופר׳ זי׳ע .ויהי בערב ביקש ממארחו שברצונו לישון בסוכה [כי
מנהג העולם באירופה ששם הקור גדול הוא להקל שלא לישון בסוכה מחמת הקור (עי׳ רמ׳א סימן תרלט
סעיף ב) .אולם רבינו היה רגיל כפי המנהג בארץ מוצאו לישון בסוכה] .הסכים החת׳ס והורה להציע מטה
עבור האורח בסוכה.
והנה מנהגו של החת׳ס היה שלא ישן על מטתו בסוכה ,אך כמו׳כ לא רצה לישון מחוץ לסוכה ,לפיכך ישב
על כסאו ונרדם בישיבה על מקומו .ויהי באותו לילה כאשר עלה האורח על יצועו ,ישב החת׳ס ועשה עצמו
כמתנמנם והמתין עד שיירדם האורח .וכאשר היה נראה בעיניו שכבר נרדם ,התחזק והתיישב על מקומו
והתחיל ללמוד בנעימה .אך האמת שרבינו עשה עצמו כישן .וסיפר ששמע עוד קול לומד עמו בצוותא על אף
שלא היה שם עוד איש בסוכה .ויהי לפלא.
וכך למד בקדושה וטהרה עד זמן קצר קודם עלות השחר ואז יצא מן הסוכה והלך לבית הטבילה ,ירד וטבל
עלה ונסתפג .וכך נכנס לסוכה כשכל כולו אש להבה ,נטל את ארבעת המינים בידיו ,ובטרם בירך את
הברכה הסתובב בסוכה אנה ואנה בהתלהבות יתירה ובשרעפי אש קודש למשך זמן רב ,ואז ברך עליהם
ונטלם כדת וכדין.
לימים עלה הגאון רבי יוסף צבי דושינסקיא זלה׳ה להתיישב בארץ ישראל ולהתעטר בכתר הרבנות
בירושלים עיה׳ק ת׳ו ,וביושבו על כסא הרבנות שמע דברים כהווייתן מהרב הירצל ,ומאז ביקש ממנו
שיבא לפניו מדי שנה בשנה בחג הסוכות כדי לחזור על סיפור זה שקיבל על רבינו החת׳ס זי׳ע.
אמנם בשם מקורבו של רבינו ששימש אותו בצפת ת׳ו  -הרה׳צ רבי מרדכי חיים [מאטיל] סלאנימער
זלה׳ה נמסר ששמע מפיו שבשנת ת׳ר כשהיה בקושטא ,נזדמן לידו אחד מחלקי הספר שאלות ותשובות
חתם סופר והיה זה בשנת הסתלקותו של מרן לחיי העוה׳ב והיה הדבר בעיניו לתמיהה שגדול כזה היה
בדורנו ולא ידעו ממנו ,וקיבץ את בני עירו ועורר עליו הספד רב בהמון גדול[ .6ולפי׳ז הרי שרבינו לא שמע
את שמעו כלל קודם פטירתו].
מספרים עוד שכשביקר הרה׳ק ממונקאטש במעונו של רבינו הס׳ק שמע מפיו כי ישנם שני חיבורים טובים
יוצאי הונגריה ,האחד ׳חתם סופר׳ והשני ׳בית שערים׳ להגאון רבי עמרם בלום זלה׳ה  -אב׳ד אויפאלוי.

 6מובא בקובץ ׳אוצרות הסופר׳ (יט ,עמ׳ צב) בשם הגאון רבי יצחק גראמאן זלה׳ה ששמע מפי רבי מאטיל .עוד סיפר
אז :הייתי אז בין עשרים לשלושים ,ושילמתי אודות ספר זה חצי הוני.
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בד כוצוה לנין כווץ שד התודה שליכרא נכד לבנו הגדאי״ש שליכרא בן לנכדו נאנון ביתו הד״ד אדיה שליכרא
בעקבות הכוצב לא התקיים אירוע לציבור ,אלא רק מעמד מצומצם בבית רבנו
זקן ראשי הישיבות וחבר
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הגאון הצדיק

דבי משה אהרן
בדוודמן זצוק״ל
נלב״ע כ״ב אייד תש״פ
תנצב״ה

יו״ל ע״י מערכת קובץ גליונות .נשמח לקבל מדי שבוע תמונות למדור חדש זה .נא להזהר מזכויות יוצרים וחשש גזל.
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מעמד התפילה שע"י רנה של תורה מבית מרן שליט״א ומאתרא קדישא מירון
שם ניצב שלוחו של מרן ראש הכוללים רינה של תורה הגה"צ רבי מרדכי ליבר הלוי כהן שליט״א
כמעמד השתתפו מאות לומדי דינה של תודה מכל דחכי הארץ שחולקו לקכוצות ע״פ ההנחיות
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המשגיח הגה"צ
רבי חיים וואלקין _
לומד במרפסת ביתו
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תמונות יש להעביר למייל המערכתk.gilyonot@gmail.com :

מעמד התפילה שע"י "תורת חסד" בראשות הגאון הצדיק רבי יצחק קולדצקי שליט״א

והגאון הצדיק רבי שמואל אליעזר

שטרן שליט״א בל"ג בעומר באויר מעל אתרא קדישא מירון

זיכרון להולכים
הגאון הגדל דגי שמואל יעקב בורנשטיין זצוק׳ל
נלב״ע י"ח אייר תשע״ז תנצב״ה
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יו"ל ע"י מערכת קובץ גליונות .נשמח לקבל מדי שבוע תמונות למדור חדש זה .נא להזהר מזכויות יוצרים וחשש גזל.

תמונות יש להעביר למייל המערכתk.gilyonot@gmaiLcom :

שיחו בכל נפלאותיו
לפני כמה חודשים נודע לנו על כמה בנינים באחת המדינות בארה״ב שבכולם יש יחד חמש מאות דירות להשכרה,
העומדים למכירה ,החלטנו כל האחים והאחיות למשפחה [לבקשתם ,לא נפרסם את שמם ] להשקיע בקניית
הבנינים ,תוך מחשבה שהדירות המושכרות תביא לנו בהמשך הכנסה גדולה.
אחד מבני המשפחה ,בן של האחד האחים ,לקח על עצמו לברר היטב אודות הבנינים ,אם הם באמת רווחיים ,וגם
נתנו לו יפוי כח לנהל את המשא ומתן של ההשקעה מול המוכר.
הוא עבד קשה עבור כולנו .והגיע למסקנה שאכן העיסקא מאד משתלמת ,וכדאי לקנות את הבנינים.
הוא סיכם עם המתווך ,את כל פרטי העיסקא והגיע עמו להבנה שאם נזכה ,כלומר אם ההצעה שלנו תגיע לידי
גמר ,אנחנו ניתן רבע מיליון דולר ,ואת שאר הכסף נקח כהלוואה מהבנק ,והיה אם הבנק מאשר את ההלוואה,
הרי שהבנינים שלנו ,ואם ההלוואה לא מאושרת ,אנחנו מפסידים את הרבע מליון דולר.
המשא ומתן עם המתווך התחיל ,והמתווך מספר לו שיש לו הרבה הצעות ,וההצעה האחרונה שקיבל ,הוא בסכום
מסוים ,האחיין אמר שהוא מציע עוד חצי מליון דולר על הסכום ,והמתווך נתן לו להבין ,שהבנינים בעזרת השם
ימכרו לנו.
להפתעתו ,לאחר כמה ימים ,התקשר אליו המתווך ואמר לו הבנינים נמכר ואבל לא לכם ,אלא למישהו אחר.
כמובן שהאחיין שלנו היה מאד מאוכזב ,ורצה להעיר למתווך על כך ,שהוא סיכם עמו על סגירת העיסקא ,וגם אם
מישהו אחר הציע הצעה גבוהה יותר ,היה צריך להתקשר אליו ,והוא היה מוסיף ,אבל האחיין שלנו שתק ולא אמר
לו כלום.
איך קיבל את הכוחות לשתוק ,ובכל האחיין הזה קיבל על עצמו לפני כמה שנים ,שעל כל דבר שקורה ,בין הוא
רואה בזה מיד את הטובה ,ובין אם הוא לא רואה ,הוא מודה להשי״ת ,וכמו שאמרו חז״ל חייב אדם לברך על
הרעה כשם שמברך על הטובה.
וגם כעת לאחר שסיים את השיחה עם המתווך כששמע את הבשורה שהם לא זכו בקניית המבנים ,הוא טלפן
לגיסו ,שגם הוא השקיע הרבה זמן וכוחות בהשקעה זו .וכשגיסו הרים את הטלפן ,אמר לו לגיסו" ,צריך לעשות
לחיים!"
גיסו שאל "נו ,זכינו?!" הוא השיב" ,לא" .גיסו שאל" ,אז למה צריך לעשות לחיים ?!" השיב לו האחיין "כי לא
זכינו" ,מסתמא זה לטובתנו שלא נזכה ,למרות שאנו לא רואים כעת למה זה טוב עבורנו ,אבל גם על זה שלא
זכינו יש לעשות לחיים ,כי הכל לטובה.
ואז לאחר כמה שבועות התחיל את הנגיף להכות חזק במדינות ארה"ב .והבנקים התחילו להדק את האפשרות
לקחת הלוואות ,ומסתמא אם היינו זוכים ,יש הרבה סיכויים שלא היינו מקבלים אפשרות להלוות את הסכום,
ולא רק שלא היינו זוכים בבניינים ,אלא גם היינו מפסידים את הסכום הראשונים של רבע מליון דולר.
במסיבה שעשו לאחר מכן ,על האי הזכייה ,קם האחיין ואמר ,תודה להשם יתברך! וסיפר לנו ,שהוא ממליץ לכולם
לאמץ את זה ,להודות להשי"ת על כל פעולה ,כי פעמים אנו זוכים לראות מה שהקב"ה מתכננן ,ופעמים אנו לא
רואים ,אבל תמיד הכל מאת ה' וצריך להודות לו .בסיפור הזה ,זכינו לראות החסד של ה' בגלוי ,אבל באמת תמיד
אנו צריכים להודות לו ,גם אם בסוף לא זכינו לראות.
לאחר כמה ימים משליחת הסיפור ,אמר לנו אחד האחים שאולי לא כדאי לפרסם את הסיפור ,כי נודע לו שהיו
כמה אנשים במצבים דומים ,שכן השקיעו בקניית בניינים ,והם הפסידו את הסכום הראשוני משום שלא הצליחו
לקבל הלוואה מהבנק !
ואולי פרסום הסיפור יביא להם עגמת נפש ,על שהם לא זכו לסייעתא דשמיא כמונו ,להציל את ממונם.
אמרנו להם ,שאדרבה הסיפור הזה יחזק אותם ,כי יראו שהכל מתוכנן מהשי"ת ,והראיה שלכם הקב"ה הציל את
ממונכם ,וא"כ אין אנו יודעים חשבונות שמים ,אבל בכל זאת עליהם להתחזק באמונה ובבטחון בהשי"ת מכל
סיפור שרואים בו שהשי"ת שומר עלינו ועל ממונינו ,מתוך אהבה ,ואם בכל זאת השי"ת החליט שהם צריכים
לאבד את ממונם ,מסתמא שהכל לטובה ,ומי יודע שאולי הקב"ה הציל אותם ממות לחיים ,בזכות איבוד ממונם,
וכמו שאמרו חז"ל (פסחים דף קיח ע"א) שהקב"ה לוקח לעשיר את פרתו ,ככפרה כדי להצילו .וגם על זה יש לומר
בקול רם "הודו לה' כי טוב ,כי לעולם חסדו".
(ווי העמודים  -אחת ממשפחות ידידי הכולל בית דוד בארה"ב שלחו אלינו את הסיפור)

היה זה בחודש אדר שחלף זה עתה ,כאשר עולם השמחות הועב בענן המגיפה שהשתלטה על תבל ומלואה,
ומשפחות רבות שתכננו את שמחת נישואי ילדיהם נאלצו להתמודד עם סגירת אולמות השמחה וההגבלות
שהוטלו על קיום חתונות.
בימים שעדיין ניתן היה לערוך חתונות במסגרת מצומצמת ,היתה אמורה להיערך חתונה של זוג צעיר ,שלפתע
פתאום מצאו עצמם בלי אולם ,בלי אפשרות לקיים חתונה ...בצר להם ,החליטו המחותנים לפנות למשפחה יקרה
ממרכז הארץ המתגוררת בדירה גדולה ונאה  ,רחבת מימדים ובעלת חצר מטופחת ,ולבקש לערוך את החתונה
בביתם.
כשהגיעה הפניה ,התקשתה המשפחה להחליט כיצד לנהוג :מחד גיסא ,הלב נקרע על כאבם של החתן והכלה ,בני
הזוג אשר עומדים לפני היום המאושר בחייהם והנסיבות אינן מאפשרות להם לשמוח כמתוכנן ,הכל משובש
ושונה כל כך ...
אולם מאידך גיסא ,לא קל להחליט כי הבית ייפתח לעשרות אנשים זרים ,אשר יעשו בחצר היפה כבשלהם ,יהפכו
את הסלון העדין והאצילי לאולם אירועים ,ומי יודע כיצד ייראה הבית כתום המהפכה ...מה עוד ,שגם שיקול
בריאותי עומד כאן  -הרי אין לדעת מה מצב בריאות האנשים שיבואו ,ועל אף שהחתונה עתידה להתקיים על פי
הנחיות הרשויות ,שמא עדיין יש בכך משום נטילת סיכון? ההתלבטות לא היתה קלה ,אולם לפתע קמה האם
ואמרה' :הרי בביתנו בן ,הגרוש מזה מספר שנים ,וישועתו אינה נראית באופק ,לצערנו .אולי זו ההזדמנות שלנו -
להקריב ולוותר על ביתנו ערב אחד כדי לשמח זוג ,להיות שותפי אמת בהקמת בית בישראל ,להסכים לשלם את
המחירים האישיים הנדרשים כדי לארח שמחה שכזו  -ובזכות זו ישלח לנו הבורא את ישועתו? אולי אם נשמח
ונקים בית  ,נזכה בישועה משלנו  -לשמחה ולהקמת בית ?!' מהרגע שהמחשבה הזו הועלתה על הפרק ,הצדדים
האחרים כבר איבדו ממשקלם .המחותנים קיבלו הודעה כי המשפחה בעלת הדירה הנאה תשמח לארח את
השמחה ,והודעות נשלחו לקומץ המוזמנים כי החתונה תיערך בשעה טובה ומוצלחת בבית משפחה פלונית ,אשר
תארח את השמחה.
לצורך הסדרת קיום החתונה בבית ,ביקשה המשפחה את עזרתה של מארגנת ומעצבת אירועים ,שתיאמה עם
המשפחה המארחת כי היא תבוא בבוקרו של יום ,ותחל להכין את רחבת הכניסה כאולם קבלת פנים ותמונות ,
את החצר תהפוך לרחבת חופה נאה ,וכמובן  -את סלון הבית לאולם בו תיערך הסעודה.
עם שחר הגיעה האשה ,והחלה במלאכתה שנמשכה לאורך כל היום ,כולל גם שעות הערב בהן התקיימה החתונה.
לאחר שהחתונה התקיימה בשמחה ובטוב לבב ,החלה האשה לארוז את הכלים והחפצים שהובאו לצורך קיום
החתונה ,ולהחזיר את הבית למתכונתו השגרתית .היא עבדה ועמלה עד שעות מאוחרות אחר חצות ליל ,ובני
המשפחה המארחת התפעלו מהליכותיה וממסירותה ,מעבודה ומהתנהגותה.
כשסיימה ,נקשרה שיחה בין האשה לבין אם המשפחה המארחת ,שהתעניינה אודות צורת עבודתה בימים כה
טרופים ומבולבלים ...לפתע הזדקפו אוזניה ,כששמעה את האשה אומרת את המילים הבאות' :תראי ,בדרך כלל
משלמים לי ,משלמים לי טוב .הפעם החלטתי להתנדב ,כי אני גרושה מזה מספר שנים ,מייחלת להקים בית
בישראל .לכן אמרתי להם שאין צורך בתשלום ,אני עושה את השמחה הזו מכל הלב ,כדי לשמח זוג צעיר ,מתוך
תקווה שבורא עולם ישמח אותי '...היא שומעת את הסיפור שלה :הסכמה נדיבה להיות שותפה בשמחה ,מתוך
תקווה להקים בית! הרי זו הסיבה בעטיה גם היא נידבה את ביתה! ובנוסף ,אשה זו גרושה מזה כמה שנים ,בדיוק
כמו הבן שלה! ענבי הגפן בענבי הגפן ,דבר נאה ומתקבל :את הסוף אתם מנחשים לבד ,עוד לפני חג הפסח
התקיימה שמחת האירוסין הנרגשת ,כאשר האשה שהתנדבה לשמח זוג צעיר ולערוך את החתונה בהתנדבות -
מתארסת עם בן המשפחה שאירחה בביתה את החתונה במסירות כה רבה.
(נשמע ממקור ראשון  -הכלה קרובת משפחה של עורך הקובץ גליונות)

יש לכם סיפור מיוחד שקרה ב ת קו פ ה ה א ח רונ ה שיכול להביא לידי חיזוק
ש ל ח ו ל מ ע ר כ ת 'קובץ גליונות' ע בו ר מדור 'שיחו בכ ל נפלאותיו' :
מייל המערכתk.gilyonot@gmail.com :

סגיות תלמודי התווה ובתי הספו בעקבות עיף הקורונה
והחזרה דדימודים מציבה אתגרים חינוכיים נדודים דפני כד אחד מאיתנו,

כולנו זקוקים לישועה גדולה בשמיות חינוכם הטהוו שד ■מינו
גדודי ׳שראד מדירים שינה מעיניהם ויעתירו עבור ידדי ותורמי קרן ההסעות וצאצאיהם הכתובים

בספו החיוון שיונח על שולחו□ של גדול• 1שואל שליט,׳א
לתפילתם שלא ■שנח  nunnחזרעינו וחנה לבנים ובו■ בוים ו1וםקים בתורה והצוות
שלא ■שלום בהם ח״ו הפנעים הרוהנ״ם של עיף הקורונה

מרן רשככה״ג הגר״ח קניכסקי שליט״א  Iמרן ראש הישיבה הגל׳ג

אדלשטיין שליט״א יעתירו:

בשבת הקרובה!

I

בתפילת השדה הקדוש לחינוך והצלחת הילדים ביום המסוגל עו־״נו ס■!!!

אמץ ילד׳.
נענים לקריאת גדולי ישראל
ומאמצי□ ילד לכל השנה!

*100x12

ובחג חתן תווה דהצדחת הילדים נ שר ה ויו״עו

למסירת שמות ילדיכם
ולאימוא ילד בקרן ההסעות

1700 50 66-22
-

-
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קחההסשת
ג7גל ההצלה של ילדי ישראל!

