
 

 

תשע"ז - חוקתפרשת 

 מתי יש להשתמש בטעמי התורה כתשובה לרחוקים מדרך התורה
 שהשטן לפי ופירש"יי"ט ב'(. במדבר )"זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' לאמר", 

, בה יש טעם ומה הזאת המצוה מה לומר ישראל את מונין העולם ואומות
 ", ע"כ.אחריה להרהר רשות לך ואין מלפני היא גזירה, חוקה בה כתב פיכךל

טעם לפרה אדומה בשם )פסוק כ"ב( יש לתמוה שהרי רש"י עצמו הביא להלן 
משל לבן שפחה שטינף פלטין " – 'רבי משה הדרשן'מדרש אגדה מיסודו של 

", א פרה ותכפר על העגלושל מלך. אמרו תבא אמו ותקנח הצואה, כך תב
יך הביא רש"י טעם למצווה זו בעוד שכבר כתב רש"י שזהו אא"כ ע"כ, ו

 גזירה בלא טעם "ואין לך רשות להרהר אחריה".
שכל זמן שאין אנו מנסים להבין את עיקר ונראה בביאור העניין כפשוטו, 

ומתוך  -ולומר שרק אם נבין נקבל, אלא באנו לתת טעם בעלמא  -הטעם 
עם מ"מ לא נהרהר אחר דיני התורה, אז ידיעה שגם אם לא יהא לנו שום ט

כל מה שפירש רש"י לעיל שזהו חוק וגזירה , וטעםוודאי מותר לנו לתת 
בלא טעם, זהו דווקא כלפי אומות העולם שהיו לועגים על פרה אדומה 
מאחר שאין לה טעם לפי הבנתם, וכלפי זה כתב רש"י שגם אם אין אנו 

אין  -ן לך רשות להרהר אחריה" משיגים בה שום טעם ושום הבנה, מ"מ "אי
 קבל את הדין גם בלא שום הבנה.זה סיבה להרהר אחר דין זה אלא עלינו ל

 פושעים שרוצים לצער אותנושאין לנו להתווכח עם וזהו רמז ומוסר השכל 
)עפ"ל(, כי מי שבא לערער על  ולועגים על דיני התורה שאין בהם טעם,
לא יהיו לנו קושיות ושגם אם ות תורתינו הקדושה עלינו להשיב לו ברור

"אין לנו לעולם לא נזוז מקיום התורה ומ"מ  ,דיני התורהדין מנבין כלל 
לצער אותנו  רשות להרהר אחריה", ורק מי שמחפש את האמת ואינו רוצה

מוכן לקבל על עצמו עול תורה גם בלא שיבין טעם כל  אלא חיםבוויכו
ועם צוף התורה ולהראות לו כמה מצווה ומצווה, מותר לנו להטעים אותו מנ

  זה "הטעם" בה"א הידיעה אלא טעם בעלמא. מתוך הדגשה שאין טעמים 

 אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה
"אין )ברכות ס"ג ע"ב( ופירשו חז"ל )י"ט י"ד(. "זאת התורה אדם כי ימות באוהל", 

כות )פ"ג מהלהתורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה". והרמב"ם 

 במי מתקיימין תורה דברי האריך בביאור הדבר וכתב וז"ל "אין ת"ת הי"ב(
, ושתיה אכילה ומתוך עידון מתוך שלומדין באלו ולא, עליהן עצמו שמרפה

 לעיניו שינה יתן ולא תמיד גופו ומצער עליהן עצמו שממית במי אלא
 הלבא ימות כי אדם התורה זאת רמז, דרך חכמים אמרו, תנומה ולעפעפיו

   החכמים", עיי"ש. באוהלי עצמו שממית במי אלא מתקיימת התורה אין
'להמית' את גופו והכוונה שכדי שהתורה תתקיים אצל האדם, צריך האדם 

לצרכיו ההכרחיים המוכרחים לו כאמצעי לדאגתו ]פרט , צרכי גופוב להשקיעולא 

בלימוד  -אלא ישים את מבטו והשקעתו רק בחייו הרוחניים  לעבודת השי"ת[,
ושמעתי על אא"ז רבינו הגאון אפרים זלמן    תורה שזהו החיים האמיתיים.ה

שהיה מגאוני דורו ועסק קצת במסחר והצליח בזה מאוד,  -מרגליות זצ"ל 
ימוד שזמן זה יהא מוקדש אך ורק ללשקבע לעצמו כמה שעות ביום 

לא תקרא לו לשום דבר שבעולם, התורה, ואמר לאשתו שבשעות הללו 
 בזמן זה הרי הואואפילו אם יוכל להרוויח אלף אלפי אלפים לא תקרא לו, ש

ובזה פירש הגרא"ז זצ"ל את מאמר         כמו מת כלפי ענייני העולם הזה.
די שכחז"ל "אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו עליה", 

, צריך להשים עצמו בשעת לימודו כמת ממש שהתורה תתקיים אצל האדם
שבזמן הקבוע אירע פעם אחת ו          שאינו יכול להתעסק בשום עניין.

עסקה טובה שהיה יכול באו שני סוחרים מלייפציג להציע לו  ללימודו
)מינוט( וכל זה רק על ידי כמה דקות  -להרוויח על ידה כעשרת אלפים רובל 

, ולהפריעו מלימודו הקבועאליו להכניסם סירבה הרבנית אשתו ו, בלבד
ואמר וכששמע מזה שמח מאוד , הוא הפסיד את קיום העיסקהומחמת זה 

שכמה דקות של לימוד התורה שווים אצלו הרבה יותר הוא הוכיח שעכשיו 
הוא יקבל שכר גדול מאוד על כל רגע מלימודו א"כ ואלפים רובל,  מעשרת

כי הוא מעריך את לימוד התורה, שהזה הגדול במשך ימי חייו לפי הערך 
 .אדם לפי מה שהאדם מעריך את התורההקב"ה נותן שכר לימוד התורה ל

 כאשר איברי האדם אינם שמורים מדברים אסורים הרי הוא טמא
רמז יש בזה    )י"ט, ט"ו(.", וכל כלי פתוח אשר אין צמיד פתיל עליו טמא הוא"

שהם בגדר "כלי  -הפה והאוזן והעיניים  לכל איברי האדם הפתוחים, וכמו
פתוח", שצריך לכסותם ב"צמיד פתיל" והיינו לסגור את פיו ולא לדבר בו 
לשון הרע או דברים בטלים, ולסגור את אוזנו משמיעת לשון הרע ושאר 

אין האדם מכסה  ואםדברים אסורים, ולסגור את עיניו ממראות אסורות, 

וראוי להתרחק  - אה כרצונו, אז "טמא הוא"והוא מדבר ושומע ורו את איבריו
 ממנו ולנהוג כלפיו כטמא.

 להציל את כל בית ישראלתלמידי חכמים  שלם חוכ
דמאי בירושלמי והובא ד, "היא "פ)דמאי בתוספתא ב )י"ט, י"ט(.", ר על הטמאווהזה הטה"

כל ימי הייתי קורא מקרא זה והזה  ,אמר רבי יהושע בן קבסוי" :איתא (ד"ה פרק ג'
ולא מצאתי אלא באוצרה  ,טהור אחד מזה על טמא אחד - הטהור על הטמא

ומאוצרה של יבנה למדתי שטהור אחד מזה אפילו על מאה  ,של יבנה בלבד
ממה שנאמר רבי יהושע בן קבסוי דייק ש ,םדבריהביאור ו    .כ"ע ,"טמאים

יכולה לטהר רק אדם שהזאה אחת בלשון יחיד,  "הטמאוהזה הטהור על "
 (במשנה פרה פי"ב) הדיןשלא כפי לכאורה מכאן מוכח שו אחד, והוקשה ל

וכמבואר , כולםב ונגע המיםאם ] יכולים לטהר אפילו מאה טמאיםשבהזאה אחת 

 ,קבסויבי יהושע בן רלבסוף השיב על כך וח[, "י מהלכות פרה ה"ם פ"ברמב
אפילו על  אמרו חכמים שטהור אחד מזהמה ששמאוצרה של יבנה למד ש

ולכן בהכרח יש לפרש דיוק לשון הפסוק שנאמר  ,מאה טמאים הוא דין אמת
    .(ביאר בארוכהש תוספתאעל הסדי דוד חפי' ש ב"עיי)באופן אחר,  ,בלשון יחיד - "על הטמא"

כאן לאוצרה של יבנה, ובפרט מה שייכות יש  ראויב ךירצלם וא
משמע  "צרה של יבנה למדתימאו"שאמרו משמעות לשון התוספתא מש

שייכות יש  ב מה"שהוא למד כן על ידי שהתבונן באוצרה של יבנה, וצ
 לאוצרה של יבנה ללמדנו הלכה זו.

 ןחנוי יבר שגפנ רשאכש ראובמ (ב"ע ו"נ) ןיטיגב 'מגב הנהד ,הזב שרפל ונראה
הציע לו הקיסר שיבקש ממנו דבר והוא ימלא , קיסר אספסיינוס םע יאכז ןב

ביקש להציל א לאך , "לי יבנה וחכמיה תן"בקשתו, ורבי יוחנן בן זכאי ביקש 
היה ששטעמו של רבי יוחנן הוא מפני  ובוודאי ,(ש בגמ'"עיי), את כל ישראל

ו גם את הצלת כל ישראל וגם את הצלת יבנה לסבור שהקיסר לא יתן 
 בלאלבד שביבנה חכמי ישראל הצלת את רק העדיף לבקש לכן , ווחכמיה

אם יישארו רק חכמי ישראל יכולים הם להפיח את רוח , כי כל ישראל
אבל מאידך אם  ,התורה בישראל ולהקים מחדש את כל יהדות ישראל

 . שום קיום לעם ישראל יישארו רק עם ישראל בלא חכמי התורה, אין
 יבנהמאוצרה של "קסוי ז יש לפרש שזהו מה שאמר רבי יהושע בן "ולפי

ממאורע זה , והיינו "שטהור אחד מזה אפילו על מאה טמאיםלמדתי 
עם ישראל,  על כלשביבנה יוחנן העדיף את חכמי ישראל שרבי  - שביבנה

מאה טמאים, לתו לטהר אפילו שיש ביכויחיד כמה גדול כוחו של הוא למד 
את יבנה וחכמיה על פני כל ה היה טעמו של רבי יוחנן שהעדיף שהרי ז
חכמי ישראל יש להם כח להשפיע השפעה עצומה לטהר את כי  -ישראל 

 , ומכח קיבוץ קטן של חכמי ישראל יכולים כל ישראל להיטהר.כל ישראל
שהיה חולה , שבשעה הקדושרבינו ה"חתם סופר" נורא שמעתי על דבר ו

להיפרד  -שמא טעה בשיטת ההתבדלות שהנהיג , דאג מאוד ונטה למות
יאשימו אותו בשמים על אולי  והתחיל לדוןקהילות הפושעים, לגמרי מ

היה עדיף לקרב את הפושעים אלינו כדי ושמא  -שריחק את הפושעים 
אף שהדבר יפגום באיכות  לשמור עליהם שלא יתרחקו מהדת לגמרי

עד שנזכר , "לגן עדן או לגיהנום - "מי יודע לאן יוליכוניוהחל לדאוג  ,אצלינו
כשחלה רבי יוחנן בן זכאי, נכנסו " :)כ"ח ע"ב(גמ' בברכות מה שמובא בב

עכשיו שמוליכים , אמר כיון שראה אותם התחיל לבכות ,תלמידיו לבקרו
שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי הקב"ה אותי לפני מלך מלכי המלכים 

יש לפני שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גיהנם ואיני ו, וכו' עולמים
 אמר להם פנו כלים מפני הטומאהוכו',  וליכים אותי ולא אבכהיודע באיזו מ

שרבי  ,וביאר ה"חתם סופר" הקדוש", סא לחזקיהו מלך יהודה שבאיוהכינו כ
 אספסיינוסמיקש בחשש שמא יוליכו אותו לגיהנום מאחר שיוחנן בן זכאי 

ואף , ולא ביקש להציל את כל ישראל יבנה וחכמיהרק את להציל קיסר 
משום שהיה סבור שהקיסר לא יתן לו את שניהם,  -שהיה לו טעם גדול לכך 

והוא העדיף לבקש את חכמי ישראל בלבד ולא את כל ישראל בלא חכמי 
להציל אנשים רבים יותר ולהעדיף ה והיה עדיף ישראל, מ"מ חשש שמא טע

מלך יהודה שנעץ חרב בפתח בית נגלה אליו חזקיהו אז וכמות על איכות, 
הרי ו )סנהדרין צ"ד ע"ב(,", כל מי שאינו עוסק בתורה ידקר בחרב זו"המדרש ואמר 

בזה לאנשים פשוטי מפסיד הוא לא חשש ששהוא הלך בדרך הקיצוניות ו
ברוח לינסו להסתתר וומחמת זה לו בדרישות אשלא יחזיקו מעמד עם 

ובזה נחה העדיף איכות על כמות, אלא הוא תורה, קו לגמרי מדרך היתנתו
של חכמי ישראל והבין שצדק בדעתו להעדיף איכות דעתו של רבי יוחנן 

כי כבר היה  "פנו כלים מפני הטומאה"אמר אז , ושל כל ישראל כמות על
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הקדוש ואמר "אני נזכר  וסיים החתם סופרלהסתלק מן העולם, מוכן 
הציל את שרבי יוחנן כשם ש ,לדידן לימוד גדולוזהו  בגמרא זו ונחה דעתי".

אם רואים גם בכל דור ודור כך  ,מר את יבנה וחכמיהישהדור כולו על ידי ש
, עלינו לפעול ולהשתדל להרבות תלמידי הטומאה מתפשטת בעולםאנו ש

 תא םגו ד התורה מצילים את כל בית ישראל, שבכח לימוחכמים בעולם
וכבר אמר רבינו החזון , "טהור אחד מטהר הרבה טמאים" שכן ,םיקוחרה

 .מכמות לא יוצא איכות""מאיכות יוצא כמות, אך ל "איש זצ

 לימוד התורה הקדושה מתוך הכרה בקדושתה
פרה    )י"ט, כא(.", גע במי הנדה יטמא עד הערבומזה מי הנדה יכבס בגדיו והנ"ו

גם הקדוש ש "חפץ חיים"ה ואמראדומה מטמאת טהורים ומטהרת טמאים, 
שעל  -התורה הקדושה יש בה תכונה זו שמחד גיסא היא מטהרת טמאים 

ידי לימוד התורה נטהר האדם מטומאתו, אך מאידך יש בכוחה גם לטמא 
שהלומד תורה שלא לשמה נעשית לו )תענית ז' ע"א( טהורים, וכמבואר בגמ' 

התורה עצמה לסם המוות, וביאור העניין, שדווקא אם האדם לומד את 
ה מתוך הכרה בקדושתה ושהיא תורת ה', אז הוא נטהר ומתקדש על התור

אבל אם הוא לומד את התורה כ'סטודנט' בעלמא ידי לימוד התורה, 
שמתעניין רק ביופי חכמת התורה, אז תחת שיהא נטהר מלימוד התורה, 

ויש להיזהר תמיד לגשת     .נעשית לו התורה כסם המוות והוא נטמא על ידה
ולזכור שהתורה היא תורת ה'  -ללימוד התורה הקדושה מתוך יראת שמים 

ואינה חכמה בעלמא, וזהו מה שמבקשים בברכת התורה "ונהיה אנחנו 
וכו' כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה", והיינו שלא נהיה רק  וצאצאינו

כי באמת שניהם תלויים זה בזה,  -לומדי התורה אלא נהיה גם "יודעי שמך" 
וסיפר לי     שמי שאין לו יראת שמים אינו מתעלה על ידי לימוד התורה.

מקרלין  רבי דוד הגאוןהגאון רבי זעליג ראובן בענגיס זצ"ל שהיה אצל מרן 
, וראה אצלו על הסטנדר פיתקא גדולה שכתוב בעל ה"שאלת דוד" זצ"ל

 עליה באותיות מאירות עיניים "שויתי ה' לנגדי תמיד", ושאלו על זה, וביאר
שמפחד שמחמת גודל העיון בהבנת סברות התורה יסיח דעת אפילו רגע לו 

ולכן מניח  אחד שהתורה היא תורת ה' ואנו עוסקים בה כי זהו רצונו ית"ש,
 לזכור כל הזמן שהתורה היא תורת ה'. נגד עיניו "שויתי ה' לנגדי תמיד"

רצון "ר זצ"ל, שבשעת לימודו היה אומר ומעידים על הגאון רבי עקיבא אייג
וכן כשהיה מזכיר מחלוקת בית שמאי ובית הלל וכדומה הקב"ה שזה אסור", 

ר" וכדו', וכל זה כדי שלא היה אומר "בית שמאי אומרים שרצון הבורא שאסו
להסיח דעת שהתורה הקדושה היא דבר ה' ורצון הקב"ה ושעלינו להיזהר 

    מאוד לכוון בה אל האמת.
)רב בק"ק קענא הסמוכה לווילנא(, ידידי הגאון רבי חיים חייקל גרינברג זצ"ל וסיפר לי 

"בית המרן על חותנו הגאון רבי שמואל יצחק יפה זצ"ל פי ששמע עדות מ
יה ה"בית לומד בנעימות ובקול את הגמרא, ובכל פעם שהשהיה  הלוי",

היה אומר בהתלהבות "רבא הקדוש אומר",  ,אמורא ם שלשהלוי" מזכיר 
כדי להחדיר אצלו שהתורה היא קדושה מאוד,  - "אביי הקדוש אומר" וכיו"ב

 ואיננו מתעסקים רק בחכמה בעלמא.

 עבירהמי שיכול לקדש את ה' ואינו עושה כן זהו גופא 
אל משה ואל אהרן יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני בני ה' ויאמר "

לשון הפסוק שאם יש הזדמנות לקדש את ה' מבואר ב    )כ, י"ב(.", ישראל
ונמנעים מכך, הרי זה חיסרון באמונה, וכלשון הפסוק "יען לא האמנתם בי", 

ה', נחשב את "להקדישני לעיני בני ישראל", והרי שבזה גופא שלא קידשו  -
בעוה"ר וזהו מוסר השכל ולימוד גדול בזמנינו ש        הדבר כחיסרון באמונה.

ואם אנו נמנעים ומוטל עלינו לקדש שמו ברבים,  ,רח"ל מחללים שם שמים
וביאור העניין שהאדם שמאמין בה'  זהו חיסרון באמונה כפשוטו,מלפעול 

ו משתוקק לקדש שמו, ואם הוא נמנע מלקדש שמו הגדול כשיש לפני
 הזדמנות, אין זה אלא מפני שיש לו פגם וחיסרון באמונה.

 )לרגל יומא דהילולא בשבוע הבעל"ט( ן זצוק"לרבי אלחנן ווסרמ הגאון הקדושלקט עניינים ששמע רבינו מפי 

לצורך מגבית  - שנה כמעט כלללונדון היה נוסע , ד"ל הי"ק רבי אלחנן ווסרמן זצוק"הגה

ידע באשר  א"שליט רבינו והיה מתארח בבית הורי, שבברנוביץ שבליטא -לטובת ישיבתו 

והיה סועד עמהם  ,י התורה"ששם יוכל לסמוך על כשרות המאכלים ועל התנהלות הבית עפ

ובשעה שהיה רבי אלחנן מגיע לביתם, היה אבי המשפחה סוגר את חנותו   בשולחן שבת.

שרבי ללוותו בדרכיו ולהיות לו לעזר במקום נכר ובפרט  –ומתמסר לעזרת הגאון רבי אלחנן 

ולאחר    אנגלית, והיה נצרך לסיוע בכל אשר הלך. –אלחנן לא הכיר את שפת המדינה 

האלמנה כדי אם רבינו אכסן אצל המשיך הגאון רבי אלחנן זצ"ל להת אבי המשפחה, פטירת

והיה מקרב מאוד את היתומים ומדבר דברי ניחומים ואמונה על ליבם, ה, שלא לפגוע ב

ובאיגרותיו נמצא מכתב ששלח ללונדון ובו הוא מתעניין במצב הלימודים של אחי רבינו )

, א להיבחן אצל רבי אלחנן על מסכת קידושין"וזכה רבינו שליט(, א"ון רבי דב שליטהגא

מע את דרשותיו בבתי ש ףוא, ר אלחנן לבתי כנסת מידי יום"ואף היה נוהג ללוות את הג

ולהלן ", הוא דבר שיש בו ממש"בזה"ל: טא עליו התב, רבי אלחנן שעמד על טיבו. הכנסת

   .ל"זצ רבי אלחנןמ ה או שמעמה שסיפר רבינו ממה שראקצת מ

פעם אחת לאחר שטרח רבי אלחנן בדרכו הארוכה ונסע מברנוביץ [א
קש מנדיבי עם להחזיק ולכלכל את ישיבתו שבפולין עד אנגליה כדי לב

שנקלעו למצב קשה מאוד עד שהחנויות כבר לא הסכימו למכור לחם 
ומיד , נתנה לו אשה אחת במנשסתר מאה וחמישים פונט, לישיבה בהקפה

לא , כ"פ שטרח טרחה מרובה כ"ואע, חזר רבי אלחנן לישיבה בברנוביץ
שכבר אלא אמר שכיון , נדוןניצל את הדבר להמשיך את נסיעתו ולהגיע ללו

 .אינו צריך להתעכב עוד מחוץ לישיבה, קיבל את צורך הישיבה לעכשיו
נשבר הכוס. והתעצב היטב על  בביתינוכוס שו בוך כדי שימותפעם [ ב

בעלת מאחר שאך לבקש מחילה ולשלם לבעלת הבית, הנזק שגרם ורצה 
היה לפניו קטן הוא המתין שעתיים עד שתבוא, ואף ש הבית לא היתה אז

מחילה בשמו, אלא לסמוך על זה לבקש ממנו שיבקש לא אבה מבני הבית 
 המתין עד שיבקש בעצמו מחילה מבעלת הבית.

התחיל  ,ל בבית הורי"צאלחנן זהגאון רבי כשהיה אחת בשבת קודש פעם  [ג
בשפת  – 'דינסט' לעוזרתשצריך לקרוא  רווהפסיקוהו לאמלקדש על הכוס, 

ואמר אלחנן  רבי, והגיב היתה בת ישראל שהיתה עוזרת בבית היאו ,אידיש
 'אמה'העוזרת מכונה בתואר כבוד בשם אלא  ',דינסט'אצל יהודים אין "

אך  ,מיועדת לתפקיד של אם בישראלכי היא , 'מאא'ן מלשושהוא מלשון 
 או עוזרת.תואר שפחה זלזול בבאינה נקראת 

שבגשמיות צריך ביטחון ולא להרבות בהשתדלות  ושמעתי מפי[ ד
שהוא ממעט בהשתדלות מתוך  אבל ברוחניות אין אדם יכול לומר, מיותרת

אלא צריך דווקא לעמול כדי , ה שיסייע לו"שהוא סומך ובטוח על הקב
 .לזכות למעלה רוחנית

סערה לפתע התחוללה , נסע בספינה לאנגליהבשעה ששעובדא ידענא [ ה
ליאה אבל הוא לא הרגיש במאומה וכשנשאל בפ, וכולם הרגישו רע עד מאד

השיב בתמימות שוודאי הנוסעים לא התפללו כראוי , היאך יתכן הדבר
 .שאלולא כן לא היו ניזוקין, תפלת הדרך

והתחילו מיד , ש לאוסטריה"נכנס היטלר ימ, ח"ני שבשנת תרצרוזכ[ ו
ואיימו על יהודי אחד בנשק , בפרעות ועשו לעג וקלס מיהודים ודתם

ק ובדרך נס ר, והוא סירב ואמר הרגוני, שיהרגו אותו אם לא יגדף את השם

וכפי הנראה לא היו שם עשרה , חירפו אותו ולעגו עליו ולא הרגו אותו
ק רבי "וכשבא הגה, כ ברח היהודי הזה ללונדון"אח, יהודים שראו מקרה זה

וביקש שרוצה , ל לאנגליה סיפרו לו את המעשה"אלחנן ווסרמן זצוק
 ויהודי זה לא, ובא היהודי הזה וחזר וסיפר לפניו את המעשה, לראות אותו

ל נשק אותו ואמר אשריך "אבל רבי אלחנן זצוק, ראה בזה שום גדלות
רבים השתוקקו לזכות הזאת  -ולפי זכרוני הוסיף ואמר , שזכית לכך

 .ואשריך שאתה זכית
שבשעה שהתארח הגאון הקדוש רבי אלחנן , ה"סיפרה לי אמי מורתי ע[ ז

מהו הגדר  היא ביקשה ממנו שיגדיר לה, ל בביתינו בלונדון"ווסרמן זצוק
ומהיכן כבר נחשב כתאווה מיותרת ולא כצורך  -הנצרך לאדם " גשמיות"ב

', גשם'גשמיות הוא משורש תיבת "ל השיב לה "ר אלחנן זצוק"והג, גשמי
, והרמז בזה שהגשמיות של אדם צריך להיות כמו גשם הנחוץ לחיי העולם

 אין זה בגדר, אבל אותם העניינים שיוכל האדם להסתדר מבלעדיהם
 ".אלא בגדר תאוות ומותרות, גשמיות הנצרך

ל כשהתארח "דוש רבי אלחנן זצשראתה אצל הק, ה"סיפרה לי אמי ע[ ח
קודם ברכת מאורי  (אלקטרי)חשמל ה אורק את "במוצשלכבות שנהג , אצלינו

 . ר שנהנין ממנו ממש ולא לברכה לבדשתהא נ כדי, האש
בחלב שפעם היו מקילים מאד בכמה מקומות , שמעתי עובדה מעד נאמן[ ט

ל כשבא בתחילה "ווסרמן זצוקא "והגר, ם הנעשה בפיקוח ממשלתי"עכו
ושאל אותו רבי , ביקר רב אחד שכיבדו בכוס קפה עם חלב, לאמריקה

כאן באמריקה , והשיבו, ם"הלוא בודאי החלב אצלך אינו חלב עכו, אלחנן
ונמנע רבי , ם"נהגו כפוסקים הסוברים שאין לחשוש בזמנינו לחלב עכו

, אצלו רבי אלחנןלאחר זמן ממושך חזר וביקר . ל מלשתותו"אלחנן זצ
היה בטוח רבי אלחנן שהרב יודע שהוא , שכיבדו שוב בכוס קפה עם חלב

, ובכל אופן שאל אותו שוב, כ זה חלב ישראל"וא, ם"לא ישתה חלב עכו
הלוא יודע הנך שאני , אמר לו רבי אלחנן, ם"וכשהשיבו שזהו חלב עכו

נת שכאן חשבתי שלאחר זמן כה ממושך באמריקה הב, והשיבו, ז"מקפיד ע
ששעת הדחק גדול , הרבנים מקילים בזה והמנהג להקל ולכן גם אתה מיקל

 . ושוב נמנע רבי אלחנן מלשתותו, הוא להשיג כאן חלב ישראל
על במסעותיו בלונדון באוטובוסים לא היה יושב רבי אלחנן הגאון  [י

כיסאות האוטובוס מחמת שחשש שמא הריפוד שבכיסאות עשויים 
תם הימים היה אסור י חוק המדינה בלונדון באו"וזאת על אף שעפ, משעטנז

על ' עובר'וכמובן היה , לעמוד באוטובוס בשעה שהיה כיסא פנוי לשבת
יתי ופעם אחת כאשר התלוו     .חוק המדינה מחמת חשש איסור שעטנז

צעק נהג האוטובוס על רבי אלחנן שהוא עובר על חוק , מסעואליו ב
ורבי אלחנן שלא ידע כיצד , ה באשר אינו יושב על הכיסא הפנויהמדינ

להשיב לנהג קצרות באנגלית ני ביקש, לבאר לנהג הערל את חשש האיסור
לא ביקשתי ממך לאכול את זה " השיב בכעסלם הנהג או", זה לא כשר"

רבי ו, והורה לרבי אלחנן לרדת מיד מהאוטובוס", בקשתי ממך לשבת על זה
 . את דרכו רגלית ועשה, ירד מיד מהאוטובוסשתק וקיבל ואלחנן 


