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הגאון רבי אברהם ישראל רובין שליט"א אב"ד בד"צ מהדרין בשיחה נדירה ומיוחדת עם הרב טוביה פריינד על כשרות ודרכי ההוראה מגדולי ישראל 
"ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה ..." )בראשית  ט' ג'(

בכל הדורות היתה ההתנסות המעשית וקניית ההוראה מפי סופרים – אבן יסוד. 
הן כבר העידו חכמינו: גדולה שימושה יותר מלימודה. רק כך ניתן לקנות את 
הניחוח ואת הטעם המתלווה לכל פסיקה והוראה. לא הכל כתוב ולא הכל ניתן 
לצמצום לכדי כללים והנחיות מודפסות. אם בעבר כך, הרי שבדורנו אנו, כאשר 
קצת ההתקדמות הטכנולוגית מביאה לתזזיתיות בלתי פוסקת בכל תחום, ובכלל 
זה גם בתחום המזון – הדבר נכון שבעתיים. התעשייה המשוכללת מציבה אין 
ספור שאלות שדורשות, מעבר לידיעת התורה וההלכה, הרבה מאוד יראת שמים 

והשקפה נכונה ונקיה.
כדי לעמוד על הקו הדק שמאפיין את אותה מסורת הוראה המונחלת מדור 
לדור, עלינו ופנינו אל הגאון הנודע רבי אברהם ישראל רובין שליט"א, אב"ד בד"ץ 
מהדרין, ומי שמשמש גשר בין דורות ההוראה. כבר מאז היותו צעיר לימים שימש 
לפני גדולי ההוראה בדור הקודם, ועתה, ביושבו על מדין ועל מערכת הכשרות, הרי 
הוא מעביר משנה זו לדורות, כשהוא מעמיד קדרים של מורי הוראה, המתחנכים 

לאורו על פי אותה משנת אמת מסולתת ובהירה.
"הדבר החשוב ביותר במסורת ההוראה", פותח הרב רובין בנועם שיחו, "הוא 
השמירה על ה'טעם זקנים'. ככל טעם קשה להעביר אותו הלאה במילים. מי 
שלא טעם – לא יבין את הדברים על אמיתתם המלאה. אולם, פטור בלא כלום 
אי אפשר. חובה עלינו להעביר לפחות את התמונה, לתאר בקוים כלליים את 
שראינו אצל רבותינו, ולתת למעיין פתח להתבונן, שממנו ילך וילמד הלאה. את 
ה'טעם זקנים' שאני קיבלתי קניתי ביגיעה רבה, בשימוש אצל כמעט כל גדולי 

ההוראה בדור הקודם.
זכיתי ליצוק מים על ידיו של הגאון החסיד רבי אברהם שלמה כץ זצ"ל מריסקווע. 
הוא היה מגדולי הפוסקים בדור הקודם ובעשור האחרון לחייו כיהן כרב ומו"צ 
בשיכון סאטמר בבני ברק. בהמלצתו התקרבתי ללימוד תורת ההוראה ועל ידו 
זכיתי להתקרב גם לכ"ק האדמו"ר הגה"צ רבי נחמן מספינקא זי"ע, שהיה גאון 
גדול במסורת ההוראה והפסק כפי שקבלם מרבותיו מצוקי ארץ. בסוף ימיו היה 

מושבו בבני ברק, וזכיתי לקבל ממנו דרכי הוראה ושימוש תלמידי חכמים.
ידעתי שכדאי לעשות 'נאש' אצל כולם. כך זכיתי להסתופף שעות רבות מידי 
יום בצלו של הגאון הצדיק הנסתר רבי אשר שולמן זצוק"ל שהיה מרא דכולא 
תלמודא. רוב ימיו כיהן כחבר בבית דינו של הגאון הנודע רבי משה קליערס 
זצוק"ל, שהיה מחשיבו עד מאוד. זכיתי ללמוד עמו כל הלכות שחיטה טריפות 
מליחה ותערובות, מרישא ועד גמירא. דנתי לפניו בשאר חלקי יו"ד ובענייני או"ח 
ואהע"ז. הייתי אצל עוד רבנים ולא כאן המקום לפרוט את כולם. מי שבהנחייתו 
ובעידודו שימשתי אצל אותם זקני הוראה, היה כ"ק מרן אדמו"ר בעל ה'ברכת 

אברהם' זצוק"ל מסלונים. חמש שנים עשיתי אצלו כ'שבת גבאי' שלו. והוא שכיוון 
את דרכי בענייני ההוראה והציבור. 

ואת עיקר כתרה של 'מסורת ההוראה' זכיתי לקבל ממרן פוסק הדור, הגאון 
רבי שמואל הלוי ואזנר זצוק"ל, בעל 'שבט הלוי'. לפני למעלה מארבעים שנה 
זכיתי לישב לשמש לפניו בחדר בשעה שהיה פוסק מאות שאלות בביתו. באותם 
הימים התקשרתי אליו בקשר נפשי ורוחני, ראיתי איך שכל הדבר הקשה ואף הקל 
היו מביאים לפניו, כמה דרכי הוראה, דעת נוטה ודימוי מילתא למילתא למדתי 
מפיו. הוא היה עמוד התווך בשמירה על 'מסורת ההוראה'. היה לו את ה'להורות 
נתן בליבו' במידת האמת לאמיתה. אם 
מדברים על ענייני הכשרות, יכול אני 
להעיד כי היו לו חוות דעת על כל נושאי 
הכשרות שישנם. יש לי את חוות הדעת 
הללו, כיון שבמהלך השנים הרבות כל 
דבר קטן וגדול במערכת אצלינו, הבאתי 

לפניו להכרעה".
מהי אותה נקודה דקה שהרב מגדיר כ'מסורת 
הכשרות', אותה יש לטפח ולהעביר לדור הבא?
"אמשול לך משל: יש אדם שחפץ 
לרכוש תמונה של הרבי שלו. הולך הוא 
איפוא לחנות התמונות ומבקש את 
תמונת רבו. המוכר פוכר ידיו לעומתו 
ואומר לו: תראה, אמנם תמונה מצולמת 
לך  לי לתת  יש  לי, אבל  אין  מהרבי 
ציור שמאוד דומה לתמונה המקורית. הלה קנה את הציור, הציב אותו בביתו, 
ובכל פעם שהיה מתבונן בו, ניסה לדמיין כי זו תמונתו של הרבי. התנחם בכך 
שזהו הדבר הכי קרוב לתמונה. שיהיה. אולם יש מי שהמוכר הציע לו כי במקום 
התמונה הגדולה, יעניק לו את ה'פילם', סליל הצילום ממנו פיתח את התמונה. 
ברור שאותו אדם שמחזיק בפילם, במקור של התמונה, גם אם הוא קטן, הוא 

מדוייק וניתן לפיתוח בעתיד. אין ספק שהפילם עדיף.
עלינו לדעת, כי גם בירידת הדורות שהיתה לאחר מלחמת העולם השניה, שימר 
ה' בקרבנו מעתיקי שמועה שהעבירו את המסורה, את ה'פילם', את המקור שממנו 
ניתן לשכפל ולפתח תעתיק עבור אתגרי הדור הנוכחי, מדוייק לעקרונות שנמסרו 
בידם. נכון ש'גדלות המוחין' איננה כפי שהיתה, אולם אם נשמור על ה'פילם', על 
נקודת הפנימיות של מסורת ההוראה, על היראה והחתירה לאמת שבהוראה, שלא 
תשתנה כמלוא הנימה – נוכל לתת מענה לכל אתגר שהעולם ה'מתקדם' מציב לנו".

כשעברתי בשוק העירוני, ליד אחד האיטליזים, יצאו שני קצבים וסכינים 
בידיהם והחלו לרדוף אחרי ברחובות העיר. כך גם היה פעם שבא אלינו ראש 
כנופיית פשע מהבולטות בארץ, ודרש שניתן לו להשתלט על בית השחיטה. 

הוא בא למשרד, ואיים כי אוי ואבוי אם לא נעניק לו אישור כשרות

המשך בעמוד 11 <<<



23 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

רבי ראובן  קרלנשטיין זצוק"ל עם מעשים מיוחדים על הזהירות בממונות של גדולי ישראל 
"ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס ִמְּפֵניֶהם"  )בראשית ו', י"ג(

ביפו התגורר לפני כיובל שנים גברא רבה, שהיה מכונה "הסנדלר". אמרו כי 
החזון איש זצ"ל החשיבו לאיש מורם מעם. עוד אמרו, כי הסטייפלר זצ"ל שאל 
פעם את החזון איש מהי הגדלות של אותו סנדלר, והחזון איש השיב: "הנקיות 
שלו בממונות. הוא ]מושלם וזך לחלוטין[ בענייני ממונות, ולהיות אויס געהאלטן 
בממונות עד כדי כך, זו מעלה שקשה להשיגה, כמו ללמוד תורה". כך מפי השמועה.

אספר לכם מעשה נורא. יהודי נכנס לחפץ חיים זצ"ל בעת שישב בבית הכנסת 
וביקש ממנו המלצה. החפץ חיים הסכים לתת לו המלצה, אבל כדי לכתוב צריך נייר, 
ולא היה לו בבית המדרש נייר ]פעם הדפים היו נדירים יותר מהיום[. על השולחן 

היה מונח דף. הלך היהודי שנזקק להמלצה לקח את הנייר ואמר: "הנה נייר".
- "נייר של מי זה?"

"לא יודע" – השיב האיש, "נראה שהנייר הפקר".
קם החפץ חיים והחל מתעניין אצל הראשון שישב שם: "סליחה, הנייר הזה 

אולי שלך?", כך הלך מאחד לשני.
ההוא כבר איבד את הסבלנות – "מה זה בסך הכל, נייר, שוה פרוטה, האם 
צריך לעשות מזה עסק?". הגיב החפץ חיים לתמיהתו: "הנייר הזה אכן לא שווה 
יותר מפרוטה שחוקה, ואולי משהו יותר מפרוטה, אבל אם אקח אותו, אהיה 
גזלן. עברתי על 'לא תגזול' ומהחטא הזה יכול להברא מלאך משחית שבכוחו 

לשרוף את כל ורשה!"
היום ב"ה, יש לכל אחד טלפון וטלפון נייד – בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך 
ובקומך... אבל פעם לפני עשר, חמש עשרה שנה לא היו טלפונים בכיסים. לפעמים 
כאשר נכנסו למשרד, והיה צורך להרים טלפון דחוף, היו ניגשים לאחד הפקידים 

ושואלים: "האם אפשר להתקשר?"
- "כן, בבקשה!"

האיש הנכנס לוקח את הטלפון ומתקשר.
מה זה?! וכי הטלפון שייך לפקיד?! 
האם יש לו אישור לתת לך להתקשר?!
והפקיד עצמו, כאשר יושב במשרד 
שעות ארוכות עומד ונוקש בטלפונים 
לכל הכיוונים, למזרח ולמערב. רגע, 
של מי הטלפון? האם בעל הבית נתן 
לך רשות? מה ההוכחה שאינו נותן לך 
רשות, כי אם באמת הוא מרשה לך, 
נכנס למשרד מיד  מדוע כאשר הוא 

אתה מסיים את השיחה?
- "לא נעים, לכן אני מסיים את השיחה..."

- "מדוע לא נעים? כי אתה יודע שזו גזלה... לכן לא נעים לך".
אני הולך ברחוב ורואה שמדביקים מודעות על העמוד. לאחר חמישה רגעים 

עומד מישהו ליד העמוד ובלי משים קורע חצי מודעה.
- "מה אתה קורע? זו מודעה של פלוני מוכר האתרוגים לסוכות, מדוע אתה קורע?"

- "אני סתם משחק"...
זו הרי גזלה! ממי תבקש מחילה? ושמא, חלילה, תצטרך לבוא בגלגול על כזו 

קריעה! געוואלד!
כיון שאמרו חז"ל "רובם גזל" – רוב אנשי העולם נכשלים בגזל, לכן יש צורך 

בחיזוק רב בענין הזה.
וכפי שאמרנו הדברים הקטנים הללו הם בעכרנו – עברות שאדם דש בעקביו.

- "תלוה לי חמש ₪".
- "כן בבקשה... מתי תחזיר את זה?"

- "מחר בבוקר מיד".
והוא שוכח. הוא יחזיר כאשר יהיו שלושה ימים ראש חודש...

לוית כסף? תרשום בפנקס או בלוח וכך תזכור להחזיר. אם לא – זו גזלה!
אפשר לציין ולתת דוגמאות הרבה, רשימה שלמה, אבל תחשבו לבד. "ישמע 
חכם ויוסף לקח". להשגיח על שווה פרוטה של חברו! אמר פעם מי שאמר: כדאי 

להפסיד הון רב, העיקר לא להכנס חלילה לחשש גזלה.
מגזל והונאה לא מרויחים! 

מתעניינים אצל מוכר הירקות: האם המלפפונים טריים, האם הם מהיום? והוא 
משיב: "כן בודאי, עכשיו הגיעו".

א שטיק ליגינער! )שקרן!( וכי עכשיו הכנסת אותם? כבר שלושה ימים הם 
מונחים כאן על הדוכן. אבל המוכר הזה מעוניין להרויח וחושב לעצמו: "אם אני 
משיב שהם משלשום הוא לא יקנה ולא ארויח, לכן אני מוכרח לשקר כדי להרויח".

חושבים שמרויחים! אבל זו טעות. אדרבא, מפסידים – ביטער און זויער ]-מר 
וחמוץ[.

וכי מגזלה אפשר להרויח?! מה כתוב בפסוק? "עושה עושר ולא במשפט בחצי 
ימיו יעזבנו" )ירמיהו י"ז, י"א(. מי עוזב את מי? לפעמים הכסף עוזב את האדם, 
זו חצי צרה. אבל לפעמים האדם עוזב את הכסף, והולך לישון... "ומקיים אמונתו 

לישני עפר"... האם מרויחים משהו מרמאות?! געוואלד.
"תגיד אדוני, האם השאלת ממני מקדחה? חושבני שעדיין לא החזרת אותה".

הוא נשבע בחיי אביו שלא זוכר שהשאיל ממנו מאומה. אבא שלו כבר שלושים 
שנה בגן עדן, אך הוא נשבע בחייו...

ואז, לאחר שבוע הוא נזכר: אוי, כן, אחרי סוכות שלחתי את הילד להשאיל 
ממך, אוי שכחתי לחלוטין...

לפעמים הוא באמת שכח, ויש מעטים שמרמים ממש, ה' ירחם. מה אתה חושב, 
שאם תרמה תרויח?! וכי אפשר להרויח מהונאה? ומגזל? אין אפשרות להרויח כלום!

התורה צועקת: "למה זה אתם עוברים את פי ה' והיא לא תצלח", אי אפשר 
להרויח מגזל!
מי ה"מוצלח"?  

כאשר הייתי באמריקה, סיפר לי יהודי ותיאר בהתפעלות מעצמו "עד כמה 
אני מוצלח". הוא סיפר ספור שלם על עצמו, וכלל לא עלה בדעתו שמעשיו היו 

עוולה גמורה. 
האיש עבד כפועל במפעל לצביעת בדים. בעל הבית היה יהודי דתי, והוא מינה 

לתפקיד 'מנהל עבודה' – כושי גוי.
"כזו חוצפה נוראה!" – כך הוא מספר לי. "מנהל העבודה מקבל משכורת פי 
עשרה ממני, ואני נשאר פועל פשוט. כזה בעל הבית אידיוט, והוא עוד יהודי 
דתי! התבוננתי וראיתי כי זו לא 'תורה גדולה' לעבוד כ'מנהל עבודה' וגם אני 
יכול להצליח בעבודה כמותו. מה עשיתי? למדתי את בעל הבית לקח, עד שנאלץ 

לקחת אותי למנהל עבודה... שמתי לו רגל. איך?
בהפסקה, בשקט, ניגשתי למיכל שבו טובלים את הבדים, לקחתי גלון שחור 
ושפכתי לתוך המיכל. ראה בעל הבית מה שקרה וצעק על מנהל העבודה הכושי: 

'מה עשית לי?!'
"חלפו עשרה ימים, לקחתי גלון אדום ושפכתי למיכל של הצבע הלבן. היה 
הפסד של אלפי דולרים. בעל הבית ראה את המצב, שילח את מנהל העבודה 
הכושי. ונהייתי מנהל עבודה במקומו... אין ברירה", סיים היהודי: "אם אתה רוצה 

להרויח אתה צריך לפעול ככה. אחרת זה לא הולך!"
סיימתי להקשיב, ואמרתי לו: "גזלן שכמוך! הזקת לגוי? הזקת ליהודי באלפי 
דולרים!" אך הוא לא הצליח כל כך להבין מה שאני רוצה ממנו. הוא חשב את 
ההיפך – "אני מוצלח"... ו"ככה זה במסחר... אין ברירה", כי "זו חוצפה ורשעות 

שאני אהיה פועל פשוט, והכושי ההוא יהיה מנהל!"
כל הסיפור החזיק מעמד סך הכל חודשיים, לא יותר. כי סיפר לי שאחר כך 
בעל הבית פשט את הרגל מסיבות אחרות, המפעל נסגר, וכעת יותר מחצי שנה 
שהוא חי מלשכת הסעד. כן, ה'מוצלח' הזה, שנהיה מנהל עבודה, לחודשיים ימים 

 ביפו התגורר לפני כיובל שנים גברא רבה, שהיה מכונה "הסנדלר".
 החזון איש זצ"ל החשיבו לאיש מורם מעם, הסטייפלר זצ"ל שאל פעם

 את החזון איש מהי הגדלות של אותו סנדלר, והחזון איש השיב:
"הנקיות שלו בממונות. ]מושלם וזך לחלוטין[ בענייני ממונות, ולהיות אויס 
געהאלטן בממונות עד כדי כך, זו מעלה שקשה להשיגה, כמו ללמוד תורה"

המשך בעמוד הבא <<<

<<< המשך מעמוד קודם



23 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

הרב משה ויטו מספר על היחס המיוחד לביתו של רבו, הגאון הגדול חיים פנחס שינברג זצ"ל 
"ֵצא ִמן ַהֵּתָבה ַאָּתה ְוִאְׁשְּתָך" )בראשית ח', ט"ז(

שכינה ביניהם
ראש הישיבה והרבנית זכו לחיות יחד כשמונים שנה )בשנתה האחרונה של 
הרבנית סיפרו כי האחראי על ספר השיאים – ג'ינס, רצה לבוא לראיינה כזוג 
הנשוי במשך הזמן הרב ביותר( באהבה ובחיבה. כשהם מתנהגים ומכבדים זה לזה 

באופן מופלא, וניכר היה ששכינה 
ביניהם.

להתחיל את התפילה
בילדותי, כשהייתי מתפלל בליל 
שב"ק במנין בבית רה"י, רה"י היה 
שולח )ע"י רמיזת ידו שהרי לא 
דיבר(, אותי או את אחד הילדים 
לשאול את הרבנית האם אפשר 
כבר להתחיל, זאת אומרת, האם 
היא מוכנה, והאם הסידור )המיוחד 
שלה, קרבן מנחה( כבר אצלה. 

נפלא ביותר.
בבוקר הראשון בארץ הקודש 

סיפר אבי שיחי', שבבוקר הראשון 
לאחר הגיעם לארץ ישראל, כשיצא 
לרחובה של עיר ראה לפתע את ראש 

הישיבה מסתובב ברחוב אנה ואנה כמחפש דבר מה )היתה זו הפעם הראשונה 
אחרי כארבע שנותיו עם ראש הישיבה, שראה כך את ראש הישיבה ברחוב(, 
וכמובן ניגש לשאלו האם אירע משהו, ומה מחפש? ראש הישיבה הרגיעו והסביר 
לו שיצא ע"מ לחזור ולהקל על הרבנית את חבלי הקליטה, ואינו אלא מחפש 

מכולת לקנות דברים בסיסיים כקפה וכדו', וכמובן שאבי השתדל מיד לסייע.
עוגה לרבנית – ומפיון מיוחד 

זכורני כבר מילדותי, איך ששנים רבות ראש הישיבה ביציאתו משמחה לוקח עמו 
עוגות, בכדי להביא לרבנית. וכך התמיד בזה שנים רבות. הר' מאיר פינקלשטיין 
שיחי' הוסיף לי ששם לב שבשנים יותר מאוחרות, כשהתפתח מגוון מפיונים יפים, 
היה רה"י אף טורח לחפש דוקא מפיון מיוחד לעטוף בו, לכבד ולשמח את הרבנית.

שכינה בבית
מעת לעת כאשר הייתי עולה לראש הישיבה באמצע סעודת ליל שבת, לדוגמא, 
כאשר התעוררה שאלה הלכתית וכדומה, היה נפלא לראות את ראש הישיבה 

יושב בסעודת שבת בצוותא עם הרבנית, ואע"פ שראש הישיבה ישב בשתיקתו 
הידועה בשבתותיו, עם כל זה היה ניכר ששכינה שרויה ביניהם גם בכהאי גוונא 

שאין אומר ואין דברים.
שבוע טוב לרבנית 

סיפר לי השכן ר' מרדכי שטיינברג שיחי', שהיה נוכח פעם כששב ראש הישיבה 
לביתו במוצש"ק, וכבר המתינו לו בבית ציבור גדול )כי דרכו היתה להישאר 
בישיבה במוצש"ק עד עשר בלילה בכדי לחזק את הסדר במוצ"ש ורק אז לחזור 
לביתו(, ומיד כשנכנס כולם צבאו עליו, איך שראש הישיבה דבר ראשון עזב את 
כולם כשהוא נכנס פנימה, ופונה לרבנית לברכה לשלום, כשהוא מכריז בקול 
אליה: "די ערשטע זאך א'גוטע וואך )דבר ראשון – שבוע טוב( צו די גרייסא 

רעבצן" )לרבנית הדגולה(.
עזרה בערב שבת

סיפר לי חבר מכיתתי בחיידר, שלפני כשלושים שנה, כאשר ראש הישיבה גם 
אז כבר היה קרוב לגיל גבורות נכנס לביתו בערב שבת אחה"צ, והנה הוא שומע 
את ראש הישיבה דן עם הרבנית מה יש ביכולתו לסייע לה לשבת – האם בהדחת 
כלים או שמא בשטיפת הרצפות )וחברי כמובן שהשתומם מהרעיון, שראש הישיבה 
בזקנותו יצטרך לטרוח כל כך, ניגש מיד בעצמו לסייע לרבנית בנקיון לקראת 

שבת במקום ראש הישיבה(.
יוצא מגדרו

הרה"י נודע כא' מגדולי המתמידים בדור )יעוין בספר הנפלא "מגדלתו ומרוממתו"(, 
וכמעט אף אחד לא יכול לזכור את רה"י עשרות בשנים אפי' רגע ללא לימוד, אך 
עכ"ז היה גם יוצא דופן, כשהרבנית ואחותה רוחמה שיין, היו לפעמים מארגנות 
מסיבת חנוכה עם חברתן הרבנית זאהן )אשת הרה"צ ר' שכנא זאהן ז"ל שהיה 
ידידו של רה"י מגיל ארבע עשרה ועד מאה ואחד...(, בבית בתה הרבנית פרזיכרטר, 
היה רה"י עם גיסו הר' משה שיין מצטרפים בשביל לשמח את הרבנית, כאשר 

ידידם הרב שכנא זאהן היה עושה גם סיום מסכת.
ועד זקנה ושיבה

בשנותיה האחרונות, הרבנית היתה יושבת בחולשתה שעות רבות על כסא בקצה 
השני של החדר שבו ראש הישיבה היה יושב ולומד, ומידי פעם ראש הישיבה היה 
מבקש מהבאים להרים את המדף הגדול עם הספרים שהיה מונח על שולחנו 
בכדי שיוכל לראות את הרבנית, ואז היה פונה אליה ושואל בשלומה, וכשהייתה 
מסמנת לו שהכל בסדר היה מחייך את חיוכו המפורסם ומרמז להחזיר את המדף 

למקום )מידידי הרב בנימין גינצבורג שיחי'(.
)מתוך הספר "דמות"(    

סיפר לי השכן ר' מרדכי שטיינברג שיחי' שהיה נוכח כששב ראש הישיבה 
לביתו במוצש"ק, וכבר המתינו לו בבית ציבור גדול, ומיד כשנכנס כולם 

צבאו עליו, איך שעזב את כולם ונכנס פנימה ופנה לרבנית לברכה לשלום, 
כשהוא מכריז בקול:  "די ערשטע זאך א'גוטע וואך )דבר ראשון – שבוע 

טוב( צו די גרייסא רעבצן )לרבנית הדגולה("

<<< המשך מעמוד קודם

בלבד... הוא חשב שיוכל להרויח משהו מהגזלה. א מוראדיגע זאך. לא עולה על 
הדעת שזו גזלה...

הכל נעשה מכסף נקי!
רבי מרדכי שולמן זצ"ל, ראש ישיבת סלבודקה, כשנה לפני הסתלקותו ישב 
פעם במרפסת ביתו, הסתכל החוצה לעבר בנייני ישיבת סלבודקה הסמוכים, 
ואמר לרעבעצין ע"ה: "את רואה את הבנין הגדול לאכסניה לתלמידים, שנבנה 
בשנים האחרונות? כל לבנה נקיה, ללא ממון אחרים, כל טיח ואבן קיר שהונחו, 

נקיים ללא חששות. הכל נעשה מכסף כשר בתכלית".
סיפר לי המזכיר שליט"א של ישיבת סלבודקה, כי כאשר הדפיסו לראשונה 
'קבלות' יפות עם ציור של בנין הישיבה ועוד, כדי לתת לכל תורם כסף לישיבה, 

הראו אותן לרבי מרדכי שולמן, והוא מאן להשתמש בהן מחמת חשש גניזה.

הדפיסו קבלות חדשות והוא מאן שנית. מדוע? כי ציירו שם שני נרות: "אצלנו 
לא מדליקים נרות לעילוי נשמת הנדיבים, והם יחשבו שאנו כן מדליקים, וזה 

לא נכון"... נאלצו להדפיס קבלות אחרות בשלישית.

קרה שבמכתב לנדיבים כתבו, כי הישיבה מחזיקה כך וכך אברכים. כאב לו ה'שקר'.
"מה שקר? וכי המספר לא נכון?" - תמהו.

"לא, מספר האברכים נכון, אבל כאשר כותבים 'מחזיקה אברכים', משמעות 
הדבר – החזקה מושלמת, והאמת כי אנו רק תומכים במידת מה"... וביקש שישנו 

את הנוסח במכתב.
ואלו רק דוגמאות... 

)מתוך יחי ראובן, בראשית(
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הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל על מסירות נפשו של אביו שלא להפר קבלות שקיבל על עצמו
"ָלֶכם ִיְהֶיה ְלָאְכָלה..."  )בראשית ט', ג'( 

אבא זצ"ל יצא לארצות הברית בשנת תרע"ח בשליחות חכמי ורבני ירושלים, 
בכדי לעורר את אחינו בני חוץ לארץ להושיט יד ועזרה למוסדות התורה והחסד 
בירושלים. בהגיעו לאמריקה נוכח לראות שמצב הכשרות לוקה בחסר ]בימים 
ההם עדיין לא היתה מערכת כשרות מאורגנת כיאות[. ביודעו שיצטרך לנדוד 
יוכל להשיג מאכלים  ממקום למקום ברחבי ארצות הברית, ולא בכל מקום 
כשרים למהדרין מן המהדרין, עמד וקיבל עליו קבלה חזקה ואיתנה: לא לטעום 
על אדמת ארצות הברית לא מאכלי בשר ולא מאכלי חלב! וכך במשך השנים 
הארוכות שבהם התגורר בארצות הברית, לא נכנס לפיו שום מאכל בשרי, ואף 
טיפת חלב לא טעם כל השנים הללו. לצורך קיומו הסתפק בשמן זית שהביא 
עמו מארץ ישראל. לחם וחלות היתה אופה עבורו אחותו החשובה מרת חיה ע"ה.

הרבה נסיונות עברו עליו בעומדו על דעתו לא לחרוג מגדרו ולא להפר את הקבלה 
שקיבל על עצמו. לפעמים פגע הדבר בכבודו האישי, ולפעמים במטרת בואו...

פעם אחת הוזמן לשבות בקהילה חשובה בלוס אנג'לס. בימים ההם טרם היו 
מטוסים לנסיעות פנים בתוך ארצות הברית, כך שנסיעה מניו יורק עד ללוס 
אנג'לס ברכבת ארכה קרוב ליומיים. ביום רביעי אחה"צ עלה אבי על הרכבת 
הנוסעת לכיוון לוס אנג'לס, ובאמצע הנסיעה נזכר ששכח לקחת עמו את הלחם 
והחלות שאחותו הכינה עבורו, ונאלץ להסתפק במקצת הירקות והפירות שהיו 
ברשותו. קרוב לארבעים ושמונה שעות נסע ברכבת, רעב ותשוש מהמסע הארוך, 
לקראת יום שישי בצהריים הגיע לביתו של הרב המארח. הרב קיבלו בכבוד, 
הראה לו את חדרו המיועד שהכין לכבודו, כמו כן הכניסו למטבח והציג בפניו 
את התבשיל המיוחד שהכינו לכבודו: אווז צלוי מתובל היטב, שריחו הנעים 

ממלא את חלל המטבח. 
אבא זצ"ל הודה לרב על כל הטירחה שטרחו למענו, ובמיוחד על המעדן שהכינו 
לכבודו, אך אמר: "צר לי לאכזב אתכם, לא אוכל לטעום מהאווז כי קיבלתי 
על עצמי שלא לטעום מאכלי בשר בשום מקום. למרות שאינני מפקפק, חס 
וחלילה, בכשרותו והידוריו של הרב דמתא, אך מטעם 'לא פלוג' אין באפשרותי 

להפר את קבלתי..." 
הרב, ששמר על גינוני הכבוד הסמיק, ובתוכו, רתח מזעם, ותיכף ומיד פסק 
שאם האורח הנכבד לא מתכונן לאכול מהאווז הצלוי אזי דינו של האווז להיכנס 
להקפאה להזדמנות אחרת. ונימוקו עמו, שאין זה מן הנימוס כי בעל הבית יתענג 
בתענוגים בברבורים ותרנגולים מפוטמים והאורח יתבונן מן הצד... אבי ניסה 

לשכנעו שלא ישים לב אליו והוא מוותר על כבודו, אך לא שיכנעו במאומה.
בליל שבת כשעמד בתפילה אחז אותו בולמוס רח"ל, והיה על סף התעלפות. 
הוא התאמץ בכל כוחו ואחז בכסאו שלא ליפול, לאחר שחזר לבית הרב עשה 
קידוש ונטל ידיים לסעודה, והנה נכנסה הרבנית והניחה על השולחן מגש ענק, 

ועליו דג מבושל בשמנת ערוך בטוב טעם...
אוי ריבונו של עולם! מה עושים? לאיזה מצב קשה נקלע, אוי איזה נסיון קשה 

הגיע אליו.
במשך כל השנים עמד במבחן ולא נגע 
בשום מאכל בשרי, או חלבי, והנה כאן 
מה יעשה, אם יאמר מילה אחת בקשר 
לאכילת הדג... אזי ברור לו כשמש מה 
יהיו התוצאות... ולאידך גיסא, אולי בכל 
זאת יוותר הפעם, באופן חד פעמי על 
הקבלה. המחשבות התרוצצו לכאן ולשם, 
אך תוך דקות ספורות אבי הגיע לידי 
החלטה ברורה וחזקה, ואמר לעצמו: 
"אם מקבלים הנהגה וקבלה – צריכים 
ובכל  לדאוג לקיים זאת בכל מקום 
מצב", למרות שידע היטב מה עתיד 

להתרחש בעקבות דבריו.
וביקש את רשות  אבא קם מכסאו 
הדיבור, וכך אמר: "ברצוני לבקש מחילה וסליחה מהרב והרבנית. אולי תרגישו 
נפגעים בכבודכם, אבל מה אעשה ואינני יכול לחרוג מהרגלי והקבלה שקיבלתי, 

לא לאכול מאכלי בשר, וגם – לא לאכול מאכלי חלב..."
ברגע הראשון נותרו הרב והרבנית המומים. אך במהרה קפץ הרב כאילו הכישו 
נחש, איבד את העשתונות, והחל להטיח דברים קשים כנגד אבא. לא עזרו שום 
הצטדקויות ובקשת סליחה; אבא נאלץ לעזוב את הבית בבושת פנים, התחנן שרק 
יורשה לו לברך ברכת המזון על הכזית שאכל, וכך עזב את הבית ויצא לרחוב 
השומם. הסבא הרים עיניו לשמים והודה להקב"ה שעמד בנסיון הקשה, וכדי 
לחזק את רוחו חזר ושינן לעצמו את המילים שחשב לעצמו באותם רגעים לפני 
שאמר מה שאמר: "אם מקבלים הנהגה – צריכים לקיימה בכל מקום ובכל מצב!"
)מתוך לב ישראל(

ברגע הראשון נותרו המארחים המומים. אך במהרה קפץ המארח כאילו 
הכישו נחש, איבד את העשתונות, והחל להטיח דברים קשים כנגד אבא. לא 
עזרו שום הצטדקויות ובקשת סליחה; אבא נאלץ לעזוב את הבית בבושת 
פנים, התחנן שרק יורשה לו לברך ברכת המזון על הכזית שאכל, וכך עזב 

את הבית ויצא לרחוב השומם...

077-2613337

האזינו עכשיו לשיעורי
הרה''ג רבי אריה זילברשטיין שליט''א 

כ-5 דק' ביום וזכיתם ללמוד את ה'דף היומי בהלכה' 

היכן ניתן להאזין לשיעור יומי מקוצר בהלכות שבת?

היכן ניתן בכמה דק' לרכוש ידיעות מקיפות בהלכה?
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הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א על הדגים הטורפים והעם היהודי 
"ּוְבָכל ְּדֵגי ַהָּים ְּבֶיְדֶכם ִנָּתנּו" )בראשית ט', ב'(

הנביא )חבקוק א', י"ד( אומר: "ותעש אדם כדגי הים", נמשל האדם לדגים. אומר 
המדרש )פסיקתא רבתי פרשה כא(: "אל תהיו כדגים הללו, שהגדולים בולעים 
את הקטנים". וכן מובא בילקוט שמעוני שם: "מה דגים שבים, כל הגדול מחברו 
בולע חברו. הינו דתנן, רבי חנינא סגן הכהנים אומר הוי מתפלל בשלומה של 

מלכות, שאלמלא מוראה איש את רעהו חיים בלעו".
כידוע, המן הפיל פור לדעת באיזה חודש לגזור את גזרתו על כלל ישראל, 

וכאשר יצא לו חודש אדר –שמח. ישנן 
כמה דעות בחז"ל לפשר שמחתו: לפי 
דעה אחת הוא שמח כיון שבחודש זה 
נפטר משה רבינו, ולא ידע שמשה רבינו 
גם נולד בחודש זה. יש דעה האומרת, 
כי כיון שמזל חודש אדר הוא דגים, 
לכן שמח המן על נפילת הפור בחודש 
אדר, כי עם ישראל נמשלו לדגים, וכשם 
שדג אחד בולע את השני, כך ישראל 

בולעים זה את זה.
סיפרה לנו פעם אמו של הגאון רבי 
יהודה צדקה זצ"ל, על אשה צדיקה 
ה"בן  את  לשמש  בילדותה  שזכתה 
איש חי", בהיותה בת אחותו. כאשר 

נשים הגיעו עם שאלה ל"בן איש חי", והתביישו להיכנס אליו, היא היתה נכנסת 
ושואלת במקומן, וכך היתה בקיאה גדולה בהלכות.

פעם היא קנתה דג ביום שישי לכבוד שבת קודש. כאשר פתחה את גופו, גילתה 
בתוכו דג נוסף. היא סיפרה שריחמה על הדג הקטן האומלל שהגדול בלע אותו. 
ברם כאשר פתחה גם את הדג השני, היא גילתה בתוכו דג נוסף, ואז אמרה כי 
אפילו בדגים יש חשבונות בשמים, וכיון שהוא בלע דג קטן ממנו, לכן אף הוא 

נבלע על ידי דג גדול ממנו...
מכל מקום לכבוד שבת היו לה שלושה דגים...

הגמרא אומרת כי אם רוצים ללכוד את הדג, אפשר ללכדו רק דרך הפה. זורקים 
לו חכה עם פתיון, וכאשר הוא רוצה לאכול את הפתיון – הוא נלכד בחכה. כך 
גם כלל ישראל אינם נתפסים אלא בפיהם, כאשר הם מדברים דברים אסורים.

הנביא אומר )הושע י"ד, ב-ג(: "שובה ישראל עד ה' אלוקיך כי כשלת בעווניך. 
קחו עמכם דברים ושובו אל ה'... ונשלמה פרים שפתינו". הקב"ה אינו מבקש 
מישראל צומות או קרבנות, אלא כל רצונו מהם הוא: "קחו עמכם דברים", רק 

דבור של תורה, תפילה ותו לא.
ממשיך הנביא ואומר: "אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר... אלוהינו 
למעשה ידינו אשר בך ירוחם יתום". המדרש אומר, כי לפני בא המשיח תהיינה 
שלוש קבוצות בכלל ישראל: יהיו שיאמרו שצריך לכרות ברית שלום עם אומות 
העולם, מעין 'מזרח תיכון חדש'. להם אומר הנביא: "אשור לא יושיענו", לא 
תיוושעו בכך שתעשו בריתות עם אומות העולם. יהיו שיאמרו כי יכולים אנו 
לסמוך על כוחנו, יש לנו צבא חזק, יש לנו נשק, נוכל להלחם עם כולם. אומר 
הנביא: "על סוס לא נרכב", לא הנשק יושיע אותנו, "אלה ברכב ואלה בסוסים 

ואנחנו בשם ה' אלוקינו נזכיר". אנחנו לא בוטחים בכח הזרוע, כי אם בהשי"ת. 
אנחנו כמובן מתפללים על כך שהשי"ת ישמור על החיילים הלוחמים, אבל אין 
אנו בוטחים בכוחם. תהיה קבוצה שתאמר כי אכן אין בכוחנו להלחם, ולכן נשב 
בחיבוק ידיים ולא נעשה מאומה, וה' ירחם. כפיהם הנביא אומר, שאסור לנהוג 

כך, אלא יש לשוב בתשובה ולהתקרב אל הקב"ה.
כוחו של כלל ישראל הוא בפיו, כמו הדג. ידוע כי בעונת הרביה של הדגים, הם 
מטילים כמות גדולה של ביצים. האמנון, למשל, מטיל בעונה זו מאות ביצים. 
לאחר ההטלה, גם האב וגם האם, נוטלים את הביצים בפיהם, ושומרים עליהם 
בפה, עד שבוקעים הדגיגים. הרי זה כח הפה של הדג, שהוא עושה בו עולם ומלואו.
אומר הנביא לכלל ישראל: היו אף אתם כדגים הללו, ותשתמשו בפה שלכם 
כדי לברוא עולם ומלואו. אדם היושב בבית הכנסת ומתפלל, אומר 'אמן' ו'ברוך 
הוא וברוך שמו', הוא פועל בכל העולמות בכח הדיבור שלו. הרי זה כח פיו של 
האדם, הן כאשר הוא נוצר אותו מלדבר דברים אסורים, וכן כאשר הוא משתמש 

בו לתורה ולתפילה, הרי בזאת הוא מקיים את העולם כולו.
לימוד מוסר מבעלי חיים   

חז"ל אומרים )עירובין ק ע"ב( שאלמלא ניתנה תורה, היינו יכולים ללמוד גזל 
מנמלה, עריות מיונה וצניעות מחתול.

נמלה שלקחה גרגר חיטה והניחה אותו בצד, ובעודה הולכת לקרוא לחברותיה 
שתעזורנה לה לסחוב אותו, הגיעו נמלים אחרות, מקן אחר, והריחו את הגרגיר 
וזיהו כי הוא שייך לנמלה אחרת – הן לא תיגענה בו! זהירות! זה גזל! את איסורי 
העריות ניתן היה ללמוד מזוג היונים, שאינם מחליפים את בני זוגם! וצניעות 

ניתן היה ללמוד מהחתול שמתפנה בצניעות. 
על פי זה, מבאר הגאון מוילנא זצ"ל את לשון הרבים שבפסוק "נעשה אדם": 
מכל הנבראים, מהנמלה, מהיונה, מהחתול ועוד, אפשר "לעשות" אדם! הן יכולות 
ללמד את האדם מידות טובות והנהגות. וכמו שאומר הכתוב )איוב לה, יא( "מלפנו 

מבהמות ארץ ומעוף השמים יחכמנו".
סיפר לי יהודי מצרפת, שעוסק בחקר בעלי חיים באוניברסיטה: עשו מחקר על 
דגים. בנו אקווריום ענק, בגודל של חדר שלם, הכניסו לתוכו סוגים שונים של 
דגים ועקבו אחריהם. באחד הימים הכניסו לאקווריום קבוצה של דגים טורפים, 
לא לפני שבנו במרכז האקווריום מחיצת זכוכית אטומה, להפריד בין הדגים 

הטורפים לבין יתר הדגים.
'ראש הלהקה' של הדגים הטורפים רצה להפגין את כוחו, והסתער על הדג 
ששחה מעבר למחיצה. כמובן, הוא התנגש בזכוכית וספג מכה קשה. אך הוא 
לא ויתר! הוא שחה בעוצמה חזקה יותר, מתוך נחישות גדולה להצליח, והפעם 
ספג מכה קשה יותר. כך השאירו את המחיצה למשך מספר ימים, במהלכן ניסו 
הדגים הטורפים לטרוף את הדגים האחרים, אך כל נסיון הסתיים במכה עצמית. 
לאחר תקופה הוציאו את המחיצה המפרידה, וראה זה פלא: הדגים הטורפים 
לא ניסו לטרוף את הדגים האחרים! מדוע? הם למדו שכל נסיון נגיעה בהם – 

מסתיים במכה עצמית כואבת!
הרי לנו לימוד מוסר מדגים! זה מסוכן לגעת בזולת, זה כמו לגעת באש!

הקב"ה נתן חכמה לבעלי החיים, כל אחד והתכונה המיוחדת לו, ונתן חכמה 
בלב האדם ללמוד מהם. על ידי התבוננות בכל בעלי החיים – "נעשה אדם".

)מתוך הספר דורש ציון(

סיפר לי יהודי מצרפת, שעוסק בחקר בעלי חיים באוניברסיטה: בנו 
אקווריום ענק, הכניסו לתוכו סוגים שונים של דגים ועקבו אחריהם. באחד 

הימים הכניסו לאקווריום קבוצה של דגים טורפים, לאחר שבנו במרכז 
האקווריום מחיצת זכוכית אטומה, להפריד בין הדגים הטורפים לבין יתר 

הדגים. "ראש הלהקה" של הדגים הטורפים הסתער על הדג ששחה מעבר 
למחיצה. כמובן, הוא התנגש בזכוכית וספג מכה קשה. אך הוא לא ויתר! 

הוא שחה בעוצמה חזקה יותר, והפעם ספג מכה קשה יותר
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לקט סיפורים על מאמציהם של גדולי ישראל  לחיזוק בשקידת התורה
"ִמֹּכל ַהְּבֵהָמה ַהְּטהֹוָרה ִּתַּקח ְלָך ִׁשְבָעה ִׁשְבָעה ִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו" )בראשית ז', ב'(

 "למדנו שלמד נח תורה". )רש"י(
על רבי דוד זצ"ל רבה של נובהרדוק, בעל ה"גליא מסכתא", מסופר שהיה רגיל 
לשקוד על לימודו בבית מדרשו עד חצות הלילה, וכשהיה חוזר לביתו היתה קמה 

אשתו הרבנית ומכינה לו את ארוחת הערב.
פעם אמר לה: "למה את טורחת כל כך בעבורי, הניחי את התבשיל על הפתיליה 
באש נמוכה, ותני על ידה צלחת וכף, וכשאשוב מבית המדרש, אקח בעצמי 

ואוכל". הסכימה הרבנית לדבריו, והיתה משאירה לו כך את האוכל בכל לילה.
יום אחד הכינה הרבנית עמילן לכביסה, ונתנה אותו על הפתיליה, ואת התבשיל 
שמה על פתיליה אחרת. באותו לילה התקשה רבי דוד בקושיא חזקה, וכשחזר 
הביתה, בעודו שקוע בקושייתו, מזג מן העמילן שהיה על הפתיליה במקום הרגיל, 

טבל בו את פתו ואכל.
למחרת הופתעה הרבנית לראות, שהתבשיל נשאר כמות שהוא בקדרה שעל 
האש, ואילו העמילן איננו. הבינה שהרב החליף בין הקדירות. ניגשה ושאלה 
אותו האם שם לב לטעם משונה בתבשיל שאכל אמש? אמר לה: "האמת אומר 
לך, נדמה לי כי היה חסר בו מעט מלח", אמרה לו: "אכלת עמילן ולא תבשיל".

על כגון זה נאמר )משלי ה, יט(: "באהבתה תשגה תמיד".
• • •

יגיעת התורה של רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, ראש ישיבת מיר היתה מן המפורסמות.
מסופר, כי בעודו בחור בישיבת מיר, היה לו חברותא ללימוד ירושלמי עד 

לשעות הלילה המאוחרות.
פעם במהלך הלימוד, סללו יחדיו שבע או שמונה דרכים בהבנת הסוגיא. למחרת 
כאשר חזר רבי חיים כהרגלו באופן תמציתי על הלימוד של אתמול, פרס לפני 
החברותא כלאחר יד, את כל הדרכים שהועלו בלילה הקודם. חלשה דעתו של 
החברותא, שהיה מגדולי תלמידי ישיבת מיר, ושאלו: "כיצד אפשר לזכור את 

הדברים באופן כה בהיר?"
"מה עשית אתמול לאחר שנפרדנו?", שאלו רבי חיים. "הלכתי לישון", השיב 
החברותא. "ואני", השיבו רבי חיים, "נכנסתי למיטתי טמנתי את ראשי בכר, כדי 

שלא אעיר את חברי לחדר, חזרתי שוב ושוב על כל המהלכים של הסוגיא, כדי 
לקבוע אותם בראשי, מה הפלא אם כן, שהם נחרתו בזכרוני?"

פעם שאל תלמיד את רבי חיים, "איך מצליחים לדעת ש"ס?!", הזדעזע רבי חיים: 
"וכי לדעת ש"ס אתה צריך, להיות חולה על הש"ס אתה צריך!"

• • •
על המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל מסופר, כי בילדותו התייתם מאביו, 
ובמשך השבוע עבד בחנות על מנת להחיות נפשו. בכל יום שישי לאחר שהיה 
מקבל את שכרו, היה הולך למקווה לטבול לכבוד 
שבת קודש, ובשבת היה משתדל להספיק כמה 

שיותר בלימוד התורה הקדושה.
באחד מימי שישי, כשיצא מהמקווה, הכניס ידו 
לכיסו ונחרד לגלות כי כל כספו נעלם. יחזקאל 
הצעיר הרגיש כי גנבו לו שבוע מהחיים, הרי היה 

זה שכרו מכל עמלו במשך שבוע שלם!
לאחר מכן חשב לעצמו, "היום גנבו לי שבוע 
מהחיים, ופעם אחרת עלול אני לאבד שבוע 
נוסף מהחיים. אם לא אעמוד על המשמר לנצל 
כל יום מימי חיי, עלול אני לעת זקנה לשאול 

את עצמי, מה עשיתי בכל חיי?"
הבין יחזקאל, כי אם החיים יקרים לו, ואם רצונו ברווחים בטוחים, שאיש בעולם 
לא יוכל לקחתם ממנו, יש רק פתרון אחד, והוא, שכל רגע מהחיים ינוצל ללימוד 

התורה, ואז חייו יהיו מלאים ולא יאבדו ממנו לנצח.
מיד נכנס ללמוד בישיבת ראדין, משם עבר לישיבת קלם, והשקיע את כל זמנו 

בלימוד התורה הקדושה.
מעולם לא איחר רבי יחזקאל לסדר או לתפילה, על אף כל הנסיונות והקשיים, 
עד שנתמנה לימים כמשגיח בישיבת פוניבז', והיה לרבם של מאות ואלפי תלמידי 

הישיבה.
)מתוך להתענג בתענוגים(

באחד מימי שישי כשיצא מהמקווה, הכניס ידו לכיסו ונחרד לגלות כי כל כספו 
נעלם. יחזקאל הצעיר הרגיש כי גנבו לו שבוע מהחיים, הרי היה זה שכרו מכל 

עמלו במשך שבוע שלם. חשב לעצמו: "היום גנבו לי שבוע מהחיים, ופעם אחרת 
עלול אני לאבד שבוע נוסף מהחיים. אם לא אעמוד על המשמר לנצל כל יום מימי 

חיי, עלול אני לעת זקנה לשאול את עצמי: מה עשיתי בכל חיי?"

לקט מרתק בענייני גזילה ממרן רבי ניסים קרליץ שליט"א
"ִּכי-ָמְלָאה ָהָאֶרץ ָחָמס, ִמְּפֵניֶהם" )בראשית ו', י"ג(

ש. מדוע דווקא גזל מקטרג בראש?
ת. חז"ל אומרים "סאה מלאה עוונות מי מקטרג בראש- הגזל", והטעם הוא 
כי יש כאן מקטרג, כשיש נגזל יש מקטרג, קיים בעולם מישהו שמקפיד עליו, 

וקטרוגו של הגזלן עולה.
ש. ישנן גזילות קלות שאדם דש בעקבו והן שייכות לגזל הרבים, ואמרו חז"ל שהגוזל את 

הרבים יעשה בהן צרכי רבים – מהם צרכי רבים?
ת. שיתרום לבית הכנסת )ולכאורה עדיף לבית הכנסת שיש בו ציבור גדול של 

לומדים ומתפללים(, ואפשר גם לתרום לעוד מקומות כמו בית חולים.
ש. תלמידים מגיעים לישיבה בתחילת הזמן ותופסים מקום לחברותא או לחבר – האם מותר 

או שנכלל בחב לאחריני?
ת. כאשר תופס לחברותא – מותר, כי משמעות הדבר שתופס לעצמו, אך אין 

לתפוס לאחרים. 
ש. המוכר דירה לחברו ומספר לו רק את המעלות שלה, ולא מזכיר את החסרונות – האם 

אפשר לטעון אח"כ מקח טעות?

ת. אם הלוקח לא שאל אודות החסרונות – אינו 
יכול לטעון מקח טעות.

ש. המבקש לתלות מודעה בלוח מודעות ברחובה של עיר, 
ואין לו מקום אלא על מודעה של חברו – האם מותר?

יש להמתין לזמן שרגילים לתלות על  ת. הרי 
המודעות הישנות, כגון שבוע ימים.

ש. ומדוע שלא נאמר כי התולה את המודעה הראשונה לוקח 
סיכון שאפשר שיכסו את המודעה שלו או יורידוה גם לאחר 
יום אחד, ואם כן, אני אהיה זה שקיימתי את הסיכון שהוא 

לקח מראש...?
ת. מרן מביט בתמיהה ובעיניים חודרות: "אבל הוא 

מקוה שיש בעולם אנשים ישרים"...

)מתוך נשיח בחוקיך, פרשת נח תשע"ז(

 מרן מביט בתמיהה ובעיניים חודרות:
"אבל הוא מקוה שיש בעולם אנשים ישרים"...
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האנחה שגרמה למשרת ה'שאגת אריה'
הרב ישראל ליוש

"ְוַהַּמִים ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור" )בראשית ח', ה'(
בפתיחת זמן חורף בישיבתו של הגאון מגאלנטא זצ"ל הוא נשא דברים בדבר 
חשיבות ה'חזרה על הלימוד', וטיבל את דבריו ע"י פירוש המסורה של המילה 
'הלוך' שנאמרה בתורה ארבע פעמים: "הלוך ונסוע הנגבה", "והמים היו הלוך 
וחסור", "הלוך ושוב", "הלוך וגדל", והפירוש הוא כך: "הלוך ונסוע" - מי שבלימודו 
הוא בבחינת 'נוסע', היינו שאינו אוהב לחזור על לימודו, אצלו 'המים' – היינו 
התורה שנמשלה למים, יהיו בבחינת "הלוך וחסר". אך מי שלימודו יהיה בבחינת 
"הלוך ושוב", היינו שיחזור על תלמודו, אזי אצלו תתקיים התורה, ועליו נאמר 

"הלוך וגדל" – כך יזכה לגדול בתורה.
•••

בעל ה'שאגת אריה' ערך גלות בערוב ימיו. בימי הגלות נוהג היה לעבור מעיירה 
לעיירה בכל כמה חודשים, הוא היה שוכר חדר מגורים באחד הבתים, ומשקיע 
את כל עתותיו ללימוד תורה, בנוסף לזה הוא גם החמיר מאוד שלא לאכול 'חדש' 
בחו"ל, ולשם כך נשא עמו לכל מקום גריסים וסיר מיוחד, והיה מבקש מאחת 
מבעלות הבית המקומיות שיבשלו עבורו את הגריסים בסיר שלו דווקא, כי הוא 

חשש אף לבליעות של איסור 'חדש'.
באחד ממסעותיו הוא הגיע אל עיירתו של הגאון רבי ישעי' פיק זצ"ל, וכאשר סר 
אל ביתו, הרב לא היה באותה עת בבית, והשאגת אריה ביקש מהרבנית שתבשל 
עבורו מעט גריסים בסיר המיוחד. כאשר נכנס הג"ר ישעי' אל ביתו, ספרו לו 
שיש כאן יהודי שביקש מהרבנית לבשל עבורו גריסים והוא מחכה לו, עוד לפני 
שראה אותו רבי ישעיה, מיד אמר שאותו יהודי הוא בעל ה'שאגת אריה', כי הוא 
ידע שהוא מחמיר ואינו אוכל אלא את הגריסים שלו ללא חשש 'חדש'. מה מאוד 
שמח רבי ישעי' לפגישתו עם השאגת אריה, ולהשתעשע עמו בדברי תורה, וכך 

היו נוהגים מדי יום ביום להיפגש ולשאת ולתת בדברי תורה.
במהלך שהייתו של השאגת אריה בעיירה, חיפש רבי ישעי' פיק משרת רבנות 
באחת העיירות עבור השאגת אריה, כדי שתתרחב דעתו ויחלץ ממצוקת הפרנסה, 
ויוכל להמשיך ללמוד ביישוב הדעת, הוא היה שולח מכתבים לראשי הקהילות 

ומחפש משרה ראויה לשמו של השאגת אריה.
יום אחד אמר השאגת אריה לרבי ישעי': "היום תגיע הצעה למשרה רבנית", 
"מנין לך?", שאל רבי ישעי', ענה לו השאגת אריה: "כי היום יצאה אנחה מפי", 
"אם כן" – תמה רבי ישעי' – "מדוע לא נאנח הרב עד היום?". הסביר לו השאגת 
אריה: "בדרך כלל אני חושב כל העת בדברי תורה, ואין ליבי פנוי למחשבות 
על המשרה הרבנית שטרם הוצעה לי, אך היום כאשר פגשה אותי בעלת הבית 
המשכירה לי את החדר, ולא היה לי די ממון כדי לשלם עבור השכירות, היא 

כעסה וצעקה עלי נוראות, ואז דעתי הוסחה מלימוד תורה, ונאנחתי".
ואכן באותו יום הגיע מברק עם הצעה למשרה רבנית בעיירת 'מעץ', אך לא 
לשאגת אריה אלא לרבי ישעי' פיק עצמו, תיכף כאשר הגיעה אליו ההצעה הוא 
התיישב לכתוב להם מכתב והציע להם את השאגת אריה לכהונת משרת ה'רב', 

ותוך כדי הדברים הוא כתב להם שהרב המוצע הוא 'דכוותי' )כמוני(. כאשר 

הקריא רבי ישעי' פיק את המכתב לשאגת אריה בטרם שליחתו, והוא שמע שרבי 
ישעי' כתב עליו 'דכוותי', הוא הגיב בתמיהה '"דכוותי??", בשמוע רבי ישעי' את 
תגובת השאגת אריה, התיישב תיכף וכתב מכתב חדש ותיקן שהרב המוצע 'לא 

הגעתי לקרסוליו'.
לאחר כמה ימים הגיעו ראשי קהילת 'מעץ' לבדוק מיהו בעל השאגת אריה 
המוצע להם למשרה הרמה, וכאשר הם ראו ששערו כבר מלבין, הם הביטו זה על 
זה, כאילו אומרים: 'לא לזאת היתה כוונתנו, הרי לא היינו רוצים להחליף רב כל 

כמה שנים', השאגת אריה הבין ממבטם את אשר על ליבם ואמר: 'אל דאגה, אני 
מבטיח לכם שאשמש אצלכם כרב שלושים שנה', ראשי הקהילה נרגעו מהבטחת 

השאגת אריה וקיבלו אותו עליהם כרב העיירה.
מנהג היה שכשאר מגיע הרב החדש אל העיר, מתאספים נכבדי הקהילה בביתו, 
ובדרך כלל הרבנית היתה מגישה לפני האורחים כיבוד, אך השאגת אריה היה 
עני מרוד ולא היה לו כיבוד מספיק מכובד לכבד את האורחים, רק מעט קפה, 
וקוביות סוכר – שהיו אז המצאה חדשה - השיגו עבור האירוע המכובד, אך כיון 
שהשאגת אריה ורעייתו לא היו רגילים בקוביות סוכר, לא ידעה הרבנית שצריך 
להגיש את קוביות הסוכר יחד עם הקפה, והגישה אותם לאחר שסיימו לשתות את 
הקפה. האורחים צחקקו בינם לבין עצמם כאשר ראו את קוביות הסוכר מוגשות 
לבדן, השאגת אריה שראה את צחקוקם, כלל לא העלה בדעתו שהגיחוך הוא 
על כך שלא הגישו את קוביות הסוכר יחד עם הקפה, הוא חשב שהם מחייכים 
על כך שקוביות הסוכר מוגשים כמנה, ואמר: "אצלנו בוולאז'ין רגילים להגיש 

קוביות סוכר כמנה".
מספרים שכאשר שמע הגאון מוילנא שהשאגת אריה נתמנה לכהן כרבה של 
'מעץ', שהיתה ידועה כקהילה עשירה, הסתובב בחדרו אנה ואנה והמליץ ע"כ את 

הפסוק: "סלסלה ותרוממך בין נגידים תושיבנה".

"בדרך כלל אני חושב כל העת בדברי תורה, ואין ליבי פנוי למחשבות על 
המשרה הרבנית שטרם הוצעה לי, אך היום כאשר פגשה אותי בעלת הבית 
המשכירה לי את החדר ולא היה לי די ממון כדי לשלם עבור השכירות, היא 

כעסה וצעקה עלי נוראות, ואז דעתי הוסחה מלימוד תורה, ונאנחתי"

עכשיו בקו השיעורים של דרשו

077-2613337
מידע

שיעורים
עדכונים
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 הנסיעה הפכה לעובדה מוגמרת, למרבה תדהמתו של האב... האברכים עדכנו את בני ביתם בשינוי הפתאומי,
התארגנו עם כלי הרכב, ונערכו לצאת לדרך הארוכה...

הרה''ח ר' אשר קובלסקי שליט''א  

"ֵהן ַעם ֶאָחד ְוָׂשָפה ַאַחת ְלֻכָּלם" )בראשית י"א, ו(
אין אומה מיוחדת בהיותה מאוחדת, כמו עם ישראל. יהודי, כל יהודי, בכל מקום, 
ובכל מצב, הוא לא פריט בודד. הוא לא אדם לבדו, הוא לא יחידה לעצמה. כל אחד 
מאיתנו הוא פרט אחד בתוך כלל גדול, בתוך ציבור מגובש, בתוך קבוצה מאוחדת, 

ששמה 'עם ישראל'. איננו בודדים לעולם, כולנו אחד, כאיש אחד בלב אחד.
אולי כבר התרגלנו, אך בעצם הדבר הוא חידוש פלאי: למציאות המרגשת, בה 
כל יהודי 'חי' את המתרחש עם חבריו - יש שם. קוראים לזה אחדות. לעובדה 
שיהודים שמחים יום יום בשמחות חבריהם, לפעמים בהיכרות מועטה - קוראים 
'אחדות'. לא עלינו, גם בימים כאובים, כאשר האכפתיות לכל יהודי בולטת, והכאב 
על צערו של הזולת מקבלים ביטוי צורב ועמוק - הדבר מעיד על אחדות, על 

שותפות, על היותנו קבוצה מגובשת ומאוחדת!
פרשת השבוע מסתיימת בעניינם של דור הפלגה, אשר יזמו לחטוא כנגד הבורא 
ית', והתורה מעידה כי הדרך היחידה לסיכול מזימתם היתה לפרק את הגיבוש 
והאחדות ביניהם. הדבר מעורר מחשבה: הרי הקדוש ברוך הוא כל יכול, ברגע 
אחד הוא יכול להפוך שמים וארץ ולשדד מערכות הטבע, וכאן - מבהיר בורא 
עולם כי מול חבורה מגובשת ומאוחדת הפתרון הפשוט הוא לפרק את האיחוד, 

להפריד את הגיבוש ביניהם.
ביאר ה'חידושי הרי"ם' זי"ע את המסר הנפלא הנובע מכאן: הקדוש ברוך הוא 
כונן בטבע הבריאה, שלקבוצה מאוחדת יש כח רב ועצום שיכול לחולל שינויים 
כבירים, עד שדבר לא יוכל לעמוד בדרכה. דור הפלגה היו מאוחדים בדעה, מגובשים 

כקבוצה, הרבה יחידים שהפכו למקשה אחת - וממילא 'לא יבצר 
מהם כל אשר יזמו לעשות' כפי שמעידה התורה, והפתרון היחיד 

הוא לפרק את האחדות ביניהם.
הידיעה הזו מחייבת מחשבה, מעוררת להתבוננות: ראו איזה כח 
נתן הקדוש ברוך הוא לאחדות - עד שהדרך הנכונה למנוע חטא 
כלפיו שנעשה מתוך אחדות - היא רק לפרק את האחדות המובילה 
לחטא. ראו עד כמה רב כוחה ועצומה יכולתה של האחדות, שאין 

דבר העומד בפניה וכל מטרה מושגת על ידה!
מה התברר בטיפול נמרץ?

'העבירו אותו כבר לטיפול נמרץ', סחו בני המשפחה בדאגה 
לכ"ק האדמו"ר בעל ה'פני מנחם' מגור זי"ע, שבא לבקר את 
אביהם החולה. 'אמנם הוא היה בפנימית, אך מחלתו הכבידה, 

ואמש הועבר לטיפול נמרץ, כאשר המשמעות ברורה...'
הרבי שמע את הדאגה בקולם, וגם לבו – לבם של ישראל, החסיר פעימה. יהודי 
סובל נוראות ממחלה קשה, בני המשפחה סובבים סביבו כאובים ודאוגים, אכן, 

צרות עם ישראל מרובות...
כשפניו המאירות נראו בשערי המחלקה, כבר התייצב במקום מנהל המחלקה, 
פרופסור ידוע שם, שקיבל קריאה דחופה כי צדיק ידוע מגיע לבקר את מטופל 
פלוני. הרבי שוחח עמו בענין, שמע סקירה רפואית מקיפה, בסיומה אמר הפרופסור 
באופן די נחרץ: 'ההערכה שלנו מותירה לו - במקרה הטוב - חודש ימים לחיות...'

הרבי הקשיב לדבריו בכובד ראש, רק על מסקנת הדברים היתה לו הערה קצרה: 
'בלי לפגוע בכבוד הרופא, אני דווקא חושב שאולי ניתן לבטל את הגזירה...' אמר 

הרבי בקצרה וחתם את הדיון.
בני המשפחה הקשיבו לדברי הרופא בדאגה, זו לא הפעם הראשונה שהם 
שומעים את ההערכה הזו... מאידך, במקרה הזה, נתן הרבי קצה חוט, הותיר 
פתח של תקוה בקצה המנהרה... למה יכוונו דבריו? כיצד ניתן לבטל את הגזירה?
אך נכנס הרבי לביקור בחדרו של החולה, מיד פרץ החולה בבכי מר. הוא סיפר 
לרבי את המצב הרפואי לאשורו ובמלוא כאבו, את ייסוריו הרבים ומכאוביו 
המתגברים, וגם את העובדה כי הערכת הרופא ידועה לו, קשה ואכזרית ככל 

שתהיה... 'רבי,' בכה החולה והתייפח מרורות, 'הן לצדיקים יש כח לגזור, צדיק 
גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. אנא, יגזור נא הרבי לבטל את דברי הרופאים, 

ולהחזירני לחיים תקינים ובריאים!'
הרבי הביט בחולה המתייפח לפניו ועיניו התמלאו רחמים. יהודי מתייסר, דינו - 
מבחינה רפואית - כבר נגזר, והוא נאחז בתקוה כטובע הנאחז בקש. 'יש פעמים,' 
אמר הרבי אחרי הרהור ארוך, 'שגם לצדיקים אין כח לשנות את הגזירה. במקום 

בו יש מחלוקת, אין לצדיקים כח לגזור דבר וחצי דבר...'
הרבי הגביה מעט את קולו והוסיף: 'אם יש מחלוקת, אם חסרה אחדות, אין 
כל כח שיכול לבטל את הגזירה. יש להשקיע כוחות למנוע מחלוקת, ולחזק את 
האחדות. הביטו סביב וראו אם יש משהו שנפגם באחדות, סכסוך או מריבה וכיוצא 
באלה. אם לעצתי תשמעו, השקיעו כוחות בנושא האחדות ואהבת חברים, ובעזרת 

השם תראו ישועה ורפואה שלמה', אמר הרבי, וחתם את הביקור...
בני המשפחה היו מופתעים, עד כמה קלע הרבי כחוט השערה לבעיה הבוערת. 
כבר מספר שנים שסכסוך כספי מעיב על היחסים התקינים במשפחה, אח אינו 
מדבר עם אחיו, ואף בני הדודים אינם מחייכים אלה לאלה. סכסוך כספי גרם 

לתבערה גדולה, והמשפחה מפולגת ומסוכסכת...
עכשיו ההוראה ברורה, וגם המוצא מהסבך הרפואי. אם הסכסוך נוצר על רקע כספי 
– הרי שזה בדיוק הרגע להבין שחיי האב חשובים שבעתיים מכל הון שבעולם...

עוד באותו ערב, כינס אחד האחים את בני המשפחה כולה. כולם ויתרו, חלקם 
ויתורים מפליגים, אך סוף דבר שיצאו כולם שמחים ומאושרים, לוחצים ידיים 

ומאוחדים כמקדם...
כמה ימים אחר כך, החלה מסתמנת 
מגמת שיפור. המחלה הלכה ודעכה, 
אב המשפחה החל לשוב לכוחותיו... 
כשהשתחרר מבית החולים מהלך על 
שתי רגליו, נערכה סעודת הודאה חגיגית 
בנוכחות כל בני המשפחה המאוחדת 
נס  את  יחדיו  ינו  שצי והמאושרת, 
הצלתו הפלאי של בן המשפחה, שחזר 
מטיפול נמרץ לחיים תקינים, שהדהים 
את הרופאים בנס הצלה פלאי שכזה...

זעקה במירון באישון ליל...
מיוחדת  חברים  קבוצת  ו  הי הם 
לשבוע  אחת  שהתכנסו  ומאוחדת, 
ל'חבורה' משותפת, להתעלות בעבודת השם מתוך אחדות ודיבוק חברים. כל 
שבוע התכנסו בני החבורה בבית אחד מהחבורה לפגישה ממושכת, שנשאה 

מטענים רוחניים ומאחדים לכל השבוע הקרוב...
שבוע אחד, כשהתכנסו בני החבורה בביתו של ר' פנחס, הבחינו בדוק של דאגה 
מכסה את פניו המאירות בדרך כלל. 'דאגה בלב איש ישיחנה', ביקשו ממנו 
בעדינות, 'מי כמו חברים נאמנים יכולים לעזור ולסייע. ספר לנו מה קרה ולמה 

נפלו פניך', ביקשו באמפתיה.
כיון שהיו חבורה מאוחדת ומגובשת היטב, והכירו היטב איש את רעהו, לא נצרכו 
לבקש יתר על המידה. ר' פנחס פתח את סגור לבו, ובקול שבור סיפר: 'יש לי 
בן, מוישי, ילד חמד כבן עשר. לאחרונה התלונן על מיחושים בראשו, אך הדבר 
לא היה נראה חריג מדי. כשתכפו תלונותיו לקחנו אותו לבדיקה, ואת התוצאות 

האיומות קיבלנו היום - - - '
הוא פרץ בבכי, ובקול מרוסק הוסיף: 'זו לא סתם מחלה, זו הנוראה שבמחלות 
שהתפרצה בראשו בעוצמה רבה וכבר פיתחה גרורות. הילד, תינוק של בית רבן 
שלא טעם טעם חטא, מתייסר נוראות, אך הרופאים תמימי דעים כי אין מה 

לעשות, וגורלו כבר נגזר חלילה - - - '

 אחרי דקות ההלם, התאחדו החברים: יוצאים עכשיו לקבר הרשב"י,
נסיעה ספונטנית ובלתי מתוכננת. אבי הבן לא האמין להחלטה 

שנפלה - האמנם יזנחו את כל התוכניות, את שעות הלילה היקרות 
- ויעזבו הכל באמצע הלילה למען בנו?

המשך בעמוד 12 <<<
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 מי נחשב ל'חסיד אומות העולם' ומדוע? | מדוע 'שבע מצוות בני נח' נקראו על שמו של נח, ולא על שמו של אדם הראשון?
האם רק בניו וצאצאיו של נח התחייבו בשבע המצוות, או גם אדם הראשון ועשרת הדורות שמאדם ועד נח? 

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

מה היה עושה הגר"ש פינקוס אם יתברר לו שהוא גוי?
מספר יהודים ישבו ודנו ביניהם: מה היו עושים אם לפתע יתברר להם שהם 
גויים. חלק אמרו שיתגיירו מיד, אחרים אמרו שלא היו מתגיירים, אלא רק היו 
מקיימים שבע מצוות בני נח, כמו גויים 'טובים', והגר"ש פינקוס אמר: "קודם 
כל, לפני שאתגייר, הייתי רץ מיד ומקריב קרבן. שהרי בעוד שבימינו יהודי אינו 

יכול להקריב קרבן לה', אך גוי יכול להקריב קרבן"...   
האם גוי יכול להקריב קרבן? - אכן, בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצוות 
התורה כדי לקבל שכר, אין מונעים אותו לעשותה כהלכתה, ואם הביא קרבן עולה 
מקבלים ממנו, ואם הגוי נתן צדקה, מקבלים ממנו. נחלקו האמוראים: יש אומרים 
שבני נח מקריבים עולות ולא שלמים, ויש אומרים שמקריבים אף שלמים, כפי 
שנאמר בפרשת בראשית: "והבל הביא גם הוא מבכרת צאנו ומחלבהן", 'איזהו 
דבר שחלבו קרב על המזבח ואין כולו קרב? הוי אומר זה שלמים'. להלכה הגויים 
מקריבים עולות לבד. והכל כשרים להיקרב לבני נח, אפילו חיות ותרנגולות, 
זכרים ונקבות, תמימים ובעלי מומים, טהורים ולא טמאים, שנאמר בפרשתנו: 
"ויבן נח מזבח לה' ויקח מכל הבהמה הטהרה ומכל העוף הטהור", ו"טהורים" 

פירושו אותם שלא נעבדו בהם עברה. 
•••

פרופסור וונדל ג'ונס היה כומר בפטיסטי, תיאולוג וארכיאולוג. הוא התוודע 
לעם היהודי וייסד והנהיג ארגון שמאחד סביבו את אלפי הגויים, המחפשים תוכן 

רוחני אמיתי לחייהם, והחליט לקרוא 
לארגונו 'אגודת כרם בני נח'. עוד בהיותו 
נער הבין ג'ונס שתפקידו לעשות את 
שליחות ה' בעולם. הוא למד לימודי 
תנ"ך, תיאולוגיה וארכיאולוגיה לתואר 
שני. בשנות השישים החל להתעניין 
ביהדות. הוא פשוט התקשר לרב הקרוב, 
הרב הארי ברניס, וביקש לשמוע ממנו 

על יהדות. 
ג'ונס מספר: "אחרי שנים כה רבות 
של לימודי תיאולוגיה, אחרי שאספתי 
תארים רבים, גיליתי שאיני יודע דבר על 
יהדות". בשנת תשכ"ח הוא הגיע לארץ 
על מנת ללמוד יהדות, במחלקה ללימודי 
יהדות באוניברסיטה העברית. "הייתי 
הלא יהודי הראשון שאי פעם התקבל 

ללימודים במחלקה הזו", הוא מספר. "באותו זמן למדתי בימים באוניברסיטה 
ובלילות בישיבת חב"ד בעיר העתיקה". 

ג'ונס התגורר בטקסס, ושימש כיו"ר קהילת בני נח העולמית העוסקת בקידום 
שבע מצוות בני נח, ועסק גם כאריכאולוג החוקר את מקומם של אוצרות המקדש. 
הפרופסור הנכרי עמד בקשר עם קבוצות שמקיימות מצוות בני נח בארה"ב וברחבי 
העולם, בגרמניה, סקנדינביה, שוודיה, פינלנד, אנגליה, דרום אפריקה ובעוד ארצות.

בארבעים שנה האחרונות, מאז החל להתעמק בסודות בית המקדש, החל לבנות 
מודל זעיר של בית המקדש וכליו, והגיע מעת לעת לארץ, ובסיוע של תורמים 
ומתנדבים ערך חיפושים וחפירות ארכיאולוגיות. מאמציו הבלתי פוסקים לגלות 
את מקום המסתור של סודות המקדש, לצד העובדה שלא מצא את כלי המקדש 
האבודים, לא ייאשו את ג'ונס עד ימיו האחרונים. למרות בקיאותו ואהבתו הרבה 
ליהודים, וונדל ג'ונס לא התגייר מעולם. "אני רואה את עצמי כגשר בין ישראל, 
עם ה', ובין העולם כולו. אני רוצה להמשיך ולהביא גם אל תוך הכנסיות הנוצריות 
את דבר ה'", הסביר ג'ונס את התעקשותו להישאר בן נח. אבל שניים מילדיו, 

בן ובת, התגיירו. 
לפני כמה  שנים הלך פרופסור ג'ונס לעולמו בגיל 80, לאחר שסבל ממחלת 
הסרטן. לג'ונס לא היה מספיק כסף לטיפולים, מכיוון שאת כל כספו השקיע 
במאמצים הארכיאולוגים, ולהפצת מצוות בני נח. ג'ונס הוא 'חסיד אומות העולם', 

כיון שקיים שבע מצות בני נח, כפי שנקרא בס"ד בהמשך.

מדוע לא "שבע מצוות בני אדם הראשון"?
מדוע 'שבע מצוות בני נח' נקראו על שמו של נח, ולא על שמו של אדם הראשון? האם רק בניו 
וצאצאיו של נח התחייבו בשבע המצוות, או גם אדם הראשון ועשרת הדורות שמאדם ועד נח? 
נאמר בפרשת בראשית: "ויצו ה' אלוקים על האדם לאמר מכל עץ הגן אכל 
תאכל". מדוע הקב"ה לא אמר לאדם הראשון שלא יאכל מעץ הדעת וזהו? לשם 

מה הוסיף הקב"ה ואמר לו גם את המשפט שקראנו זה עתה?
חז"ל דורשים שבתוככי משפט זה, מכל מילה שבו, הצטוו אדם הראשון וזרעו 
בשבע מצוות, מלבד האיסור לאכול מעץ הדעת. ואלו הן: עבודה זרה, ברכת השם, 
שפיכות דמים, גילוי עריות, גזל, אבר מן החי ודינים. מהמילה "ויצו" למדים 
שאדם וזרעו התחייבו על שמירת הדינים, )וכפי שנאמר "כי ידעתיו למען אשר 
יצוה את בניו...לעשות צדקה ומשפט"(. מהמילה "השם" למדים שהם התחייבו 
בברכת השם, מהמילה "אלוקים" למדים על איסור עבודה זרה, )כמו שנאמר 
"לא יהיה לך אלוקים אחרים"(, מהמילים "על האדם" למדים שנאסר על הגויים 
לרצוח שפיכות דמים, )כפי שנכתב "שופך דם האדם"( והמילה "לאמר" למדים 
על איסור גילוי עריות, )כנאמר בתורה "לאמר הן ישלח איש את אשתו והלכה 
מאתו והיתה לאיש אחר"(. מהמילים "מכל עץ הגן" למדים שהותר לאדם לאכול 
רק מהעצים המופקרים לך, ולא מגזל והמילים "אכל תאכל" למדים שהותר להם 
לאכול רק את העומד לאכילה ולא אבר מן החי. ויש שפירשו: "מכל עץ", שאין 
בו חיות, "אכול", אבל מדבר שיש בו חיות, היינו אבר מן החי ובשר מן החי, "לא 
תאכל". ישנן דרשות אחרות בחז"ל על לימודיהן של שבע המצוות, ובודאי תלמידי 

החכמים שבינינו מכירים אותן היטב. 
שבע מצוות אלו, מכיון שנדרשים מהפסוק שנאמר 
לאדם הראשון, סוברים רוב הראשונים שאף אדם הראשון 
עצמו נצטווה בכולן, ואפילו באיסור אבר מן החי נצטווה, 
ולמרות שלא הותר לו בשר לאכילה, ורק כשבאו בני 
נח הותר להם לאכול בשר, מכל מקום נאסר על אדם 
הראשון לאכול אבר מן החי, מפני שלא נאסר בבשר 
אלא מן המת, והוצרך לאסור לו אף בשר מן החי, או 
מפני שלא נאסר לאדם הראשון אלא להמית ולאכול, 
אבל המתה מאליה היתה מותרת לו, ואילו אבר מן החי 
שנפל מאליו נאסר לו, או מפני שלא הוזהר על בשר, 
אלא שלא הותר לו, ומן הסתם כל נבראים שבעולם 
אסורים לו עד שיקבל רשות, ומכיון שלא הוזהר אינו 

נהרג עליו, ועל אבר מן החי הוזהר. 
ישנם מחכמינו ז"ל, וגם הרמב"ם, הסוברים שאדם 
הראשון נצטווה על ששה דברים בלבד, וכשבא נח 
ניתוסף לו איסור אבר מן החי, ומה שנאמר לאדם הראשון "אכל תאכל", ולא 
אבר מן החי, הוא רק רמז לאיסור על הדורות הבאים שנאסרו באבר מן החי. 
ישנם תנאים הסבורים שאדם הראשון הצטווה רק על חלק משבע המצוות ולא 
על כולן, ויתכן שזאת הסיבה ש"שבע מצוות בני נח" נקראות על שמם של "בני 
נח", ולא "שבע מצוות בני אדם הראשון", כי אכן אדם וזרעו לא התחייבו בכל 

שבע המצוות.
שבע מצוות בני נח הן כעין כללים ויש בהן פרטים רבים. ישנם ראשונים שכתבו 
ששבע מצוות כלליות הן, אך בפרטן הן שלשים מצוות, ויש האומרים שכל המצוות 
התלויות בסברה הכל מתחייבים בהן, אף בני נח. מלבד שבע המצוות ישנן גם 

מצוות שבקום ועשה, שנצטוו עליהן הגויים. 
בשבע המצוות ישנם דברים שבהם נבדלים בני נח מישראל, בין להחמיר ובין 
להקל. מסיבה זו נחלקו האמוראים ממתי חייב בן נח על עבודה זרה. ישנם סבורים 
שגוי חייב על עבודה זרה מרגע שעשה אותה, למרות שלא עבד לה, שלא כיהודי 
שאינו חייב מיתה עד שיעבוד את העבודה הזרה. יש ראשונים שכתבו שבן נח 

אינו מוזהר על השיתוף, היינו שיתוף שם שמים עם עבודה זרה. 
הסתפקה הגמרא האם בני נח  מצווים על קידוש השם, שאם אנסו גוי בכח 
לעבוד עבודה זרה, האם הוא מחוייב ליהרג ולא לעבור, כמו שישראל מחוייב, 
שכשנצטוו בשבע המצוות נצטוו עליהן ועל כל השייך בהן, וקדושת השם שלהן 
בכלל שבע המצוות, או שלא נצטוו על כך. יש שמצדדים לומר שבשפיכות דמים 

מה היה עושה הגר"ש פינקוס אם יתברר לו שהוא גוי?

המשך בעמוד הבא <<<
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אף בני נח מצווים ליהרג ולא לעבור, לפי שהטעם של שפיכות דמים הוא מסברה 
שמי יאמר שנפשך חביבה יותר משל זה )"מאי חזית דדמא דידך סומק טפי"(, 

וסברא זו קיימת גם בבני נח. 
מדוע הורגים גוי שאכל מקרבן הפסח?

הגמרא במסכת פסחים מספרת על גוי רמאי שהיה עולה לירושלים, מתלבש 
כיהודי ומשקר שהוא יהודי ואוכל מקרבן הפסח. כששב לעירו נציבין, התפאר 
הגוי בפני רבי יהודה בן בתירא ואמר לו: "בתורה כתוב שאסור לגוי לאכול מקרבן 

הפסח, ואילו אני אוכל בכל שנה מהחלקים המובחרים שבקרבן".
שאלו רבי יהודה בן בתירא: "האם גם את האליה, שהיא חלק שמן הכליות 
לצד הזנב, נתנו לך לאכול? בפעם הבאה שתעלה לירושלים, תדרוש שיתנו לך 

לאכול מהחלק המשובח הזה"...
רבי יהודה בן בתירא ידע שאסור לאכול את החלק הזה, אותו מקריבים על גבי 
המזבח, והוא רצה שבקשת הגוי תעורר תמיהה והמנויים עימו לאכילת הקרבן 
יגלו שהוא גוי ויהרגוהו. וכך היה. הגוי הגיע לירושלים וביקש לאכול מהאליה. 
הסבירו לו שהאליה מוקרבת על המזבח ולא אוכלים אותה, ושאלוהו מהיכן צץ 
לו רעיון מוזר שכזה?. "רבי יהודה בן בתירא אמר לי שאבקש את האליה", אמר 
הנכרי והסובבים אותו הבינו שיש דברים בגו. הם חקרו וביררו, גילו שמדובר 

בגוי מתחזה והרגו אותו.
מדוע הורגים גוי שאוכל בשר מקרבן הפסח? רבי אלחנן וסרמן מסביר שהגוי 
המתחזה גזל את הבשר מהיהודים, שהרי הם שיתפוהו בקרבן רק בגלל שסברו 
שהוא יהודי, ואילו הוא רימה עליהם וגנב מהם במרמה את הבשר, וגוי שגונב, 

חייב מיתה...  
הגנבה בכלל גזל היא, ובן נח חייב עליה, אחד הגוזל או הגונב ממון או נפש, 
כשכם שגזל את דינה, ובין שגזל את הנכרי ובין שגזל את הישראל חייב. בן נח 
שגזל אפילו דבר שאינו שווה פרוטה, חייב עליו ונהרג עליו, לפי שהגויים אינם 

בני מחילה, שאכזרים הם ואינם מוחלים אף על דבר מועט. אך יהודי שגוזל דבר 
ששווה פחות מפרוטה, מוחל לו מן הסתם בעל הדבר, כי עם ישראל רחמנים בני 
רחמנים הם ומוחלים לגזלנים על דבר מועט שנגזל מהם.  בשר מן החי אף הוא 
בכלל איסור אבר מן החי לבני נח, אך ישנם הבדלים רבים בין איסור של אבר 

מן החי של עם ישראל לאיסור הגויים.
הגויים חייבים להקים בתי משפט

אנו בזים בכל לב לבתי המשפט, הנוהגים בערכאותיהם כמשפטי הגויים, אך 
עלינו לכבד ולהוקיר את שופטי בתי המשפט בעולם הנכרי, הדנים בבתי המשפט 

שלהם את הגויים עצמם ומשליטים חוק וסדר. מדוע?
כשם שישראל מצווים להושיב בתי דינים בעיירות שלהם, כך בני נח מצווים 
בעיירות שלהם, בכל פלך ופלך ובכל עיר ועיר. לדעת הרמב"ם ועוד ראשונים, 
על הדיינים לדון את בני נח בשש מצוות שלהם ולהזהיר את העם, ואף העובר 
על המצווה השביעית זו, מצוות העמדת הדיינים, חייב ונהרג. לכן כשהגויים ראו 
גוי אחד שעבר על אחת ממצוות בני נח ולא דנו אותו, הם עצמם נהרגים. לכן 
נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל ותושבי עירו ראו וידעו ולא דנוהו. 
בכלל חיוב זה מחוייבים הגויים למנוע כל עוול וחמס, ועליהם לדון בחומרה את 
כל דיני ממונות שבין אדם לחברו, כגנבה ואונאה. )והאם בבתי משפט הנכרים 
צריכים גם לדון את יתר החוקים למען הסדר הטוב? זהו נושא רחב בפני עצמו(.

אם חשבתם שרק בבית הדין שלנו עושים לנידונים בבית הדין "פשרות", הרי 
שטעיתם. המאירי כותב שגם הגויים מצווים על הפשרה, שנאמר: "לעשות צדקה 

ומשפט", והרי משם למדנו דינים לבני נח, וצדקה זוהי פשרה. 
ה'משנה למלך' מצדד לומר שבני נח מוזהרים על חילול שבועה, שהרי אברהם 
ויצחק השביעו את אבימלך מלך פלשתים ויעקב השביע את עשו, ונסתפק לומר 
שחילול שבועה אולי נכלל בכלל ברכת השם, היינו שלא להישבע בשמו לשוא 

או לשקר.
גוי שהכה יהודי- חייב מיתה

הנס הומפרב היה נאצי, שאהב להכות יהודים במקלו. אם היינו נמצאים כעת 
תחת שלטון התורה, מה היה עלינו לעשות לאותו הנס הומפרב ולכל חבריו, שנהנו 

להכות יהודים לשם שעשוע וסדיזם אנטישמי?
גוי שהכה יהודי חייב מיתה, שנאמר על משה רבינו "ויפן כה וכה וכו' ויך את 
המצרי", שמשה הרג את המצרי מפני שהכה איש עברי. חיובו הוא רק בדיני 
שמים, שאין הלימוד אלא אסמכתא בעלמא, ואפילו חבל בו אינו נהרג. בגדר 
האיסור יש אומרים שהוא משום גזל, ולכן אפילו הכה חברו בן נח, חייב, והר"ן 

כותב דוקא כשהכה יהודי, שאיסורו משום קדושת ישראל. 
רק יהודי יכול לנוח יום בשבוע, בשבת, אך גוי ששבת ממלאכתו יום שלם חייב 
מיתה, שנאמר: "ויום ולילה לא ישבתו", ומוסב לא על ששת העתים המוזכרים 
שם בלבד, אלא אף על בני האדם, שלא ישבתו ממלאכתם יום ולילה. הגמרא 
בסנהדרין אומרת שלגוי אסור לשבות ממלאכה לא רק בשבת, אלא גם  באחד 
מימות החול. הראשונים נחלקו בגדר איסור זה. לפי רש"י, סתם מנוחה נאסרה 

להם, אפילו כשאינם מתכוונים לשם חובה, כשבת שהוא יום שביתה לישראל או 
ביום ראשון, שהוא היום שהנוצרים שובתים בו משום חיוב דתם, אלא אסורים 
להיבטל ממלאכה אפילו ביום שאינו בן שביתה להם, והרמב"ם, המאירי והרמ"ה 
אומרים שהאיסור הוא כשמבדה דת ועשה אפילו אחד מימות החול כמו שבת, 

או שאם עשה חג לעצמו, הוא חייב מיתה. 
הר"ן והרמ"ה סוברים שגם הגויים מצווים על מצות צדקה, שנאמר: "לעשות 
צדקה ומשפט", וכשם שממשפט למדנו מצות דינים לבני נח, כך למדים מצדקה, 
שפירושה כמשמעה, מצות צדקה, ולא חשבוה בשבע המצוות לפי שהיא בקום 
ועשה, וזוהי אחת משתי מצוות עשה שנוספו לבני נח. ואולם מדברי הרמב"ם נראה 
שלדעתו הגויים אינם מצווים על כך, אלא שיכולים לקבל עליהם את מצות הצדקה. 
גויים אינם חייבים במצות כיבוד אב ואם, אך כתבו האחרונים )רבי עקיבא איגר, 
לאור דברי הרמב"ם, וראו בקונטרסי רינת שמואל בענין( שמכל מקום גם הגויים 
קיבלו על עצמם מימות עולם לכבד אב ואם, ולכן אמרו חז"ל במדרש תנחומא: 
"מי גרם הקללה לחם, שביזה את אביו, אבל יפת שכיבד אביו פרע לו הקב"ה",  
אם גוי רוצה להתחזק, יכול הוא לקיים את שבע המצוות או להתרומם פי אלף 
אלפים יותר ולהתגייר, אך אסור לגויים לחדש דת ולעשות מצוות לעצמם מדעת 
עצמם. לכן בן נח שעסק בתורה חייב מיתה, שנאמר: "תורה צוה לנו משה מורשה", 
ודרשו חז"ל: לנו מורשה ולא להם. ומדוע איסור זה לא נוסף  על שבע המצוות?

מסבירה הגמרא שאין צורך לצוות על מצוה נוספת, לפי שדין זה הוא בכלל 
איסור גזל, מכיון שהתורה ירושה לנו ולא לגויים, או שהוא בכלל איסור עריות, 
למי שדורש "מורשה" מלשון "מאורסה", שהתורה מאורסה לישראל בלבד. לדברי 
הכסף משנה, דרשות אלו אינן אלא אסמכתות בעלמא, והגוי אינו חייב מיתה 
אלא בידי שמים, אבל אינו נהרג בידי בית הדין אם למד תורה, ולכן לא נמנה 

איסור זה בשבע המצוות. 
הרמב"ם פוסק שאם עסק הנכרי בתורה או שבת ממלאכה בשבת או ביום אחר 
או שחידש דבר בתורת דת ומצוה, מכים אותו ועונשים אותו ומודיעים אותו שהוא 

חייב מיתה בידי שמים על זה, אבל אינו נהרג.
נכרי שעשה מצוה נותנים לו שכר מצוה, אך לא כמי שהוא מצווה ועושה אלא 
כמי שאינו מצווה ועושה, אבל שכר מצוה בידו, והתורה אמרה: "ככם כגר", ולפיכך 
נכרי שרוצה למול את עצמו לשם מצוה, ישראל מל אותו. וכתבו הראשונים שמכיון 
שהנכרים אף על פי שאינם חייבים במצוות אם עשו מהן שום דבר יש להם קצת 

שכר, לכן מעשיהם במצוות קיימים, והנכרי שתרם תרומתו תרומה.
תורם גוי תרם סכום כסף גדול מאד לידי 
הרב מפוניבז', הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן 
זצ"ל. הגרי"ש ידע כמובן את ההלכה שניתן 
לקבל כספי צדקה מגויים, אך הוא לא 
רצה שבני הישיבה הקדושה יהנו מכספי 
גויים, אך מצד שני- היה חבל על הכסף, 
שנתרם לשם שמים. נטל הרב את הכסף 
וקנה בו הררי גלילי ניר טואלט לחדרי 

השירותים בישיבה... 
חסיד אומות העולם

ב'יד ושם' בירושלים ישנה שדרת עצים, 
שניטעה לזכר 'חסידי אומות העולם', גויים 
שהצילו יהודים בשואה. לא ברור )לי, בכל 
אופן( האם גוי שהציל יהודים בשואה נחשב 
ל'חסיד אומות העולם', אך הרמב"ם כותב 
לנו מיהו 'חסיד אומות העולם' לפי ההלכה. 
וכך כותב לנו הרמב"ם: "כל המקבל עליו 

שבע מצוות ונזהר לעשותן, הרי זה מחסידי אומות העולם ויש לו חלק לעולם 
הבא, והוא שיקבל אותן ויעשה אותן מפני שציוה בהן הקב"ה בתורה, והודיענו 
על ידי משה רבנו שבני נח מקודם נצטוו בהן, אבל אם עשאן מפני הכרע הדעת 

אינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם". 
האגדה מספרת על בן ישיבה מתמיד, צדיק ולמדן, שהוריו גילו לו שאמו נוצריה 
והיא התגיירה בגיור רפורמי פסול. בן הישיבה העילוי וירא ה' הינו בעצם גוי גמור. 
האם עליו להתגייר ולהיכנס תחת כנפי השכינה, או שעליו להישאר גוי ולהסתפק 

בכך שיקיים שבע מצוות בני נח?
בשאלה זו דנו הרבה אנשים. התורה אינה דוחפת נכרים להתגייר וליהדות אין 
צורך שיתווספו אליה גרים. ואמנם כל מי שיודע יהדות מהי, ועד כמה היהודי 
קרוב לבורא יתברך בעצם היותו יהודי, ובודאי כיהודי המקיים תורה ומצוות, וכמה 
גדול שכרו, פי אלף אלפי אלפים ורבי רבבות יותר מגוי, גם מגוי המקיים שבע 
מצוות בני נח, אינו שואל שאלות כאלה. כל אדם שמבין, היה רץ מיד, באותו 

הרגע, להתגייר כדת וכדין ולקיים את כל מצוות התורה הקדושה.

האגדה מספרת 
על בן ישיבה 
מתמיד, צדיק 
ולמדן, שהוריו 
גילו לו שאמו 

נוצריה בן 
הישיבה העילוי 

וירא ה' הינו 
בעצם גוי גמור.  
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בכשרות זה מורכב, הרי תעשיית המזון מתפתחת במהירות, האם אפשר להישאר עם ה'פילם' 
ולא להתייחס ל'התקדמות' העולם?

"ההיפך הוא הנכון. רק עם ההיצמדות ל'מסורת ההוראה' ניתן להבטיח כי הפתרונות 
שנציג נוכח התפתחותה המהירה של התעשייה, ובכללה תעשיית המזון, יהיו על 
פי המקור המדוייק. התפקיד שלנו מול התעשייה המתפתחת, כאשר צריכים לתת 
מענה בכשרות, בכל מה שקשור לעולם המזון התעשייתי המתפתח בממדים רחבים 
ובקצב מהיר, עלינו להתייצב אל הדגל, לפתח את הפילם כראוי ולהתאים פתרון 
נכון. בכלל טעם זקנים זה, גם החתירה להגיע לכשרות למהדרין לכל הדעות. 
ולא בחיפוש אופנים להתיר את האסור, אלא להשגיח על המותר שיהא עשוי 
באופן הראוי והכשר ביותר. אנחנו הולכים בדעה, שכל פסק וכל שיטה, שמגיע 
מכל מקום שהוא, מחייב אותנו, ובס"ד מצליחים לתת אצלנו מענה, כך שמכלול 

ההקפדות למערכת העקרונות הבסיסיים של ה'הכשר'".
חסידית  הוראה  גם  לך  "אעביר 
אותה אנו משמרים מכל משמר. היה 
זה כאשר אך עלתה במחשבה לייסד 
שחיטת מהדרין בחו"ל. באותם ימים, 
והיה זה לפני קרוב ל- 25 שנה, דובר 
לחו"ל  על צאת משלחת שוחטים 
והדבר נודע לכ"ק מרן אדמו"ר ה'פני 
מנחם' מגור זי"ע )שכיהן אז כראש 
ישיבת שפת אמת(. שיגר הרבי אלי 
שליח לאמור: 'כאשר יוצאת משלחת 
יש להקפיד שלא  שוחטים לחו"ל, 
יותר  ישהו השוחטים מחוץ לביתם 

מחודש ימים'.
מאז חלפו יותר משני עשורים, ואותה 
הוראה – כמו יתר ההנחיות שהתקבלו 
זי"ע  ברבות הימים מגדולי ישראל 

ויבלחט"א – נשמרת ללא עוררין, ללא כחל ושרק. על אף העלויות העצומות 
הנגזרות מכך. בשחיטת בד"ץ מהדרין, התקופה בה ישהו אנשי הצוות בחו"ל לא 

תעלה על חודש ימים. יהיה מה שיהיה".
רוח הקודש הופיעה בבית מדרשו

כאשר הרב רובין מדבר על מרן הגר"ש וואזנר זצוק"ל ניתן לזהות בקולו את 
ההתרגשות ואת הביטול כלפי הזכרת שמו של מורו ורבו בהוראה ובכשרות. את 
הכל מייחס הוא לכוחו של אותו זקן שאמון היה על שמירת מסורת ההוראה 
כצורתה. "לרב וואזנר", אומר הרב רובין, "היתה דרך מיוחדת ב'מסורת ההוראה' 
על פי ההשקפה הנכונה. הנה דוגמא נוספת: לפני 39 שנה, נרקמה תוכנית לבניית 
בתים גבוהים בעיר רחובות עם מעליות שבת, כך שיוכלו לייעד אותם לשומרי 
שבת. באו אפוא וביקשו את הסכמתי למהלך. אמרתי שגם אם הלכתית מדובר 
אולי בפתרון מצוין, אך משום ענין של 'טעם זקנים', אלך להציג את הדברים 

לפני הרב וואזנר. הוא ענה לי ב'טעם זקנים' שעוד שמור עמו משנות ילדותו:
'בוינה שבאוסטריה, עיר הולדתי', אמר לי הרב וואזנר, 'היתה נדנדה ענקית בשם 
קייקל שהכילה כמאה ילדים בבת אחת. התעוררה השאלה: האם מותר להשתמש 
בה בשבת? למקום הגיעו המו"צים ומורי ההוראה של העיר, בדקו את הקייקל 
ולא מצאו דבר ממשי לאסור אותו בשבת, ובכל זאת, החלטתם היתה לאסור את 
הנדנדה משום עובדא דחול. זה היה אז, אך העולם מתקדם עוד ועוד. עוד יבוא 
יום', סיים הרב וואזנר כצופה אל העתיד, 'שיוכלו ליצור רכב אלקטרוני בשבת 
הפועל ללא איסור ממשי, וכך יבואו עם האוטו לבית הכנסת'. היום רואים שזה 

כבר קיים עם הקלנועיות שבת.
הוראתו לשאלתי מאותם ימים עצרה את הפרוייקט, בלמה את תופעת מעליות 

השבת בעיר רחובות - 20 שנה נוספות".
הרב רובין מדגיש, כי היכולת לשמור על היצמדות למסורת ההוראה נעוצה 
בעמידה איתנה במידת האמת. "על מורה הוראה", אומר הרב רובין, "לחתור אל 
נקודת האמת שלו בלי פשרות. ראיתי זאת רבות בשימוש לפני הרב וואזנר. 
ראיתיו פוסק כפי שהגיע למסקנה בלימודו ודרכי פסיקתו, ולמרות שהדברים 
עמדו בסתירה מוחלטת לכאורה, למה שנראה היה במציאות, הוא עמד על דבריו 
בשלוות נפש בלתי מצויה. היו בידו הקבלות איך לפסוק ואיך לנהוג, הוא לא 
התרגש אם זה לא מצא חן בעיני מישהו, גם אם המישהו הזה טען בשם המציאות, 

כפי שהוא רואה אותה כמובן.
בעקבות כך היה לו גם את הבטחון בהוראה. "היה פעם ששואל מסוים התקשר 
כאשר עשיתי לפניו שימוש. כדרך השימוש, הרמתי אני את הטלפון, שמעתי 
את הסיפור, דנתי בענין עם הרב וואזנר וחזרתי אל הטלפון לענות לשואל כפי 
שהסקתי. הורדתי את השפופרת ואז נפל ליבי בקרבי. שכחתי לציין פרט אחד 
ממה שמסר לי הרב וואזנר לומר לשואל. הוא הבחין בחששותי והרגיע מיד: 'אל 

תדאג, עוד תראה שהוא יתקשר שוב'. פחות מעשר דקות עברו וזה אכן קרה. 
השואל שוב היה על הקו. הפעם התקשר בשאלה נוספת באותו ענין, אך בינתיים 
הרב וואזנר הוסיף לו את הפרט החסר ומיד העברתי את האפרכסת לרב, שהעביר 

את התשובה מראשיתה ועד סופה על כל הפרטים". 
"כששאלתי אותו לאחר מכן, איך קורה דבר מופתי שכזה, הוא ענה לי בגילוי 
נורא: 'מהבית הזה', אמר לי הרב וואזנר 'מעולם לא יצא שום מכשול. אמנם אתה 
בדרך השימוש והדבר שכיח אצל עושי 'שימוש', אולם כשראיתי את גודל צערך על 
החיסרון בהעברת התשובה, ידעתי שגם במקרה דנן לא נגיע לכדי מכשול והענין 
יבוא לתיקונו הטוב', ענה לי הרב וואזנר במסר שמלווה אותי הרבה שנים. תאמרו 
שזה רוח הקודש? בהחלט יתכן, אם כי לא צריך להגיע דווקא לזה. אם נצמדים 
לאמיתה של התורה, מגיעים לדבקות בתורה וזוכים לסיעתא דשמיא בהוראה".

הרב שליט"א הזכיר מקודם את הענין של 'לא תגורו', בתורה נאמרה ההוראה על דיין, האם 
הדבר תקף גם בכשרות?

"במציאות המעשית בוודאי שכן. מוכרחים להיות חזקים ולהיות נאמנים לערכי 
ההוראה והכשרות עד הסוף, ולדעת להפריד בין מידת הרחמנות האישית לאחריות 
הציבורית הנדרשת ממי שעומד בראש מערכת כשרות. בענין הזה, הרבי שלי היה 
39 שנה,  הגאון החסיד רבי יעקב לנדא זצ"ל, רבה של בני ברק. היה זה לפני 
כשהרב לנדא הוריד הכשר ממאפיה, ובעל המאפיה בא לרחובות לרכוש פיתות 
אפויות, כדי שיהיה לו מה למכור. לא עברו יומיים והרב לנדא פונה אליי ומבקש 
שניתן הוראה שלא ימכרו לו. כך עשינו. כיון שכך בא הלה לפנינו והחל להתחנן 
על נפשו, אמר שיש לו משפחה עם ילדים, ואם לא יתנו לו פיתות למכירה 

בהכשר איך יפרנס אותם.
שמעתי אותו בחמלה והשתדלתי לתת לו הרגשה טובה, אולם בסיום דבריו 
שאלתי אותו דבר אחד: 'מדוע את כל התחנונים הללו אינך שופך בפני הרב לנדא 
עצמו?' האיש ענה כי אמר את הדברים לרב לנדא, אולם הוא אוטם אזניו ואינו 
מוכן לשמוע. ביררתי מה היה. הרב לנדא דווקא כן שמע אותו, שמע היטב וענה 
לו תשובה שצריכה להיחרת בליבם של אנשי הכשרות די בכל אתר ואתר: 'אם 
יש לך בעיה של פרנסה', אמר לו הרב לנדא הזקן, 'תמכור מסמרים'. ממנו למדתי 
על הצורך לשלוט במידת הרחמים. את מקצוע הכשרות צריך לעשות בנאמנות. 
אם האיש צריך לפרנסה, ניתן לעזור לו בתחומים אחרים. את הכשרות עצמה 

יש להשאיר נקיה מכל רבב".
כנראה שלא כולם מסתפקים בתשובה כזו, 
יש שמנסים ללחוץ באמצעים אחרים...

"נכון, אבל זה לא פוטר מאחריות. 
בכל השנים הקפדנו על ההוראות 
מכל משמר, לא עשינו הנחות לאיש, 
גם לא לאלה שניסו להלך אימים 
זה כשהורדנו  היה  על הרבנים. 
בבת אחת את ההכשר מארבעה 
על  המודעות  בעיר.  איטליזים 
'הוסרה ההשגחה' מילאו את העיר 
והקצבים זעמו. לאחר שעברו מספר 
ימים מאז פורסם האיסור, הלכתי 
בשוק העירוני, וכאשר עברתי על 
מפתן אחד האטליזים הללו, יצאו 
שני קצבים וסכינים בידיהם והחלו 
לרדוף אחריי ברחובות העיר. כך 
גם היה פעם, שבא אלינו אחד 
מראשי כנופיות הפשע הבולטות 
והמסוכנות בארץ, ודרש שניתן לו 
להשתלט על בית השחיטה. הוא בא 
למשרד, ואיים כי אוי ואבוי אם לא 
נעניק לו אישור כשרות. ישבתי אתו והסברתי לו בצורה פשוטה ורגועה כי לא 
יהיה להם כלכלי להשקיע בנו כוחות מיותרים. 'כבוד – הרי לא מעניין אתכם', 
נכנסתי לראש שלו, 'אתם רוצים כסף ואצלנו לא תקבלו אותו!' הם דנו בינם 
לבין עצמם, ולבסוף השתכנעו ועזבו. אין להם כוח אם אנו מחליטים בעצמנו, 

שהערכים ניצבים אצלנו במקום גבוה יותר".
"גם את ענייני המכניקה של המפעלים העליתי על שולחנם של גדולי ישראל. 
כך למשך עם חומר הגלם 'פיקטין' באנגליה לבדוק אותו מקרוב. היה להם הכשר 
של כשרות מסוימת, ומשהגעתי לשם התחלתי לבדוק את המפעל לפרטי פרטים. 
כששאלתי אותו היכן הקיטור, ענו לי שיש חדר קיטור למטה. ירדתי למטה, 
ובהיות שעם השנים למדתי להכיר קיטורים ראיתי שזה לא מקום שמייצר קיטור, 
אלא מאחסן קיטור. אמרו לי בעלי המפעל שיביאו לי את הטכנאי האחראי על 
הקיטור, ויראה בדיוק את כל הפרטים. בינתיים, עד שהגיע, מצאתי שיש צינורות 

עוד יבוא יום', 
סיים הרב וואזנר 

כצופה אל העתיד, 
'שיוכלו ליצור רכב 

אלקטרוני בשבת 
הפועל ללא איסור 

ממשי, וכך יבואו 
עם האוטו לבית 

הכנסת'. 

המשך בעמוד הבא <<<
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עבים שמביאים את הקיטור ממקום אחר. משהגיע האחראי, אמר לי שיש מפעל 
במרחק של שלושה ק"מ מהמפעל המייצר קיטור, ודרך הצינורות מועבר הקיטור 

למפעל. הוא הראה את הצינורות, וכך נסעתי למפעל הקיטור.
"בבואי, שאלתי את בעל מפעל הקיטור לאיזה מפעלים הוא מוכר. נדהמתי 
מהרשימה: מפעל טצ'יקן של עופות. מפעל 'מעד' של מוצרי בשר. הרי שהקיטור 
סובב בין מפעל הבשר למפעל העופות עד המפעל בו ביקשנו להעניק הכשר. 
יידעתי מיד את נותני הכשרות שם, שהפסיקו את הכשרות עד לבירור הענין. לאחר 
שלושה חודשים, קיבלתי מכתב מהמפעל, בו מודיעים שתיקנו את הבאת הקיטור, 
ביקשו שאבוא לראות. קמתי וטסתי למקום וראיתי שאכן יש קיטור חדש, אלא 
שלא היה לנו פתרון על בעיית 'ניצור חיבור', שהרב אלישיב סבר שיש בעיה של 
ניצוק באדי קיטור, שאם בעת ובעונה אחת יוצא קיטור משני הצדדים, למקום 
טרף ולמקום כשר, הרי זה 'ניצוק', משום שבקיטור יש אדי מים. שהיתי במפעל 
במשך יום שלם וחיפשתי דרך להפריד את הניצוק, באופן שיהא שסתומים בגדלים 
ובגבהים ולא ברצף אחד. בסיומו של יום היתה בידי מפת תוכנית אותה הגשתי 
לרב וואזנר. לאחר שלמד את הנושא ובחן לעומק כל פרט חיווה דעתו כי הדבר 

מוצא חן בעיניו, אך ביקש שגם הרב אלישיב יראה את התוכנית.
"נסעתי לירושלים והגעתי למעונו של הרב אלישיב בשעה 19:50, עשר דקות 
לפני צאתו לשיעור היומי הקבוע. וזאת ידעו כולם, כי לא היה מושג אצלו להישאר 
אפילו דקה אחת כשהיה צריך לצאת לשיעור, אלא פנה מיד לבית המדרש 
'תפארת בחורים' בו מסר את השיעור. גם אם הבית היה מלא אנשים, היה עוזב 
הכל ופונה לשיעור. בכל זאת החלטתי להיכנס כשאני חושב לעצמי, שאם יהיה 
צורך, אמתין לו לאחר שישוב מהשיעור. הגשתי לו את התוכנית והוא נכנס מיד 
לענין ובאופן חריג אף עבר את הזמן. בחן את הצדדים, שאל לכאן ולכאן אך 
לא ענה תשובה מידית. לאחר שעיין במפה, ביקש שאבוא עוד פעם. ואכן כעבור 
כמה ימים הגעתי שוב, הנחתי לפניו את המפה, ולאחר שבדק את הדבר הסכים 
עם התוכנית, ואז שאל אותי כשעל פניו נסוכה בת שחוק וקורת רוח: 'האם בכל 
דבר אתם מחמירים באופן כזה'?!... שמחתי לעשות לו נחת רוח, כי זאת ידעתי 

מרבותיי, מעתיקי השמועה ב'מסורת ההוראה', כי כיום כאשר ישנה האפשרות, 
עלינו להדר ולהחמיר ככל השיטות".

מהי הדרך הנכונה להעמיד מורי הוראה שילכו על פי 'מסורת ההוראה' שרכש הרב אצל גדולי 
הדור הקודם?

"אם הולכים עם מידת האמת, ניתן להצליח עם התלמידים. אי אפשר שנהיה 
בדעת נוטה למישהו. צריכים לדעת מי מתאים למה וכך לפעול. אני סובר שצריכים 
להיות נקי כפיים ברמה מושלמת בעניין הזה ושאין לקחת תשלום עבור העברת 
מסורת ההוראה לדור הבא. יכול אני להרים את ידי ולומר שמעולם לא לקחתי 
תשלום או מתנה מתלמידי בהוראה, וזאת מכיון שאני סבור כי לא ניתן להעמיד 
כך רבנים באופן שייצמדו אך ורק למסורת ההוראה, שיהיו אמונים על חתירה 
בלתי נלאית לאמת ולשמירת ההוראה כטהרתה. היה תלמיד שקנה לי מתנה שו"ת 
מנחת יצחק. אמרתי לו כי אמנם אני יכול להבין לליבו, אבל לא אוכל לעבור על 
גדרי ולקבל ממנו מתנה. שילמתי לו על הספר ובכך שנינו יצאנו מרוצים. הוא 

הרגיש שנתן ספר ואני שילמתי מחיר מלא.
"מדי דברי ב'נקי כפים' נזכר אני במעשה עם רבי יששכר לייב מסלונים זצ"ל, 
היה זה ביום בו נולדו לאבי ז"ל אחים, זוג תאומים. הלך אבי לבית הכנסת הריק 
בשעת בוקר מאוחרת והנה הוא מגלה שם את הרבי בעצמו רוכן על בור הביוב 
ומשחרר סתימה. הרבי הבחין בו וסימן לו בידו על פיו, לאמור: שתוק ואל תגלה 
מאומה. התברר שבשל סכסוך עם השמש לא היה מי שיפתח את הסתימה, והרבי, 
שחשש שהדבר ישמש עילה לפיטורי השמש המסכן, החליט לעשות זאת בעצמו. 
הרבי הרים את ידו, השחורה מבור הביוב, כלפי אבי ואמר: 'נקי כפיים – דאס איז 

לכל השיטות' )-זהו וודאי 'נקי כפיים' לכל השיטות'(.
"המשפט הזה הפך לסיסמת חיים עבור אבי ז"ל, זוהי האמת איתה עבר אבי 
את מאורעות העולם, וזו נקיות הכפיים אותה מבקש אני להעביר לדור ההוראה 
הצומח ועולה כאן בארץ הקודש. כל עוד ישמור עולם ההוראה על נקיות כפיים, 
מובטח לו שישמור על מסורת ההוראה בטהרתה", חותם הרב רובין את נועם שיחו.
)מתוך המודיע, אב תשע"ז(

אחרי דקות ההלם, התאחדו החברים בהחלטה משותפת: יוצאים עכשיו לקבר 
הרשב"י, נסיעה ספונטנית ובלתי מתוכננת. האב ראה את החברים מתלחשים, 
ולרגע לא האמין להחלטה שנפלה - האמנם יזנחו את כל התוכניות, את שעות 
הלילה היקרות, את תכנון הלו"ז המוקפד - ויעזבו הכל לטובת נסיעה מירונה 

באמצע הלילה למען בנו?
בתוך דקות אחדות, הפכה הנסיעה המתוכננת לעובדה מוגמרת, למרבה תדהמתו 
של האב... האברכים עדכנו את בני ביתם בשינוי הפתאומי, התארגנו עם כלי 

הרכב, ונערכו לצאת לדרך הארוכה...
האב הזיל דמעות התרגשות לנוכח המחווה החברתית הלא צפויה, ומפיו פרצה 
זעקת התפעלות: 'כל הכבוד! כמה כח ועידוד אני שואב מהחלטתכם המשותפת, 
מהאכפתיות הרבה שלכם! פתאום אני מרגיש שאינני מתמודד לבד, עמי אתם 
בצרה!' ובהחלטה של רגע קפץ והצטרף גם הוא לנסיעה, נוטל עמו את בנו החולה...

כעבור שעות אחדות, הפכה מערת ציון הרשב"י לאבוקת תפילה לוהטת, תוך 
בכיות עצומות. בדמעות התייפחו החברים על נפש הנער, התחננו לבורא עולם 
למען חברם הטוב ובנו הקט, אשר אך בקושי החל את חייו וכבר מתמודד עם 
הגזירה הקשה. בבכיות נרגשות על קבר רבי שמעון ומתוך אכפתיות כנה לידידם, 

קרעו שערי שמים בזעקה...
סיפר לי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, המכיר את הסיפור מכלי ראשון: 
לא חלפו אלא שבועיים ימים, והבדיקה הוכיחה כי באורח פלאי המחלה נסוגה 
אחור, ובעקבות כך הסכימו הרופאים להתחיל לטפל בו. בחלוף תקופת טיפולים 
ממושכת,   כבר היה הילד בריא ושלם, נקי מכל גרורה וחף מכל סממן מחלתי, וכיום 
- הינו אברך יקר, אב לכמה ילדים, ומחובר גם הוא לחבורה מאוחדת ומגובשת...
הרופאים כינו את הילד 'נס רפואי לא מוסבר', או 'תופעה לא מוכרת'. רק בני 
החבורה יודעים את סוד התרופה הפלאית שחוללה את הנס הגלוי: 'ילד האחדות'...

מהפך דרמטי בזכות בקבוק 'משקה'...
פורים, שעת בוקר מוקדמת, בבית מדרשו של הרה"ק רבי אברהם אלימלך 
מקארלין זי"ע. קבוצת חסידים סיימו את התפילה זה עתה, מבקשים לפתוח את 

היום העליז בשתיה חריפה, הן 'חייב איניש לבסומי'...
הם מביטים אנה ואנה, אפס כי בית המדרש חף מכל לחות, נקי מכל בקבוק, 
ריק מכל טיפה... מחפשים במיטלטליהם, מעיינים גם בארונות הגבוהים, אך 
התוצאה נותרה כשהייתה: אין בכל רחבי השטיבל ולו טיפת יין אחת לפתוח את 
יום הפורים... הפרוטה גם היא לא מצויה במיוחד בכיסם, והמחשבה על חג הפורים 
שיחלוף ללא בקבוק 'משקה' ראוי לשמו על השולחן – העיבה על שמחת היום...

לפתע, עבר לפניהם אחד החסידים, שהגיע במיוחד ליום הפורים לשהות במחיצת 
רבו. לא לחינם הגיע החסיד – הן כבר למעלה מעשר שנים הוא מצפה לפרי בטן, 
ממתין בקוצר רוח לישועה, לזרע של קיימא. הוא הגיע לרבו ליום הפורים, אולי 
בעת עריכת השולחן, כשיישפך היין כמים ומתוך שמחה ועליצות, יבטיחו רבו 

בברכה איתנה כי השנה כבר יזכה...
החסידים ראוהו, וספק בהלצה ספק ברצינות אמרו לו: 'אם תואיל לקנות עבורנו 
בקבוק משקה לשמח את ליבנו ביום הקדוש הזה – אנו גוזרים ומבטיחים כי 

עוד השנה תיוושע!'
אך שמע החסיד את דבריהם, ומיד קפץ על המציאה. בקבוק משקה אמנם 
עולה כמה רובלים, אך החסידים מבטיחים לו את הישועה לה הוא זקוק כל כך, 
במחיר זול עד כדי גיחוך... הוא אץ רץ לבית המזיגה המקומי, ורכש בכסף מלא 

שני בקבוקי משקה מהודרים, שב לבית המדרש והניחם לפני החסידים...
לנוכח בקבוקי המשקה הניצבים בגאון על השולחן, אורו עיניהם... הם שתו מן 
הבקבוקים כוסית ועוד כוסית, ומתוך 'לחיים' מאחד ועוצמתי שבו ובירכו: 'תזכה 

עוד השנה לחבוק בן זכר!'
כעבור זמן, שב אותו חסיד ובא לפני הרבי, והפיתקא בידו, בה מוזכרים שמו 
ושם רעייתו לישועה, כפי שנהג מדי פעם... אך עמדו רגליו לפני הרבי, הרבי 
מישיר אליו מבט ועיניו נעצמות בדבקות, ניכר עליו כי ראשו אפוף שרעפי קודש...

לפתע, הוא פותח עיניים מאירות, ואומר: 'האומנם נכון מה שאני רואה? היכן 
היית? אצל איזה צדיק נושעת?' - - - 

החסיד פקח עיניים נדהמות: הן לא היה אצל אף אדמו"ר, וגם לא ידוע לו 
שנושע. האומנם? למה יכוונו דברי הרבי? הוא נבר בזכרונו, ניסה לדלות פרטים 
כלשהם מהתקופה החולפת... הוא לא זוכר כל אירוע מסעיר, לא ידוע לו על מה 

הרבי מדבר...
רק בחלוף דקות ארוכות, נזכר החסיד במתרחש בשטיבל בבוקר יום הפורים. 
על בקבוק ה'משקה' החסר, על רכישתו במחיר מגוחך ביחס להבטחה, ובעיקר 
- על כך שלא באמת ייחס חשיבות כלשהי להבטחה האמורה... הוא סיפר לרבי 
את העובדות לאשורן, תוך התנצלות שלא זכר אותן מיד, כי פשוט לא התייחס 

אליהן כאירוע מכונן...
'אבל זה בדיוק מה שהושיע אותך!' קרא הרבי בהתרגשות, והוסיף: 'כבר שנים 
שאני מביט בפיתקא, ורואה כי המקרה שלך חסר סיכוי, אין דרך לפרוץ עבורך 
לישועה. אך העובדות מדברות בעד עצמן, כי יכולים החברים באחדותם לגזור 

גזירה, והקדוש ברוך הוא מקיימה!'
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 נביאים הראשונים תיקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ועל כל צרה שלא תבוא עליהם לישראל,
וכשנגאלים אומרים אותו על גאולתם )גמ' פסחים קיז(     

זמנים שבהם אומרים הלל
רמז לדבר דכתיב )נח כז ט( "שנים שנים באו אל התיבה" במדרש פליאה אלו 
הימים שבהם משלימים את ההלל, ומפרש החיד"א בספרו דבש לפי, כי הימים 
שבהם גומרים את ההלל ב' ימים ראשונים של פסח )בחו"ל( ב' ימים של שבועות, 
ושמונת ימי סוכות )חו"ל( ובימי חנוכה, ודבר זה נרמז בפסוק זה שנים )פסח( 
שנים )שבועות( באו בגמטרייא ח' ימי )סוכות( "אל נח" בגימטרייא 'חנוכה' שבהם 

גומרים את ההלל.
לשיר בהלל - מצווה לשיר בהלל ברגלים )משנ"ב תקס ס"ק (

אמירת הלל בראש חודש
הטעם לקריאת הלל: משום שמחת היום שהוא יו"ט ללבנה שנתחדש אורה, 
וצריכים אנו לשמוח בשמחתה, שישראל מונים ללבנה ובשלומה יהיה לנו שלום 

)בהגהות ספר המנהגים(. 
טעם אחר: לפי שהם ימים מקודשים ויש בהם קרבן מוסף, ועשו היכר לקדושתם 

על ידי אמירת הלל )ראב"ד ברכות פרק יא הלכה טז(
טעם אחר: כדי לפרסם שהוא ראש חודש )מאירי תענית כח, ב ד"ב וזהו( ]וטעם 
זה אינו שייך אלא בבל שהיו צריכים לפרסם אבל בא"י שא"צ פרסום לא נהגו 

לקורא את ההלל[.
טעם אחר: זכר לקידוש החודש )שטמ"ק 

ד"ה דלא תענית כח, ב( 
לפי  בערוה"ש  כתב  הטעם  ועיקר 
שבקידוש לבנה נראה רמז למצבינו כמו 
שאומרים בברכת הלבנה, לכן מחשיבים 
לקצת ישועה ולכן הנהיגו לומר הלל  

)ערהו"ש תכב  ו(.
רמז לאמירת הלל בר"ח

לפי שבמזמור "הללו-יה הללו" ]הללו 
מלשון הלל[ ישנו י"ב פעמים 'הללו' וי"ב 
אלו כנגד י"ב ראשי חדשים, וכופלים 
"כל הנשמה" כנגד חודש העיבור )שבלי 
הלקט ס' קעב(. ]הללו השישי הוא "הללו 

בתקע שופר" כנגד חודש השישי שהוא חודש אלול שתוקעים בו בשופר )יטיב 
פנים מובא בטעמי המנהגים([. 

הטעם שאומרים הלל אחר שחרית ולא אחרי מוסף: שתדיר -מוסף שהוא בכל 
שבת ושאינו תדיר- הלל, שהוא רק מחודש לחודש- תדיר קודם. לפי שהלל הוא 
המשך מיעלה ויבוא שבו מזכירים עליית ר"ח שמתעלה ביום זה, ואנו מבקשים 
להעלות זיכרוננו לפניו ביום העילוי הזה, ומיד מסמכים קריאת הלל ,שבו שבח 
ותהילה לקב"ה על היום הזה, ומיד סומכים קריאת התורה שבו קוראים פרשת ר"ח, 
שבה נצטווינו כל קרבן ר"ח, ומכיון שאין לנו קרבנות בזמן הזה, אנו אומרים תפילת 
מוסף בבחינת "ונשלמה פרים שפתינו" )שו"ת ישכיל עבדי ח"ח סימן כ אות נח(.
טעם אחר: מכיון שבשאר הימים אנו אומרים תחנונים אחרי תפלת שמונה 
עשרה, לכן בכדי לתת פרסום לכבוד היום, שאין אומרים בו תחנונים, אנו אומרים 
בו במקום שהיינו צריכים לומר וידוי, אנו אומרים הלל, לפרסם ולעשות היכר 
שהיום יומא טובא לנו, ואין אנו צריכים לומר תחנונים )שו"ת ישכיל עבדי שם(.

הטעם שהלל קודם למוסף: אע"פ שמצוות הלל מצוותה כל היום, מ"מ אומרים 
אותו אחרי שחרית, משום שזריזים מקדימים למצוות )שו"ע הרב קלא ס"ה(.

אמירת הלל בעמידה - מצוות הלל מעומד )שו"ע תכב ז(, לפי שהלל הווי שבחו 
של מקום ונפלאותיו וניסיו שעשה לנו, ומצוות עדות בעמידה )שבלי הלקט(, טעם 
אחר: לפי שבבית המקדש היו משוררים את שירת הלל בעמידה מחמת איסור 

לשבת בעזרה, לכן גם אנו אומרים בעמידה )שבלי הלקט שם(.
טעם אחר: לפי שהלל הוא עדות בשבחו של מקום, ומצות עדות בעמידה כמו 

שנאמר: "ועמדו שני אנשים" )שבלי הלקט הלכות פסח( 
רמז לדבר: דכתיב "הללו עבדי ה העומדים" )ט"ז תכב ס"ק ד, משנ"ב תכב ס"ק כח(, 
סמיכה: אסור לסמוך עצמו לעמוד או לכותל דסמיכה אינה כעמידה )מג"א 
תכב ס"ק יא(, וגדר הסמיכה, שאם ינטל הדבר הנסמך עליו יפול )משנ"ב קמא 
ס"ק ד(.  ובמשנ"ב כתב בדיעבד עם קרא מיושב, אפילו בימים שגומרים את 

הלל- יצא )תכב ס"ק כח(.
ברכה על ההלל

הטעם שמברך "לקרוא את הלל" ולא לגמור את הלל אף בימים שגומרים את 
הלל, לפי שחוששים שמא יחסר תיבה אחת והוי ברכה לבטלה )ט"ז תכב ב(.

הטעם שמברכים על מנהג - אע"פ שאמירת הלל בר"ח אינה אלא מנהג ואין 
מברכים על מנהג, כמו שמצאנו בנענוע ערבה, מ"מ כתבו התוס' לחלק, לפי שערבה 
אינה אלא נענוע בעלמא משא"כ הלל יש אמירה, ועל אמירה אפשר לברך )תוס' 
תענית כח בד"ה אמר, משנ"ב תכב ס"ק טו(.  ולפי הרמב"ם אין מברכים על הלל 
בר"ח ]וכך נוהגים ספרדים[ והטעם: דסבירא ליה לפי שאין מברכים על מנהג 

)הלכות חנוכה פרק ג הלכה כ , משנ"ב תכב ס"ק יד(.
שהחיינו - הטעם שאין מברכים שהחיינו על קריאת ההלל, משום דהוי תוך ל', 
דלפעמים החודשים חסרים ואין מברכים 
שהחיינו תוך שלושים יום על מצוה אחת 
ג, הרד"א  או מאורע אחד )מג"א תכב 
בתחילת ספרו שער ג, כנה"ג בהג"ה ט(.

טעם אחר: משום שאין בו שמחה )תוס' 
סוכה מו,א ד"ה העושה(

אמירה בציבור - ומ"מ יזהר אדם לקרוא 
בציבור כדי לברך עליו עם הציבור )שו"ע 
תכב ד( מבאר המשנ"ב כדי לצאת ידי 
השיטות שסוברים שביחיד אין מברכים 

על הלל )תכב ס"ק טז(.
אין גומרים את ההלל

אין אומרים הלל השלם בר"ח ומדלגים 
מזמורים "לא לנו", ו"אהבתי", והטעם שאין 
גומרים את ההלל: לפי שקריאת הלל לומדים מהפסוק "השיר יהיה לכם כליל 
התקדש חג" והגמ' בערכין )דף י( דורשת, שרק כשיש איסור מלאכה אומרים 
שירה - הלל, וראש חודש שאין בו איסור מלאכה אין חיוב לקרוא הלל, ומכל 
מקום נהגו לקרוא את הלל, וכדי שיהיה ניכר שאינו קריאה מצד הדין אלא מנהג 

בעלמא קוראים את הלל בדילוג )משנ"ב תכב ס"ק יב(.
טעם אחר: משום דראש חודש הוא יום סליחה וכפרה לכפר על התינוקות, משום 
אסכרה שהיה רגיל ליפול עליהם, וקרבן ראש חודש מכפר עליהם, וכיון שהוא 
יום כיפור וסליחה הוי כמו ראש השנה ויום כיפור שהם ימי דין, ואין אומרים 

שירה גמורה )לבוש תכב ג(.
הטעם שבחרו לדלג אלו המזמורים 

קבעו לדלג ב' מזמורים "לא לנו" ו"אהבתי", לפי שפרק "לא לנו" ופרק "ה' 
זכרנו" ברוב עניינם שווה, 

ו"אהבתי" הטעם: לפי שפרשת "אהבתי" ופרשת "מה אשיב" שוות במקצת 
עניינים )א"ר תכב יב(.

טעם אחר: משום שלא רצו לדלג פסוקים שיש בהם שבח ותהילה, ולכן בחרו 
מכל מזמור מאלו חציו הראשון שאין בו שבח ותהילה, והשאירו חציו האחרון 
שיש בו שבח ותהילה "ה' זכרנו" שמסיים "לא המתים יהללו.. ואנחנו נברך..." וכן 
ב"אהבתי" "מה אשיב עד בחצרות בית ה'" אלו פסוקים של שבח )שו"ת ישכיל 

עבדי ח"ה או"ח מח(.

כל הטעמים והמנהגים על קריאת 'הלל' בראשי חודשים ומועדי ישראל 

הרה''ג רבי יהודה לב שליט"א
בעמח''ס ''לב המועדים'' 

לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים
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מה טעם ראו חז''ל לפרסם גנותו של נח?  

מדוע לא הצליח נח להשפיע על בני דורו לטובה?  

מהו הקשר בין 'ריח הניחוח' ובין פושעי ישראל?   

האם היה אברהם חייב בכבוד אביו?  

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000

פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

"ַוְיִחי תַרח ִשְבִעים ָּשָּנה ַויֹולד את ַאְבָּרם את ָּנחֹור ְואת ָּהָּרן"  )בראשית יא,כו(
בגמ' בבא בתרא )צא.( אמרינן שאמו של אברהם אבינו נקראה 'אמתלאי בת 
כרנבו' ואמו של המן הרשע נקראה 'אמתלאי בת עורבתי', והסימן לזכור את 
השמות הינו אברהם היה טהור ואמו נקראה כרנבו –'כרים' לשון צאן שהם טהורים, 
אך המן שהיה טמא נקרא אמו על שם 

עורב, שהינו עוף טמא.
ערך  )לר"י למפורנטי  יצחק  בפחד 
אברהם( כתב שם אמו דאברהם 'אמתלאי 
ישן, אמיה  בת כרנבו', מצאתי בספר 
דאברהם, האומרה שלוש פעמים לפני 
השלטון ימצא חן בעיניו. וכ"כ בעבודת 
הקודש )להחיד"א כף אחת אות ט'( וז"ל: 
סגולה להולך לפני מלך או שר ומושל, 
יאמר טו"ב פעמים אמתלאי בת כרנבו 

קודם שיעמוד לפניו.
ועי' רגל ישרה )לרצ"א מדינוב מערכת 
א אות סא( שאמו של אברהם אבינו נתגלגלה באשה שהמית המלך את שבעת 
בניה על קדושת השם ואף היא עלתה על הגג וכו' ואמרה לבניה אמרו לאברהם 

אביכם וכו' וניתקנה אז.

בס' קראתי ואין עונה )על רחמ"ד וויסמאנדל זצ"ל פרק א'( מובא: ביום שישי 
לפני כניסת השבת בלכתו מאחת מרחובותיה של העיר נייטרא, בא ממולו אדם 
שלא הכירו מעולם, אותו אדם שאלו: "מה היה שמה של אמו של אברהם אבינו"? 
– רחמ"ד לא הבין את פשר השאלה, אותו אדם חזר פעמים אחדות על שאלתו, 
והוסיף: "אם לא תענה לי על השאלה תצטער על כך", במוצאי שבת קיבל רחמ"ד 

הודעה מביתו שאביו הלך לעולמו. 
רחמ"ד ראה קשר בין פטירת אביו לבין השאלה שנשאל בדבר שם אמו של 
אברהם אבינו, כי במוצאי שבת לאחר שקיבל את ההודעה על פטירת אביו, 
פתח את ספר משמרת שלום )הלכות שמחות( וגילה ששם נאמר: "אמתלאי בת 
כרנבו אימא דאברהם סגולה בשעת סכנה", רחמ"ד הבין שבאותה שעה שנשאל 
על שמה של אמו של אברהם אבינו, נפל אביו למיטת חוליו ממנה לא קם יותר. 
סיפור זה היה רחמ"ד מספר לפעמים לחבריו ולתלמידיו. בס' לפיד האש )פרקי 
חייו של האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל עמ' קמב( מובא סיפור מבעל המעשה רבי 
אליעזר שטייסל, ששרד את השואה שסיפר שנלקח מקלויזנבורג ע"י ההונגרים 
לעבודת כפיה, באתי אליו להיפרד ולבקש ברכה שאשאר בחיים, והרבי הורה לי 
בתורת סגולה שלושה דברים, שאזהר מאד בכיסוי הראש, ובנטילת ידים, וללחוש 
בכל עת צרה את המלים "אימיה דאברהם אמתלאי בת כרנבו, יבוא המלך והמן 
היום, אלקא דרבי מאיר ענני", וכה אמר לי בהושיטו את ידו לברכת פרידתנו: 

"אם שלש אלה תעשה ישמרך אלקים ותינצל" וכך הוה.

"ֹצַהר ַּתֲעֶשׂה ַלֵּתָבה'' )בראשית ו' טז'(
כתב החזקוני: ולפי פשוטו צהר תעשה לתיבה, צהר לשון יצהר, פי' שמן תעשה 

לצורך התיבה להאיר בה.
ולפי"ז כתב הכלי יקר )להלן ח,יא( לבאר את מה שנאמר "ותבא אליו היונה לעת 
ערב", מה איכפת לנו בזה אם בערב היא באה ובבקר היא שבה או להפך, וכפי 
הנראה שהביאה אליו עלה זית להוציא מהם אורה אשר לעת ערב דווקא צריכין 
אליו, כי למ"ד צהר היינו חלון קשה בלילה מה יאיר לו, ע"כ פירש בחזקוני צהר 
לשון יצהר שהיה מדליק שמן בתיבה בלילה וביום נכנס האור דרך חלון התיבה 

כמ"ש ויפתח נח את חלון התיבה אשר עשה, 

וראיה לדברי אלה מה שמסיק במדרש 
תנחומא )ה( ובילקוט פרשת תצוה על 
פסוק עיניך יונים )שיר השירים ד' א'( 
מה היונה הביאה אורה לעולם כך אתם 
הביאו שמן זית והדליקו נרות לפניו, וקשה 
מנא ליה לבעל מדרש זה שהיונה הביאה 
אורה לעולם ואיך למד זה מפסוק והנה 
עלה זית טרף בפיה אלא ודאי שלמד זה 

מזה שנאמר לעת ערב כאמור.

ביום שישי בלכתו מאחת מרחובותיה של העיר נייטרא, בא ממולו אדם 
שלא הכירו מעולם, שאלו: "מה היה שמה של אמו של אברהם אבינו"? 
– רחמ"ד לא הבין את פשר השאלה, אותו אדם חזר פעמים אחדות על 

שאלתו, והוסיף: "אם לא תענה לי על השאלה תצטער על כך"

''צהר תעשה לתיבה'' – שמן זית להדלקה
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 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

 נסיעה בכביש שיש בו טומאת כהנים • דיני קבלת טומאה בסכך • כלים הכשרים לנטילת ידיים
דיני כוס של ברכה לקידוש וברכת המזון • דיני כלים לחנוכה

הגמרא אומרת )דף צד:(  בשבח דורו של חזקיהו המלך שציווה על כל ישראל 
לעסוק בתורה, ובדקו בכל א"י ולא מצאו תינוק ותינוקת שלא היו בקיאים 

בהלכות טומאה וטהרה.
ידוע כמה זרז הח"ח לעסוק בלימוד טהרות כי כשמצפים לגאולה צריך להתכונן 
להלכות שינהגו כשיבוא המשיח ומצינו שבזמן גאולת בית שני שלח הקב"ה את 
חגי הנביא לבחון את הכהנים אם יודעים הלכות טהרות, כמבואר בפסחים דף יז.

אם אמנם הלכות טהרות בכללות הם כהלכתא למשיחא שנוגעות לזמן שיבוא 
המשיח במהרה בימינו, נבאר כאן הלכות מעשיות הנוהגות בזמננו היוצאות 

ותלויות בפרטי הלכות טהרות.
אסור לנסוע בכביש שע"ג קברים

מסכת אהלות כולה העוסקת בטומאת מת העוברת מבית לבית הפתוח אליו 
נוהגת בזמנינו לענין טומאת כהנים, וגם ישראלים מצווים שלא לטמאות כהן, לכן 

יהודי הנוהג ברכב ציבורי שיש בו כהן הנוסע 
בטבריה חובה עליו לברר את הכבישים שיש 

בהם טומאת כהנים.
דיני קבלת טומאה הנוגעים לסוכה

הדינים  חילוקי  כלים המבארת  מסכת 
בכלים המקבלים טומאה ושאינם מקבלים 
טומאה, עסקנו בהלכות אלו בדיני הסוכה 
שכידוע הסכך צריך להיות מדבר שאינו מקבל 
טומאה, לפיכך כלי עץ שדינם לקבל טומאה 
רק כאשר יש להם בית קיבול, מעתה יש לדון 
בקורה המעמידה את הסכך וקדחו בה חורים 
לתקוע בהם דיבל מעץ האם נהפכת לכלי 

קיבול המקבל טומאה ופסולה לסיכוך, דין נוסף בכלי עץ העשויים לנחת שאין 
מטלטלים אותם ממקום למקום רק נחים במקומם שאינם מקבלים טומאה, וכן 
כלי שתשמישו עם הקרקע אינו מקבל טומאה, ויעויין בזה בהרחבה בחיבור בם 

חייתני סוכות )סימן י"ד(.
דיני כלים לנטילת ידיים

עוד נוגע הלכות כלים להלכות שבכל יום הלכות נטילת ידיים )סימן קנ"ח( שם 
נתבארו הכלים הכשרים לנטילה לפי דיניהם במסכת כלים, ונזכיר דין אחד שכתב 
המשנ"ב )שם ס"ק ט"ו( שמכסה של כלי שאפשר להופכו ולקבל בו רביעית יש 
מכשירים אותו לנטילת ידיים ויש מחמירים והחזו"א )ידיים סי' ה' סק"ג( הוכיח 

מהמשנה בכלים )פ"ב מ"ה( שכלים העשויים לכיסוי אינם חשובים כלי קיבול 
ואינם מקבלים טומאה, א"כ ודאי שאינם כשרים לנטילת ידיים, ע"ש שהאריך 

בדעות הראשונים.
דיני כלים לכוס של ברכה

כמו כן נוגע להלכות קידוש וברכת המזון על כוס שצריך להיות כלי הראוי לקבל 
טומאה ואם נקוב בחור קטן ככונס משקה כתב המשנ"ב בסימן קפ"ג בשעה"צ 
שפסול לקידוש ואם הוא חור קטן שאין נכנס משקה מבחוץ רק מוציא משקה, 
המשנ"ב בהלכות נטילת ידיים )סי' כ"א סק"ג( הכריע להקל שאם הוא רק כמוציא 
משקה כשר, והובא במוספים למשנ"ב בהוצאת דרשו, עוד עיין פרטי דינים בכוס 

של ברכה במשנ"ב )סי' קפ"ג ס"ק י"א(
דיני כלים לחנוכה

עוד נבאר הלכה הנוגעת לחנוכה, כתב הכף החיים סימן תער"ג בשם החסד 
לאברהם שהכוסית שמדליקים בה צריך שיהיה 
לה דין כלי, לפי"ז יש לדון בכוסיות שמדליקים 
בהם בחנוכיה ויש להם בליטה מתחת שאינם 
יכולים לעמוד בלי חנוכיה, וכלי שאינו יכול 
לקבל בלי סמיכה אינו נחשב כלי כמבואר 
)בסימן קנ"ט ס"ג(, אכן מבואר במשנה במסכת 
כלים )פ"ד מ"ג( שיש סוג כלים שעשויים לקבל 
על ידי סמיכה והם נחשבים כלי כיוון שלכך 
נעשו מתחילתם, וכן נפסק בסי' קנ"ט ס"ה 
לענין נטילת ידיים שכלי שמתחילה נעשה 
באופן שמקבל ע"י סמיכה כשר, לפי זה גם 
לגבי חנוכה אין חסרון במה שאינם מקבלים 
רק ע"י חנוכיה, וכן מבואר במוספים שבמשנ"ב הוצאת דרשו סי' תער"ג )הערה 

41( בשם השדי חמד להכשיר מטעם זה.
הרי למדנו כמה הלכות שבמועדים והלכות שבכל יום הנלמדים מעניני טהרות, 
ויש עוד הרבה מאד ישמע חכם ויוסף לקח, וראוי להזכיר את קריאת מרן שר 

התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א בימים אלו לעסוק בעניני טהרות.
וע"י העסק בדיני טהרות נזכה לגאולה השלמה ולטהרתן של ישראל במהרה, 
ומה מקוה מטהר את הטמאים אף הקב"ה מטהר את ישראל, ויקוים בנו מקרא 

שכתוב וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם במהרה בימנו אמן.

 יהודי הנוהג ברכב ציבורי שיש בו כהן
חובה עליו לברר על הכבישים שיש בהם טומאת כהנים

  אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18
שיחת חינםבין השעות 7:30 ל- 10:30 בערב
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 העלון מופץ לזיכוי הרבים, אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התורה 

 אשה שהדליקה נרות לפני 'פלג המנחה' – האם תדליק שוב בברכה?
 היכן ידליק אורח את נרות השבת? 

והאם מותר למי שקיבל שבת לבקש שיעשו עבורו מלאכה?
קבלת שבת בהדלקת הנרות

• המנהג•שאשה•המדליקה•נרות•נחשבת•כמקבלת•את•השבת;•אך•אם•היא•מתנה•שאינה•מקבלת•את•השבת,•	
מועיל•התנאי;•אך•יש•אומרים•שתנאי•אינו•מועיל,•ולכן•אין•להתנות•כן•כי•אם•לצורך.

• קבלת•שבת•לפני•השקיעה,•אפשרית•לכל•המוקדם•מזמן•'פלג•המנחה',•שהוא•שעה•ורבע•'זמניות'•לפני•סוף•היום.	

• למנהגנו•שהאשה•מקבלת•שבת•בהדלקת•הנרות,•יכולה•להקדים•ולהדליק•מ'פלג•המנחה'•ואילך.•אך•אם•מַתְנָה•	
שלא•לקבל•שבת•בהדלקתה•–•לא•תדליק•את•הנרות•אלא•בסמוך•לזמן•'תוספת•שבת'.

• אשה•שהדליקה•נרות•לפני•'פלג•המנחה'•–•לא•קיימה•את•המצוה,•וברכתה•לבטלה;•ותשוב•ותדליק•בברכה•בסמוך•	
לשבת.•

הברכה על הדלקת נרות
• שהדליקה•	 ואשה• שבת".• של• נר• להדליק• וציונו• במצוותיו• קדשנו• אשר• "ברוך...• מברכים:• שבת• נרות• בהדלקת•

ושכחה•לברך•–•יש•אומרים•שיכולה•לברך•עד•'בין•השמשות'.

• הדלקת•נרות•יום•טוב,•מצוה•היא•כהדלקת•נרות•שבת,•ומברכים•עליה:•"להדליק•נר•של•יום•טוב".•ומעיקר•הדין•אין•	
לברך•'שהחיינו'•בשעת•ההדלקה,•אך•אין•למחות•ביד•הנוהגות•כן.•

• בהדלקת•נרות•שבת•–•יש•אומרים•שמברכים•לפני•ההדלקה,•ככל•המצוות,•שמברכים•עליהן•לפני•עשייתן.•ויש•	
אומרים•שמברכים•לאחר•ההדלקה,•כיון•שהברכה•נחשבת•כקבלת•שבת.

מקום הדלקת הנרות
• אורח•שאין•לו•חדר•מיוחד•לעצמו•לא•לשינה•ולא•לאכילה•–•אם•אשתו•מדליקה•בביתו,•הריהו•יוצא•בהדלקתה;•ואם•	

אינה•מדליקה•–•יתן•פרוטה•למארח•על•מנת•לזכות•תמורתה•בחלק•מהנר.

• אורח•שיש•לו•חדר•מיוחד•לעצמו,•אשר•בני•ביתו•של•המארח•אינם•משתמשים•בו•–•אף•אם•אינו•אוכל•בו,•ואינו•	
משתמש•בו•לצורכי•אכילה•כלל•–•ידליק•בחדרו•בברכה.

• מברך,•	 שמדליק• הראשון• רק• ערוך,• השולחן• לדעת• •– אחד• במקום• יחד• שבת• נרות• המדליקים• אנשים• מספר•
והאחרים•אינם•רשאים•לברך;•ולדעת•הרמ"א,•כולם•רשאים•לברך.

• אסור•להדליק•את•הנרות•בחדר•שלא•נכנסים•אליו•בליל•שבת,•על•דעת•להעבירם•לחדר•שנכנסים•אליו•בליל•	
שבת;•כיון•שמעשה•המצוה•הוא•הדלקת•הנר•במקום•החיוב,•ולא•הנחתו•שם.

השפעת קבלת שבת של הציבור על היחיד
• כאשר•רוב•הקהל•מקבלים•את•השבת•בציבור•בבית•הכנסת,•'נגרר'•מיעוט•הקהל•אחר•הרוב,•ואסורים•בעשיית•	

מלאכה•על•אף•שלא•קיבלו•בעצמם•את•השבת.•

• מי•שהגיע•לבית•הכנסת•בערב•שבת•לאחר•שהציבור•כבר•קיבל•את•השבת,•והוא•עצמו•טרם•התפלל•מנחה•–•	
יתפלל•מנחה•מחוץ•לבית•הכנסת.

• מי•שקיבל•שבת•לפני•השקיעה,•רשאי•לבקש•מאדם•שטרם•קיבל•שבת•לעשות•עבורו•מלאכה.•וכן•במוצאי•שבת,•	
רשאי•מי•שטרם•הבדיל•לבקש•מאדם•שהבדיל•לעשות•עבורו•מלאכה.•

• מי•שהבדיל•באמירת•'אתה•חוננתנו'•בתפילת•ערבית•של•מוצאי•שבת,•או•באמירת•"ברוך•המבדיל•בין•קודש•לחול"•	
–•מותר•במלאכה•אף•בטרם•שהבדיל•על•הכוס.


