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מצורף מדי 

שבוע למנויי 

חוברת

'כל העלונים'

הגאון רבי שלמה קנייבסקי שליט"א, במעשה מופלא עם הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, בגדר הכרת הטוב ומידות טובות
"ְוַהֲאַזְנּתָ ְלִמְצוָתיו" )שמות ט"ו, כ"ו( 

וברש"י:  תטה אזנים לדקדק בהם
הגאון רבי שלמה קנייבסקי שליט"א, ראש ישיבות "קרית מלך" ו"תפארת 
ציון": כולנו זוכרים את הימים הנוראים שעבר סבי, רבינו מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל. מצבו הבריאותי היה קשה, עשרים אחוזים היו שיחיה ושמונים 

אחוזים שלא יחיה, בין אם 
ובין אם לא.  ניתוח  יעשה 
העולם רעש וגעש. הסיכויים 
שהניתוח יצליח שאפו לאפס, 
ובזכות תפילת רבים הניתוח 
שנים  כעשר  וחי  הצליח 

נוספות.
לאחר מכן לא יצא אפילו 
המשפחה  של  לשמחות 
הקרובה ביותר. בתוך חצי 
השנה שלאחר הניתוח, הגיע 
לבקרו יום אחד ראש עיריית 
ירושלים לשעבר, הרב אורי 
לופוליאנסקי, עם הזמנה לבר 
מצוה לבנו, לקבלת ברכה 
לקראת בר המצוה. אמר מרן 

זצוק"ל: "ברכה אתן לך, אבל אתה יודע שאני לא יוצא לשמחות אפילו של 
הקרובים ביותר, אני מצטער מאוד". אמר לו הרב לופוליאנסקי: "לרגע אחד 
לא באתי לבקש שהרב יבוא, מי כמוני יודע את המצב הבריאותי, אני רק 

חפץ בברכה!". מרן זצוק"ל בירכו והוא עזב את הבית.

הגיע יום בר המצוה, רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל אומר למשפחה: 
"הולכים".

אמרו לו: "מה הולכים?"
אמר: "יש בר מצוה, הולכים!"

שאלו: "הרב הרי בקושי יכול לזוז מהמיטה, לקרובים ביותר הרב לא הולך, 
ולבר מצוה הולך?"

אמר מרן זצוק"ל: "כן, אני חייב ללכת, כיוון שאני חייב לו 
הכרת הטוב!". 

"איזו הכרת הטוב?", שאלו.
"יש לו הרי אירגון שנקרא 'יד שרה', שהשאיל לי מיטה שאני 
'יד  יכול לשכב עליה, וגם ההליכון שאני הולך עמו הוא של 

שרה', אני חייב לו הכרת הטוב"...
אמרו לו: "שתי תשובות בדבר: א. היה כדאי לו להקים את כל 
האירגון ולא רק כדי שהרב ישתמש פעם אחת במיטה ובהליכון. 
אם כן, הרב אינו חב לו הכרת הטוב. ב. הרב הרי עשה אותו 
לראש עיריית ירושלים, וודאי שהוא חייב לרב הרבה יותר ממה 

שהרב חייב לו".
אמר רבינו מרן זצוק"ל: "הכרת הטוב אין זה תשלום עבור 
הטובה שפלוני עשה לי. אם היה זה תשלום, היו צריכים באמת 
לדון מי עשה למי יותר כדי לדעת מי חייב למי. הכרת הטוב זו 
מידה שאדם צריך לרכוש לעצמו, בין שאר המידות הטובות 
שצריך לרכוש. אם כן, כאשר הוא עשה לי טובה אני חייב להכיר לו טובה!". 

)מתוך הספר – 'סברי מרנן'(

)דברים שנאמרו במסע התפילה לראדין וולאז'ין ע"י 'דרשו', כ"ד אלול תשע"ה(.

הגיע יום בר המצוה של משפחת ר' אורי לופוליאנסקי, ורבינו מרן הגרי"ש אלישיב 
זצוק"ל אומר למשפחה: "הולכים לבר מצוה". שאלו: "הרב הרי בקושי יכול לזוז 
מהמיטה, לקרובים ביותר הרב לא הולך, ולבר מצוה הולך?". אמר מרן: "כן, אני חייב 

ללכת, מכיוון שאני חייב לו הכרת הטוב!". "איזו הכרת הטוב?", שאלו

הניוז היומי של דרשו.

חוויה רוחנית יומית
מדי יום אצלך במייל

dirshu@dirshu.co.il
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 הרה"ג רבי אברהם פכטר שליט"א ראש כולל "מדרש אליהו" באלעד
בשיחה מיוחדת וסיפורים מרתקים על מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל

"ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה'" )שמות י''ד י''ג( 
עשרות אלפי אברכי כוללים שוקדים על תלמודם, בכוחו הגדול של רבן 
של ישראל מרן ראש הישיבה רבי אהרן יהודה לייב שטיינמן זצוק"ל, 
כיהושע בן גמלא שהקים את תלמודי התורה בדורו ואמרו עליו )בבא בתרא 
כא.(: "ברם זכור אותו האיש לטוב, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל". 
ניתן לומר על מרן ראש הישיבה זצוק"ל - 'ברם זכור אותו האי"ש לטוב, 
שאלמלא הוא אלפי אברכים בני תורה לא היו זוכים לחבוש את ספסלי 

בית המדרש, ולהשאר ספונים באוהלה של תורה'.
אברכים תלמידי חכמים נמרצים, היו מתמנים על ידו להקים מסגרות 
של כוללי אברכים, כשהוא עומד על גבם, ממריצם ומניעם לקבל על עצמם 

את העול הקשה, שבלתי ניתן לתיאור 
גיוס  למי שמצוי בסוד העניינים, 
תרומות של סכומים אגדיים, שחייבים 
להשיג מידי חודש בחודשו, היטלטלות 
בדרכים וספיגת בזיונות אין ספור, 
ומודע בכל מאודו  כשהוא מכיר 
לתפקיד הקשה, ולכן היה משקיע 
רבות מאוד בעידודם, ובנתינת יחס 
מיוחד לאותם מחזיקי תורה בפועל, 
שדואגים להחזיק את הכולל באופן 

רצוף.
עם אחד מהם יצאנו לשוח שיחה 
קצרה, לשמוע על תקופת 'תור הזהב' 
בהנהגתו של מרן ראש הישיבה זצ"ל. 
על הקשר האישי, שהוא הדרכה 
והוראה לדורות בהשקפה הטהורה, 

בהנהגת גדול הדור והשקפת התורה הקדושה בכל מה שקשור לביטחון 
והשתדלות, ועוד עניינים רבים שיבואו תוך כדי הדברים.

ראש הכולל איתו שוחחנו, הלא הוא הרה"ג אברהם פכטר שליט"א, ראש 
כולל 'מדרש אליהו' באלעד. הכולל הגדול ביותר בעירו המונה 420 אברכים, 
בני תשחורת מכל החוגים והעדות. הכולל מתחלק לי"ג קבוצות מכל 
סגנונות הלימוד וחלקי התורה. כולל האברכים נכנס כעת לשנתו העשרים 
כ"י, וכעדות האברכים בכולל, במשך שני העשורים שחלפו לא נגרעה 
מלגתם של האברכים מדי ראש חודש בחדשו. מצב זה נמשך ב"ה גם 
בעידן שערכו קיצוצים בתקציבי הכוללים, שמטרתם היחידה היתה 
"להשכיחם תורתך", והן בתקופת הנפילה הגדולה בארה"ב, שגדולי הגבירים 
תומכי התורה התקשו להמשיך ולתרום את תרומתם הקבועה, והכל בברכתו 
ובהדרכתו של אותו זקן, האי"ש הזכור לטוב, שהחדיר אמונה תמימה 
במנהלי הכוללים שהכל נגזר מלמעלה וההשתדלות שלהם היא רק בגדר 

השתדלות. 
"כחוט השני עברה הנהגה והשקפה זו אצל רבינו זיע"א" - פותח ראש 
הכולל שליט"א את סיפוריו המרתקים באנקדוטה מעניינת. "בתחילת דרכי 
בהנהגת הכולל לפני עשרים שנה, נקראתי אל מרן ראש הישיבה זצ"ל, 
והוא הורה לי לקבל על עצמי את עול הקמת הכולל בעירי אלעד. שאלתי 
אותו: 'ומה יקרה אם לא אצליח לגייס בכל חודש את הסכום הנדרש?'. 
ענה לי רבינו: 'מה שיחסר לך אני אשלים'. היה בזה נסיכת כח לקבל על 
עצמי את עול הקמת הכולל, כשאני רגוע שאם לא אצליח יש לי כתובת 
לפנות אליה. יש בכך מן אומנות חכמת הנפש, לדעת להרגיע את האדם 

מפני חששותיו, שכשידעתי שכביכול פת בסלי, לא חששתי לצאת לדרך, 
ובלב רגוע התחלתי בעבודה רצינית של גיוס המעות להחזקת הכולל".

ש. האם קרה לכם אי פעם, שהשתמשתם בנכונותו של ראש הישיבה להשלים את 
החסר? 

"ברוך ה' שלא הוצרכתי לכך אף פעם, ואני שומר לעצמי את הזכות הזו 
לעתיד שממקומו הוא יפן ברחמיו, לעורר זכויותיו הבלתי נדלות לתת לנו 
- ראשי הכוללים - כח להמשיך במלאכתנו, מלאכת שמיים. אמנם פעם 
אחת הוא כן נתן לי מעות למטרה מסויימת - בהמשך נספר על כך, אך 
ברצוני להמשיך באנקדוטה המעניינת שעברתי בתחילת דרכי. כפי שהזכרתי 
הוא היה מעודד אותנו מאד, ולכן ביקש שבכל פעם שנחזור מנסיעה מעבר 
לים, שניכנס אליו לדווח ולספר לו על 

מה שעבר עלינו".
'פינעף טויזנט' שהם )רק חמש מאות(

"כשחזרתי בפעם הראשונה מחו"ל, 
סיפרתי לו שנכנסתי לגביר אחד שידיד 
שלי המליץ עליו, שהוא נותן נתינות 
מכובדות. ידיד זה אף הסיע אותי אליו. 
נכנסתי למשרדו, ומכיון שאינני שולט 
כלל בשפה האנגלית ואף לא בשפת 
ברורה, למעט כמה  בצורה  האידיש 
משפטים רצוצים. ישבתי אצלו וניסיתי 
להסביר לו בשפה המדוברת, כשתיבלתי 
במספר מילים באידיש, על חשיבות 
לימוד התורה ועל העול שיש עלינו לגייס 
את החזקת התורה, וביקשתי ממנו שירים 

תרומתו בעין יפה למען הכולל.
"הגביר חשב כמה רגעים, וענה לי שהוא יתרום 'טויזנט )1000( דולר', 
אמרתי לו: 'פאר מיר איז דאס גארנישט' )בשבילי זה לא סכום מספק(, 
אז הוא אמר לי 'איז צוויי טויזנט' )אז אתרום 2000(, שוב אמרתי לו כי זה 
לא מספק, אז העלה לשלושת אלפים, כך המשכתי איתו עד שהגענו 
לחמשת אלפים, ואמר שיותר הוא לא מסכים להעלות את תרומתו. הוא 
כתב שיק על הסכם שנקב, הכנסתי אותו לכיס החליפה מבלי להביט 

בסכום הרשום עליו, ויצאתי לדרכי.
"כשהגעתי אל הרכב הבעתי את תרעומתי על חברי שהביא אותי ל'כתובת' 
כל כך לא יעילה מבחינתי, כי הוא תרם לי רק חמש מאות דולר. חברי לקח 
את השיק, הציץ בסכום הנקוב בו וזעק: 'מה פתאום חמש מאות – הוא 
רשם חמשת אלפים', ואני התעקשתי שרק חמש מאות, עד שראיתי במו 
עיני את הסכום, ופרצתי בצחוק של מבוכה. מתברר שאני, מחוסר שליטה 
בשפת האידיש על בוריה חשבתי משום מה ש'טויזנט' זה בסך הכל מאה... 

כך שהתרעמתי עד שבסוף הוא הגיע רק לחמש מאות...
"כשחזרתי לארצנו הקדושה, סיפרתי למרן זצ"ל את כל מה שעבר, עלי 
וגם את הסיפור מעורר גיחוך זה... חייך ראש הישיבה ואמר לי: 'רבים באים 
אלי ומתלוננים שהם לא מצליחים לגייס די כסף בשהותם מעבר לים, כי 
חוסר ידיעת השפה היא להם לרועץ, אבל אתה ההוכחה שאין עוד מלבדו, 
וכל ההצלחה אינה תלויה בידיעת או אי ידיעת השפה, כי אתה דווקא 
מחוסר ידיעת השפה הצלחת למעלה מן המשוער מאותו גביר'. שיעור 
באמונה הוא הסיפור שלי!". את השיעור הזה באמונה החדיר לנו רבינו 
בכל עת מצוא, כי זו הייתה תהלוכת חייו עם עצמו, וחיי האמת שלו עלי 

קיבלתי טלפון ממיאמי מאחד התורמים, והוא אומר לי כי הוא מתכונן להגיע לארץ, 
ולקרוא לרב שטיינמן ל'דין תורה', כי קיבל ברכה ממרן ראש הישיבה לעשירות, בזכות 
תרומתו למען החזקת התורה, והנה עתה הוא נפל למצב קשה...  נלחצתי מכך מאד, 

ונכנסתי לראש הישיבה זצ"ל, ענה לי רבינו: "תגיד לו שיבוא"

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

אדמות. במסר שכזה הוא אף התייחס אל הגבירים תומכי התורה, שהרימו 
תרומות נכבדות להחזקת התורה, היה מביט על כך בעיניים של אמונה 
שהכל מאיתו יתברך. ופיו של איש שיחנו קולח סיפורים רבים מענין זה.

מזונותיו של האברך קצובים לו
"היה זה במוצאי פורים, של השנה בה הייתה הנפילה הגדולה בארה"ב. 
גבירים רבים איבדו את רכושם, ולא יכלו לתת את הסכומים אותם הצלחנו 
למסד, פחות או יותר, ולקבל מהם במשך עשור שנים. המצב היה שצריכים 
לחפש תורמים חדשים בתקופה הקשה הזו, וזה כאילו להתחיל לפתוח 
כולל חדש. נכנסתי למרן ראש הישיבה זצ"ל, ותיניתי את הקושי שעלי 
לעבור עתה. שאלתי אותו מה אומר לאותם גבירים, שכל השנים תרמו לי 

ועתה קשה להם מאד?
"ענה לי רבינו כך: 'תאמר להם, שלנו ברור שמזונותיו של אברך כולל 
קצובים לו מראש השנה, בדיוק איזה סכום יכנס לרשותו. הבחירה היא 
עתה בידכם, אם זה יהא דרככם ותמשיכו להיות מתומכי התורה, גם אם 
זה יעלה לכם במאמץ יתר מכל השנים, או שתוותרו על הזכות הזו לאחרים 

שיזכו, כי המעות יגיעו בכל מקרה, כי כבר נגזר על כך בתחילת השנה'"
ש. האם הועיל מסר זה לאותם גבירים יורדים רח"ל, בשעתם הקשה?

"אין לך מושג איזה רושם עשו 
הדברים האמתיים, והיוצאים מלבו 
ופיו הטהור של מרן זצ''ל. רובם 
הצליחו לעמוד בקושי הגדול, 
ולתת את הסכומים שהיו נותנים 
בכל שנה. הגדיל לעשות אחד מן 
הגבירים, שכשתרם את תרומתו, 
על ידי שנטל הלוואה גדולה לשם 
כך, כתב מכתב לאברכים בו הוא 
זו עשו  מציין, שמכיון שבשנה 
ה'זבולונים' מאמץ עליון לתרום 
למעלה  האברכים,  להחזקת 
מכוחותיהם ולמעלה מיכולותיהם, 
מבקש הוא מן ה'יששכרים' יושבי 
אוהל, חובשי ספסלי בית המדרש, 
שאף הם יעשו מאמץ עליון יותר, 
והלימוד יהא במצב נעלה וגבוה 
יותר מבכל שנה ושנה. תלינו כמובן 
את המכתב בכולל והיה מזה חיזוק 

גדול".
'דין תורה' עם ה'ראש ישיבה'

"באותה תקופה" - ממשיך איש 
שיחנו לשזור סיפור לעובדא ומעשה 

להנהגה – "קיבלתי טלפון ממיאמי. על הקו אחד מן הגבירים, כשבקול 
טעון וכאוב הוא אומר לי, כי הוא מתכונן להגיע לארץ ישראל ליממה אחת, 
ולקרוא לרב שטיינמן ל'דין תורה'... טענתו היא, שקיבל ברכה ממרן ראש 
הישיבה לעשירות, בזכות תרומתו למען החזקת התורה, והנה עתה הוא 
נפל למצב קשה, באותה תקופה קשה שרבים מאד נפלו גם הם, ולכן הוא 

רוצה לבוא לארץ לדון עם הראש ישיבה בדין תורה.
"אני נלחצתי מכך מאד, נכנסתי לראש הישיבה זצ"ל וסיפרתי לו דברים 
כהווייתם. ענה לי רבינו: 'תגיד לו שיבוא'. והוא אכן בא. הוא התיישב לפני 
רבן של ישראל ותינה את טענותיו, כשרבינו יושב ומאזין לו לכל מילה 
ומילה. כשסיים לשפוך את לבו, הרהר רבינו כמה דקות לפני שענה לו, 
ואז שאלו: 'האם בעסקיך יש לך שותפות ורווחים עם מחללי שבת?'. ענה 
לו אותו גביר בחיוב. המשיך רבינו לשאול: 'האם יש לך קשר ורווחים 
מעסקים שעוברים על איסורי ריבית?'. שוב ענה אותו יהודי בחיוב, כי אכן 

יש לו שותפות עם עסקים בריבית.
"אמר לו מרן ראש הישיבה: 'אם כך תשמח שנכסיך כולם נאבדו. הקב"ה 
ריחם עליך שלא תעבור איסורי תורה ולא תהנה מממון של חילול שבת. 
הוא נתן לך הזדמנות עתה לקבל על עצמך, לסחור אך ורק בממון כשר 
שאין בו איסורים, וכך תחזור לאיתנך הראשון'. והוסיף לו: 'זה שצריך 
להאמין שלכל אחד יש סיבה מיוחדת, למה דווקא הוא נפל בנפילה הגדולה, 
למרות שכביכול זוהי צרת רבים, אבל אצל השי"ת הכל מחושב לפרטים. 

וכמו שאתה רואה', הוסיף רבינו זצ"ל, 'נכון שנופלים טילים כעת בחיפה 
זה בימי מלחמת לבנון השניה, שחיפה הייתה מטווחת בטילי  )היה 
החיזבאללה ימ"ש(, אתה חושב שזה סתם, זה בגלל שנוסעים שם אוטובוסים 
בשבת. הקב"ה מחשב לכל מקום מה מגיע לו במיוחד, וגם אותך הוא 

מעניש כביכול, ונותן לך הזדמנות מחודשת'.
"אותו גביר קיבל על עצמו לסחור בלי חששות של איסורי שבת וריבית, 

וחזר לקדמותו ועד היום הוא ממשיך להחזיק תורה בממונו".
תיקח 'קיטל' ו'מחזור' לדרך וגם מכתב ממני

"שנה אחת שחל יום הכיפורים ביום ב', נכנסתי למעונו של רבינו זיע"א, 
יחד עם נאמן ביתו הרה"ג יצחק לווינשטיין, במוצאי ראש השנה, ושאלה 
קשה בפי: היות ומצב הכולל קשה מאד, וחייב אנוכי להשלים סכום כסף 
גדול למשכורתם של האברכים לקראת החגים, ויש גביר אחד שמקבל 
אנשים רק ב...שבת, יש סיכויים גדולים שאצליח לקבל ממנו את הסכום 
הנדרש. אולם בעקבות כך לא אצליח לשוב ליום הכיפורים לביתי, מה עלי 

לעשות?
"גם כאן נדהמתי מתשובתו של גדול הדור. שאלתו הראשונה הייתה: 
'אם תהיה בחו"ל היכן יתפללו בניך ביום הקדוש?'. עניתי לו שהם יתפללו 
עם אבי בישיבת סלבודקא. 'להתפלל בסלבודקא זה טוב', הוא ענה, 'אז 
אם כן תיסע, תיקח אתך 'קיטל' ו'מחזור ליום הכיפורים', ואני אצייד אותך 
גם במכתב אישי לאותו גביר, ואולי הוא יסכים לקבל אותך עוד לפני שבת, 
ותוכל לחזור ליום כיפור לארץ'. אני גיחכתי מעט לאפשרות הזו, כי ידוע 
הוא שאותו גביר אינו מקבל בשום אופן בימים אחרים לבד משבת, אבל 
עשיתי כדבריו. כשהגעתי יצרתי קשר עם הגביר, ואמרתי לו שיש לי בשבילו 
הפתעה מארץ ישראל. למרבה הפלא הוא הסכים לקבל אותי בשביל 
ההפתעה, שהייתה כמובן המכתב מראש הישיבה זצ"ל. הוא התרגש מאד, 
ועל אתר השלים לי את כל הסכום שהיה דרוש לי לצרכי הכולל. שבתי 

לארץ ישראל עוד לפני יום הכיפורים.
"רב אחד ממונסי הגיע פעם אחת לרבינו, בלוויית גביר מבני קהילתו 
ושאלת הגביר בפיו: 'יש ראש כולל אחד מאלעד ששמו הרב פכטר, שמבקש 
ממנו תרומה על סך מיליון דולר... אני יודע שאין בידי את הסכום הנזכר, 
האם אוכל לכתוב בכל זאת שיק מאוחר יותר על הסכום, באמונה כי הוא 

ייכנס לחשבוני עד אז?'
"תשובת רבינו הייתה בבהירות עצומה בדרגות באמונה: 'אם הנך יודע 
בבירור, שגם במצב שלילה אחד לפני שהשיק צריך להיות מכובד בבנק, 
והסכום המדובר עדיין לא נמצא בחשבונך, בכל זאת תישן בשלווה ובנחת 
מתוך אמונתך בבורא ית"ש, אז מותר לך לכתוב את הסכום הזה. אבל אם 
אתה יודע שבמצב שכזה שנתך תנדוד ולא תהיה רגוע, אזי אין לך רשות 

לכתוב סכום שכזה'".
תיסע לכינר בטבריה

"כפי שהבטחנו בתחילת הדברים, נספר על פעם אחת שקיבלתי מעות 
מרבינו:

"מידותיו התרומיות של רבינו בענייני בין אדם לחברו, הלא היו מן 
המפורסמות. אנחנו כראשי כוללים משולחים, חווינו זאת אין ספור פעמים. 
פעם אחת בעת לידת אחד מבניי, לפני כאחת עשרה שנה, כשהייתה דרכו 
עוד לנסוע לסנדקאות, הצעתי לו שאולי בכדי שלא להטריח אותו, אערוך 

את הברית באולם סמוך לביתו, במקום לערוך במקום מגוריי באלעד.
"ענה לי כך: אתה נוסע בכל העולם, אתה נפגש עם אנשים כל הזמן ולכן 
אתה לא מרגיש בדידות, אבל עקרת הבית, נוות ביתך, הנשארת כאן עם 
כל עול הבית בהיעדרך, היא נמצאת בבדידות בין ארבע קירות כל אותן 
שבועות. אני אסע במיוחד לאלעד לערוך את הברית בכולל שלכם, בכדי 

לכבדה ולהעריכה...
"ופעם אחרת כשדיווחתי לו על הנסיעה, ותיארתי את הקושי הרב שהיה 
מנת חלקי, הוציא מכיסו סכום כסף ואמר לי: 'אתה יודע שיש מלון שנקרא 
'כינר' וזה בטבריה, תיקח את הכסף ותיסע לשם עם נוות ביתך לשבת 

קודש למנוחה. זה מגיע לשניכם...
"פעם אחרת הקפיד לשאול אותי אם זכרתי לקנות לה בגד נאה, כהערכה 
על מסירותה למען לומדי התורה. כל כך הייתה חשובה לו הדגשת הכרת 
הטובה, על המסירות הרבה הכרוכה במאמץ להחזיק את מפעל חייו – 

העמדת תלמידי חכמים מופלגים לה' ולתורתו".
)גליון זיכרון למרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל עיתון המבשר, טבת תשע"ח( 

'יש ראש כולל 
אחד מאלעד, 

שמבקש ממנו 
תרומה על סך 
מיליון דולר... 
אני יודע שאין 

בידי את הסכום, 
האם אוכל 

לכתוב בכל זאת 
שיק מאוחר 

יותר על הסכום, 
באמונה כי הוא 
ייכנס לחשבוני 

עד אז?' 
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הגאון רבי ראובן פינשטיין שליט"א, על אביו הגדול הגר"מ פינשטיין זצוק"ל • דרכו של בעל  ה"אגרות משה"
י ֲאִני ה' רְֹפֶאָך" )שמות ט"ו, כ"ו( "ּכִ

ענוותנותו של רבי משה הקרינה על כל רואיו - הוא סבר שניתן ללמוד 
מוסר מהצורה בה יהודי מתנהג. בבחינת "ובערת הרע – מקרבך". דהיינו 
שמאופן הנהגתך ילמדו ממך אחרים כיצד להתנהג, ואז יהיה 'ובערת-הרע'. 
דמותו הקרינה מוסריות, ואצלנו בישיבה השפעתו ספוגה בכותלי בית המדרש 
35 לא למדו אצלו, אבל  עד עצם היום הזה. אברכים שהם פחות מגיל 
וברוך השם,  יותר מעבירים לצעירים את אשר ראו עיניהם.  המבוגרים 

התלמידים בישיבה ידועים כבעלי 
מידות טובות, עדינים, שיכולים 
לחוש  בלי  גם  לזולת  לעזור 
בעקבות כך גאווה. ישנם תלמידים 
שברוך ד' יודעים הרבה מסכתות 
בעל-פה, וכאשר הם פוגשים 
אנשים אחרים הם לא מתגאים 
זאת  ושומרים  בידיעותיהם 

לעצמם.
הגיע פעם ראש ישיבה לדבר 
עם אבא. באמצע השיחה נכנסה 
אישה, וסיפרה שרוצים להרוג 
אותה! אבא הקשיב לסיפורה 
הטראגי, ואני הבנתי מיד שמדובר 
בסיפור דמיוני, של אישה שאינה 
בריאה בנפשה. אבא המשיך 
להקשיב ולהקשיב, אם כי הבחנתי 

שהוא עסוק במשהו, יתכן שהוא למד אז משניות בעל-פה. רק כעבור שעתיים 
היא סיימה את סיפורה, ואבא הסביר אחר כך שלהקשיב לה זה חסד גדול.

הדבר הכי גדול שאני ראיתי אצל אבא, הוא כיצד היה כותב תשובות בהלכה, 
במשך עשר שעות ברצף בלי להתעייף! הוא זכר הכל בעל-פה, וכאשר נזקק 
לעיין באיזה ספר, היה ניגש, לוקח את הספר ומעיין בו בעמידה במשך כדקה. 
כאשר באמצע כתיבת תשובה היה אדם נכנס עם שאלה, היה מפסיק לכתוב 
ומתפנה לאותו אדם. השיחה יכלה להמשך חמש דקות, עשר דקות ואף 
שעה, אבל מיד בתום השיחה המשיך מיד לכתוב מאותו מקום בו הפסיק! 
בדרך כלל, כדי לחזור לכתיבה, אנשים זקוקים לעצור ולרכז מחדש את 

המחשבות. אצל אבא זה לא היה כך.
"אבא לא אהב חומרות", מגדיר רבי ראובן. בעל 'אגרות משה' נודע בכוח 
הפסיקה שהיה חוצב את ההר... כאשר מאן-דהו טען שהוא מיקל בפסקיו, 
התבטא: "מה פירוש 'מיקל'? למדתי את הסוגיה לעומקה וכך העליתי הלכה 
למעשה, האם אעשה שקר בנפשי ואפסוק לחומרא, כאשר ההלכה היא 

לקולא? הרי במקרה זה אהיה נחשב כמגלה פנים בתורה שלא כהלכה!".
החינוך בבית

רבי משה היה "אביהם של ישראל". עובדות רבות מתארות את היחס החם שהוא העניק 
לכל יהודי – שמא היה שייך לשמוע משהו על ר' משה בתור אבא?

הוא היה אבא טוב מאד. בתור ילד הוא שיחק איתי... כאשר התגוררנו 
באיסט-סייד היה לנו ארגז קרח ששימש כמקרר. כשהייתי בן שלוש עזבנו 
את האיסט-סייד, ובדירה החדשה היה לנו מקרר שעבד על בסיס גז, בדומה 
למקרר חשמלי. יום אחד נכנסתי הביתה ופגשתי את אבא שרוע על הרצפה 
מעל נייר. מיהרתי אליו וראיתי שהוא בודק משהו מתחת למקרר. אבא ביקש 
ממני לשכב לצדו, והוא הסביר לי שהוא בדק את פעילות המקרר, כדי להכריע 

3 לא יכולתי להבין הרבה, אבל לא אשכח  אודות השימוש בו בשבת. בגיל 
כיצד אבא 'שיתף אותי' בהתלבטות, כאשר לבסוף 'החלטנו' יחד שאין בעיה 

במקרר...
כעבור זמן הבנתי כיצד אבא עשה הכל שאקבל אהבת תורה, ושלא יהיה 
שום מצב בענייני שמירת תורה ומצוות שיגרום חלילה למצב הפוך. בגיל 
שש היינו בנופש ליד משק בקשר. אבא למד איתי כל בוקר בקביעות, ורק 
אחר כך יכולתי ללכת להתבונן בפרות. פעם אחת הייתי אמור להפסיד דבר 
מעניין מחמת הלימוד אתו, והוא הרשה לי לעצור באמצע הלימוד. הוא חשש, 
שאם אשאר ללמוד, עלולים להיווצר אצלי רגשות שליליים חלילה כלפי 

הלימוד. הלכתי, וכאשר חזרתי המשכנו ללמוד. 
אני זוכר, שבימי החורף אבא היה מחמם לי את הבגדים לפני שהוא הלביש 
לי אותם. זה היה בשש בבוקר. אחרי שהבגדים חוממו היה מלביש לי אותם 
מתחת לשמיכה כדי שלא ארגיש בקור. למה הוא התאמץ כל כך? לימים 
הבנתי שהוא רצה להשמיט את התירוץ 'קר לי'. הוא עשה הכל כדי שלא 

יהיה דבר שימנע את החשק ללכת ללמוד. 
התורה ועמלה

אבא סיפר, שבהיותו ילד בן שבע הוא שיחק שחמט )מסופר, שבגיל זה 
הוא כבר ידע שלושת הבבות(, אבל מיד הפסיק עם זה, בראותו כמה זמן 
וחשיבה צריך להשקיע בזה על חשבון לימוד התורה. אבא הקפיד לא להישען 
על משענת הכסא, הוא אמר שההישענות מורידה מכח ההשקעה בלימוד. 
ואכן אצלנו בישיבה אין סטנדרים מהסיבה הזו, כדי שהלומדים לא ישענו 

ויהיו מרוכזים בלימוד. 
השיעורים שלו היו תמיד חדשים, הוא לא חזר בכל מחזור על השיעורים 
הקודמים. בשיעורו שאל קושיות פשוטות שאחרים 'מפחדים' לשאול. גם 
בספרים ניתן להבחין בהצגת שאלות פשוטות, אבל חשובות, כי הן מעוררות 

תירוצים חשובים. 
כיצד היה סדר יומו בתקופת הנופש?

הוא היה נוסע להרים לנוח, ושם ישב תמיד וכתב תשובות. ניסו להסתיר 
את מקום הנופש שלו מעיני אנשים אבל זה לא עזר... שאלות בענייני הכלל 
המשיכו כמובן להגיע אליו גם בתקופה זו, אבל גם יחידים הצליחו להיכנס 

ולהציג את שאלותיהם. 
יהודי סיפר, שפעם אחת החליט לעקוב מקרוב אחר סדר יומו של אבא, 
בשעה שהתארח במקום מסויים. בשעה שתים בלילה הבחין שאבא קם 
ללמוד. כעבור ארבע שעות, בשעה שש, נכנסה לחדר ילדה קטנה. היהודי 
שעקב אחריו נדהם לראות כיצד הוא משחק עם הכדור שלה למשך זמן... 
הוא לא יכל להתאפק, ובהזדמנות שאל את אבא מה ראה צורך לשחק בכדור? 
אבא הסביר לו שעד שהוא הגיע להתארח בבית, זכתה הילדה להמון תשומת 
לב. אבל ברגע שהאורח הגיע, הוסחה כל תשומת הלב אליו – "אני לא רוצה 
שהיא תשנא רבנים", נימק אבא את החלטתו להשתעשע בכדור שלה, ובכך 

להעניק לה תשומת לב.
האם נימק פעם מדוע נהג לעמוד בתפילת שמונה עשרה ללא תזוזה כמלוא נימא?  

בעודו ברוסיה כלאו אותו, ופעם אחת העמידו אותו שם בפני קבוצת חיילים. 
הוא סיפר שבהזדמנות זו למד מה נקרא "עומד לפני המלך". לכן נהג שלא 

לזוע בתפילת שמונה עשרה. 
כמה שעות ביממה הוא הקדיש לשינה?

בלילי שישי נהג לקום בשעה שתים, ובשאר הלילות בשעה ארבע. בצהרים 
היה נח כי הוא סבל מבעיה רפואית, ורופא הורה לו שהוא חייב לנוח. בממוצע 
היה ישן חמש שעות ביממה. זו לא הנהגה שמתאימה לכל אחד. כאשר 

בעיצומה של הדרשה נתקף רבי משה פינשטיין זצוק"ל בהתקף-לב. בבית החולים 
לא  הוא  אבל  בחופשה,  היה  המומחה  הקרדיולוג  קוצב-לב.  בו  להשתיל  הוחלט 
סבר שיש להמתין לקרדיולוג הבכיר, באמרו: "הקב"ה רופא חולים". לאחר שכולם 
ביקשו ממנו להמתין למומחה – הסכים לכך. בסופו של דבר, המומחה השתיל  את 

הקוצב וכעבור שבוע התברר שהטיפול נכשל...

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

שואלים אותי אם ניתן לקצץ בשעות השינה, אני מורה להפחית חמש דקות 
שינה ולעקוב אם זה לא מזיק. אם מתברר שזה לא מזיק ניתן להוסיף 

ולהפחית אך להמשיך ולעקוב. 
כיצד היו נראות סעודות השבת במחיצתו?

הסעודות היו עמוסות בדברי תורה והיה בהן משהו מיוחד: אבא לא אמר 
'דבר תורה על השולחן', אלא כל הזמן 'דיבר בלימוד'. זה לא היה מתוך 
תכנון של 'עכשיו צריכים להגיד דבר תורה', אלא דברי התורה היו חלק 
מהסעודה. כל נושא וכל עניין שעלו על השולחן נמשכו בסופו של דבר לדברי 
תורה. את הזמירות היה אבא יותר 'אומר' מאשר 'מנגן'. לא הייתה לו 'שטימע', 

אבל האמירה המתנגנת שלו הייתה שובת לב... 
כאשר הצגתי בפני רבי ראובן שאלה מסויימת, קבלתי תשובה מעניינת: 
"קשה לי לענות. עבורי אבא היה 'אבא'. אני לא 'עקבתי' אחר התנהגותו כפי 
שאנשים נוהגים לעקוב אחר הנהגות של אדם-גדול. למרות זאת, התייחסנו 
אליו גם בבית בכבוד הראוי לאדם-גדול. כאשר התחלתי לדבר אתו בלשון 
של כבוד, בלשון נסתר, הוא ביקש שאדבר עמו בלשון נוכח. אמרתי, שגם 

כאשר האבא מוחל על כבודו מצוה מיהא איכא, והוא הסכים".
מעין הלבנת פנים

בעיצומה של דרשת שבת הגדול, נתקף אבא התקף-לב )הרגשתי כאילו 
ליבי נאחז בצבת ונעקר ממקומו", תיאר אחר כך ר' משה את תחושתו(. 

למרות הכאב המשיך באמירת הדרשה. כאשר הגיע לבית החולים הוחלט 
להשתיל בו קוצב-לב. אמרו לו שישנו קרדיולוג מומחה אשר כעת נמצא 
בחופשה וכדאי להמתין לשובו. אבל אבא לא סבר שיש להמתין לקרדיולוג 
הבכיר, הוא לא החזיק מזה, באמרו: "הקב"ה רופא חולים". אבל מאחר 
שכולם ביקשו ממנו להמתין למומחה – הסכים לכך. בסופו של דבר, המומחה 
עצמו השתיל בו את הקוצב וכעבור שבוע התברר שהטיפול נכשל ויש לבצע 

אותו שוב. 
אבא שקע בחשבון נפש נוקב, מדוע באים עליו ייסורים אלו? מדוע נגזר 
עליו דבר שהוא מעין חיוב מיתה? הוא חיטט בעברו עד שהגיע למסקנה 
שהייסורים באים עליו מאחר שבילדותו שאל את רבו קושיה חזקה. חברו 
יישב את הקושיה ואילו אבא יישב אותה באופן אחר. הרבי העדיף את 
התשובה של אבא על פני תשובתו של החבר. אבא חשב שאפשר שהוא שמח 
באותה שעה – ואם כן יש כאן מעין הלבנת פנים! אמא שמעה את הסברו 
וטענה: "לא! העונש הוא בגללנו, כיון שאנו לחצנו להמתין למומחה הגדול, 

ובכך התנהגנו באופן שמורה כביכול שהרפואה איננה ביד הקב"ה!".  
 )מתוך הספר 'מפיהם של רבותינו'(

שיחתו של הרב רפאל ברלזון עם הגאון רבי ראובן פינשטיין שליט"א, על דמות הענקים 

של אביו הגדול הגר"מ פינשטיין זצוק"ל, במלאות עשרים שנה לפטירתו, פורסמה במוסף 

שבת קודש של "יתד נאמן" פרשת כי תשא תשס"ו(

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על מי שיודע לומר על כל דבר – 'שיהיה ככה'
"ּוְראּו ֶאת ְיׁשּוַעת ה'" )שמות י"ד, י"ג(

כיון שידענו שהבית היהודי משמש ככור היתוך למידותיו של האדם, ובפרט 
למידת הביטחון והסבלנות, הרי שעיקרה של עבודה זו נעשית בתוך הבית 
פנימה. בעניין זה סיפר הגאון רבי יהודה סילמן מעשה שהיה אצל הגה"ק 

ה'תולדות', רבי יעקב יוסף מפולנאה:
יום אחד הגיע אליו יהודי המתגורר בכפר קטן, בישר לו שהוא עומד להכניס 

את בנו בבריתו של אברהם אבינו, וביקש 
מהצדיק שיגיע אל הכפר כדי לשמש כסנדק. 
לא הייתה דעתו של בעל ה'תולדות' נוחה 
מהזמנה שכזו, שכן הדבר היה אמור לגזול 
ממנו זמן רב, אבל כיוון שלא רצה להשיב 
פניו של בעל-השמחה ריקם, ביקש ממנו 
לקבוע שעה מדוייקת לברית, שבה יהיה כבר 
הכל מוכן ומזומן, כדי שלא יצטרך להתעכב 

ולו דקה מיותרת. 
אבי-הבן הסכים כמובן לקיים את דברי 
התנאי, ובלבד שהצדיק הנשגב יהיה הסנדק. 

מאבד את סבלנותו
ברם, כאשר הגיעה השעה היעודה, ובעל ה'תולדות' כבר היה במקום, עדיין 
לא הצליחו לאסוף מניין יהודים. רק 5-6 אנשים נאספו, והצדיק החל לגלות 
סימנים של אי-סבלנות. הזמן חולף-עובר, והסנדק מאבד את סבלנותו. אכפת 
היה לו על הזמן המתבזבז. אמנם בינתיים הצליחו לאסוף עוד יהודי ועוד 
9 אנשים. ה'צענטער' היה  יהודי, אבל גם לאחר שעבר זמן מרובה, היו רק 

חסר. 
בשלב מסוים קם בעל ה'תולדות', ואמר שאם בתוך דקות ספורות לא יגיע 
היהודי ה-10, הוא חוזר למקומו, ושיחפשו סנדק אחר. ברגע האחרון נראה 
מרחוק אדם זקן מהלך לאיטו, ולפי מראה פניו נראה היה שהוא יהודי. בעל 
השמחה אץ-רץ לקראתו, והודיע לו על הברית המתקיימת בכפר, וביקש 

שיצטרף להשלים מניין. שמע היהודי כך ואמר: "אמנם התכוונתי ללכת בדרך 
אחרת, אבל כיון שהודעתם לי על הברית – שיהיה ככה, ואני מוכן לעבור 

דרך הכפר ולהשתתף בשמחה". 
לאחר הברית, ביקשו מהזקן שישתה ויטעם דבר-מה, וגם הפעם הגיב 

בסגנון זהה: "אני אמנם ממהר מאוד לדרכי, אבל שיהיה ככה"...
וכך על כל דבר ודבר שהציעו לו לעשות, אמר 'שיהיה ככה'...

גם כשינסו להרגיז אותו, הוא לא יצא מכליו
לכשבאו להיפרד מהזקן האלמוני הלזה, שאלוהו הנוכחים 

מה פשר התגובה שמעו ממנו כל העת: 'שיהיה ככה'? 
ויען להם הזקן, שאת הנהגתו זו שאב מתוך הפסוק: "אשרי 
העם שככה לו", ופירש – "אשרי העם ש'ככה' לו, אשרי מי 
שמגיב על כל דבר שקורה לו בחיים, 'שיהיה ככה', דהיינו 
שיש לו סבלנות לקבל כל דבר שהשי"ת מביא עליו בצורה 

נינוחה, ביודעו שזה הוא הטוב האמתי שלו". 
כשמוע בעל ה'תולדות' את הדברים, אמר שמן הסתם 
היה זה אליהו הנביא, המגיע לכל ברית מילה, ומן השמים 
גלגלו כך שגם הוא, ה'תולדות', ישמע את ה"אשרי העם 
ש'ככה' לו", "כדי שאשכיל להבין לא ללחוץ את השעה, ואם התגלגלתי 
לברית המילה ההיא, הרי שבוודאי הקב"ה רוצה שאהיה כאן, ולא אמהר כל-

כך לצאת"...
ואת העיקר הזה חייבים לשנן בבית היהודי, כי רק באימוץ דרך-חיים שכזו, 
תהיה לנו אפשרות לוותר לזולתנו. רק מי שיודע לומר על כל דבר – 'שיהיה 
ככה', ואינו דואג מהתרחשות בלתי צפויה, כי באמת הכל צפוי וידוע, רק 
אדם כזה יוכל לנהל את ביתו על מי-מנוחות, על רוגע אמתי, גם כשינסו 
להרגיז אותו ולהרתיח את דמו, הוא לא ייצא לעולם מכליו, ביודעו שלא הם 
המרגיזים, אלא השי"ת ציווה עליהם לעשות כך, וממילא עדיף ש'יהיה ככה', 

שהרי זה הוא רצונו של הבורא-עולם. 
)מתוך  הספר "שמחה בבית" בעריכתו של הרב משה מיכאל צורן(

קם בעל ה'תולדות' ואמר, שאם בתוך דקות ספורות לא יגיע היהודי העשירי הוא חוזר 
למקומו, ושיחפשו סנדק אחר. ברגע האחרון נראה מרחוק אדם זקן מהלך לאיטו, רצו 
לקראתו וביקשו שיצטרף להשלים מנין. אמר היהודי: "אמנם התכוונתי ללכת בדרך 

אחרת, אבל כיון שהודעתם לי על הברית – שיהיה ככה"
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הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל על הגאון מלובלין בעל 'תורת חסד', ועל רבי שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל
ה ַעְבּדֹו" )שמות י"ד, ל"א( ה' ּוְבמֹׁשֶ ֲאִמינּו ּבַ "ַוּיַ

יש בני אדם שלא היו מסוגלים לדבר, בדיבורם היו ערלי שפתיים, או מחמת 
חולשה שהייתה להם, אבל בכתיבה היו כמעיין המתגבר. 

למשל, הגאון מלובלין בעל 'תורת חסד': אני יכול לומר לכם, אולי כל 
התלמוד יש בתוך הספר הזה! יש על 'אורח חיים' ויש על 'אבן העזר'. חבל 
שאבד מאתנו על 'יורה דעה', הוא מזכירו בהקדמתו, אבל לא ידענו מה היה 

לחיבור הזה. 
אך חלק 'אורח חיים' - בצעירותי הייתי שותה בצמא את דבריו, כי כל 
גאונותו גאונות מבריקה, כל התלמוד מבהיק לנגד עיניו, בבחינת "עפעפיך 
יישירו נגדך", כל התורה כנגד עיניו. אתה לומד ורואה עוד בקיאות ועוד 
סברא יפה ועוד בקיאות, והכל ביושר העיון, לא פלפולים נפתולים כאלה, 
שמבלבלים את שכלו של האדם. כמה טוב שילמד אדם בספר הזה, הוא 
מצוי, לאחרונה צילמו אותו. הייתי מסתגר ימים ולומד רק בספר הזה, מבוקר 
ועד ערב. גאון נערץ כמוהו לא היה כמותו! הוא חי לפני שמונים שנה בשנת 

תרס"ד, אבל היה ענק ממש כמו בדורות הראשונים. 
הרב חיבר את הספר בזקנותו, והוא כותב בהקדמתו שהוא היה באפיסת 
כוחות, לא היו לו כוחות, כל הזמן היה שוכב. בלילה הרב ע"ה היה רגיש 
מאוד, השינה לא הייתה לו בעיניו, היה ישן חצי שעה וקם, וזה מחליש את 
האדם, אדם שהוא בלי שינה אינו יכול לחיות, והיה ישן ביום עוד איזו שעה 

אחת כדי להשלים מה שחיסר בלילה. 
בכל היום והלילה שעה וחצי, מה תיתן 
לו שעה וחצי? הפלא ופלא היה האדם 
הזה, היה לו מוח כזה עם זיכרון מפליא! 
סיפר לי הגאון חיים נאה ע"ה, שאביו 
ר' מנדל נאה ע"ה, היה יושב פעם אחת 
ולומד סוגיא של 'טיפת חלב' )חולין דף 
קח(, הר"ן שם שלושה ארבעה דפים, 
כולו חידושים וסברות דבר פלא! והנה 
נכנס בעל 'תורת חסד', כמובן הוא עמד 
מלוא קומתו. אמר לו: 'מה אתה לומד?' 
אמר לו: 'אני לומד את הר"ן של סוגית 
'טיפת חלב''. אמר לו: 'אגיד לך את הר"ן 
בעל פה'. התחיל לומר לו את הר"ן מילה 
במילה. והוא שומע ומקשיב, הייתה לו 
סקרנות לראות כמה יודע, לא השמיט 

מילה אחת עד הסוף!! אמר לו: 'תאמין לי, ארבעים שנה לא למדתי את הר"ן 
הזה', וזכר אותו מילה במילה בעל-פה, שלושה דפים! 

זה מוח פלאי, לא של בן אדם. איני יודע אם יש מלאכים שיש להם מוח 
כזה... 

וספרו 'תורת חסד' ממש כמו שאמרתי 'תורת חסד על לשונה'. הרב מביא 
את הגמרא בסוכה מט )ע"ב(, 'מאי דכתיב תורת חסד על לשונה, יש תורת 
חסד ויש תורה שאינה של חסד? אלא הלומד תורה ומלמדה לאחרים זו 
תורת חסד. הלומד תורה ואינו מלמד לאחרים זו תורה שאינה של חסד'. 
אמר: 'לא זכיתי ללכת לתת פלפולים ושיעורים מרוב חולשתי, לכן החלטתי 

להוציא את הספר הזה לאור, כדי שייהנו לכל הפחות מכתיבתי'. 
אשרי אדם שייקח את הספר הזה וילמד בו, אפילו שעתיים בשבוע על 

הסדר. בכל סימן יש כמעט רוב התלמוד, מלא תורה מלא חכמה מלא סברות, 
יש בו ראשונים ואחרונים, זה ספר ממש 'מפליא לעשות'. 

וזהו כמו שאמרתי, יש אדם שלא ניחון בכח הדיבור, הן מחמת חולשה או 
דבר אחר, אז לכל הפחות 'יפוצו מעיינותיך חוצה', על ידי שיחבר חיבור, 
והחיבור הזה יהיה קיים לדורי דורות, לא רק בחייו אלא גם לאחר מאה 
ועשרים שנה, אחרי כמה דורות הספר הזה ייפול ביד תלמיד חכם, כל חיך 

שטועמו אומר איזה טעם, ממש נופת צופים. 
יש גם כן על 'אבן העזר', אבל מה שחשוב ביותר הוא על 'אורח חיים', כמו 
שאמרתי, זהו גם כן דבר השווה לכל נפש. חשוב שאדם ירגיל עצמו בו, ילמד 
לכל הפחות שעתיים בשבוע. היו ימים שהייתי יושב מבוקר עד ערב, סוגר 

עצמי ולומד רק בספר הזה, כי זה ספר ממש מאיר עיניים!
• • •

"ברכות לראש משביר" - הגאון ר' שלמה זלמן אוירבך
"אמר רב חנא בר ביזנא אמר רבי שמעון חסידא: כל המונע הלכה מפי 
תלמיד, אפילו עוברין שבמעי אמו מקללין אותו... ואם למדו מה שכרו? אמר 
רבא אמר רב ששת, זוכה לברכות כיוסף, שנאמר 'וברכה לראש משביר', ואין 
משביר אלא יוסף, שנאמר 'ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל 
עם הארץ'. אמר רב ששת: כל המלמד תורה בעולם הזה - זוכה ומלמדה 

לעולם הבא, שנאמר 'ומרוה גם הוא יורה'".
כשאני קורא את הגמרא הזו, אני זוכר את 
הגאון ר' שלמה זלמן אוירבך, שהיה גר ב'שערי 
חסד' ור"מ בישיבת 'קול תורה'. היה גאון 
עולם ויחיד בדורו, לא היה עוד אחד כמוהו, 
אבל כמו שהיה גאון בתורה היה גאון במידות 
טובות, איזו ענווה, איזה מתק שפתיים, איזה 
חיוך, אף פעם לא תראה אותו עצוב, כל הזמן 
חיוך על שפתיו! כל מי שהיה מדבר עמו, היה 
חושב כאילו הוא בנו יחידו, יושב ומדבר עמו! 
זה נקרא שמו 'ברכות לראש משביר', זוכה 
לברכות כיוסף, יוסף הצדיק נאמר בו 'וימצא 
יוסף חן בעיניו, וכל אשר הוא עושה מצליח 
בידו', כך אדם שהוא אוהב את הבריות, מלמד 
אותם תורה בענווה, למרות שיכול ללמוד 
תורה בעצמו, ילמד, יעלה ויתעלה יותר ויותר, 
חבל שיוציא את זמנו, זמנו יקר מאוד, אבל 
מתוך שאוהב את ישראל - יושב לומד איתם ומלמד אותם, הקב"ה נותן לו 

ברכות כיוסף. 
מה היה יוסף? 'כל אשר הוא עושה מצליח בידו', מה זה 'בידו'? אמרו 
במדרש: כשהיה בא יוסף אצל פוטיפר אומר לו פוטיפר 'תביא לי כוס תה', 
הוא הולך ומביא לו כוס תה. אומר לו, 'לא אמרתי תה אמרתי יין'. אומר 'יהי 
רצון שיהיה יין' - ונהפך ליין, לא הולך מביא ממקום אחר. אומר לו, 'לא יין 
אלא קפה' - 'יהי רצון שיהיה קפה' - ונהפך לקפה, וזהו מצליח 'בידו', מה 
שרוצה נהיה. כך אדם שהוא מלמד את ישראל תורה, הקב"ה לא יקפח את 

שכרו בעוה"ב אלא נותן לו שכרו כפל כפליים!
)מספר 'מעדני המלך', בעריכת הרב אליהו כהן, שיחות על גדולי הדורות כפי שסיפר מרן 

הראשל"צ הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל( 

"אני זוכר את הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, היה גאון עולם ויחיד 
בדורו, לא היה עוד אחד כמוהו, אבל כמו שהיה גאון בתורה, היה 
גאון במידות טובות! איזו ענווה, איזה מתק שפתיים, איזה חיוך, 

אף פעם לא תראה אותו עצוב, כל הזמן חיוך על שפתיו!"
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 שיחה מיוחדת עם הרב ד"ר מנחם חיים ברייר, סגן המנהל הרפואי בבית החולים 'מעייני הישועה'
על רפואה למעלה מדרך הטבע

י ֲאִני ה' רְֹפֶאָך" )שמות ט"ו, כ"ו(  "ּכִ
"היה זה לפני מספר שנים", מספר הרב ד"ר מנחם חיים ברייר, סגן המנהל 
הרפואי של בית החולים מעייני הישועה. "אושפז אצלנו יהודי מבוגר, שהיה 
במצב של הידרדרות מערכות. התברר שהגורם לכל הבעיות הוא חוסר תפקוד 
בכליות. כמות הנוזלים שהפריש גופו הוכיחה שהכליות ממשיכות להדרדר, 

והרופאים כבר אמרו נואש לחייו. 
"אני לא הייתי מעורב מלכתחילה במקרה שלו, אך במהלך סיור שוטף 
שעשיתי בבית החולים, תוך התעניינות על מצבם של המאושפזים כמו גם 
בירור לגבי מאושפזים חדשים, נחשפתי למקרה הזה. היה זה בדיוק אחרי 
שמכונת ההנשמה שהייתה מחוברת אליו הפסיקה לעבוד, היה צורך לנקות 
אותה ולאחר מכן לחבר אותה מחדש, אבל הרופאים החליטו שאם כבר 
מנתקים אותו מהמכשיר, והוא מצליח לנשום מעט בכוחות עצמו, אולי זאת 

הזדמנות טובה לנסות לגמול 
אותו מהמכשיר. 

"הוריתי לרופא המטפל להמשיך 
עם התוכנית, אבל דרשתי שיעשו 
בדיקות שוטפות לבדיקת רמת 
החמצן בדם שלו: 'אם יש ירידה, 
ואפילו קלה, ברמת החמצן, 
מיידי  באופן  אותו  מחברים 

למכונה', אמרתי להם. 
"בבית חולים אחר, חולה כזה 
מחובר מחדש  היה  לא  כבר 
היה  שהוא  משום  למכונה, 
בהידרדרות מוחלטת, ומבחינה 
רפואית לא היה לו שום סיכוי 

לחיות. אבל אני, יש לי הנחיה מאוד ברורה מהגר"נ קרליץ, שהורה לי במקרים 
קודמים לעשות פעולות מצילות חיים, גם אם מדובר רק בהצלה שתשפיע 
לשעות אחדות ואפילו לדקות בודדות בלבד, כשכבר כלו כל הקיצין ולחולה 

אין שום סיכוי לחיות עוד. 
"ואכן, רמת החמצן בדם ירדה, והחולה חובר מחדש למכשיר ההנשמה. 
היה זה בערב שבת, ואני המשכתי לעקוב אחר מצבו. בתחילת השבוע שלאחר 
מכן התחלתי ליצור קשר עם נפרולוגים מומחים, אז עוד לא הייתה מחלקת 
דיאליזה אצלנו במעייני הישועה, ונועצתי במיטב הרופאים מבתי חולים 
אחרים. אמרו לי שאין טעם להכניס את החולה לדיאליזה, כי לחץ הדם שלו 
נמוך מאוד והדיאליזה עלולה לגרום למותו. לא נותר לנו אלא לקוות שהכליות 
שלו יתאוששו מעצמן. אבל זה לא קרה, הן המשיכו להידרדר עד שהגיעו 

בסוף השבוע למצב של כמעט אפס פעילות. 
"בערבו של יום חמישי, אחרי שבוע שבו אני מלווה את הסיפור, החלטתי 
ליצור קשר עם המשפחה. יש לי נוהג קבוע, לפיו אני פועל על פי הוראתו 
של הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, שאמר לי ולרופאים אחרים בבית 
החולים: 'אם אתם רואים שלחולה אין שום סיכוי מבחינה רפואית, תעדכנו 
את המשפחה ותציעו לה לעשות פעולות לא רפואיות, להתפלל, לקבל קבלות 

טובות וכדו', כי זאת הרפואה הטובה ביותר'. 
"דיברתי עם בנו של החולה. הוא שמע את הדברים, והבין שלאביו אין עוד 
שום סיכוי מבחינה רפואית. אמרתי לו: 'אני לא מכיר אותך, איני יודע אם 
אתה יהודי מאמין או לא, אבל אני מציע לך להתחיל לנקוט בפעולות, לקרוע 
שערי שמים, אולי יחוס אולי ירחם'. התברר שהבן היה אחד ממנהליו של 
ארגון קירוב הרחוקים, בשליחותו של האדמו"ר מבעלזא. הוא שמע את 

הדברים, הודה לי ואמר שהוא באמת ינסה לפעול כעצתי. 
"למחרת, שעות אחדות לפני שבת, הוא מתקשר אלי לשמוע אם יש שינוי, 
נאלצתי לאכזב אותו ולהשיב לו שאין שום שינוי. במהלך השבת שמתי לב 
שההדרדרות נעצרת. כעבור זמן מה מתחילה התאוששות קלה, במוצאי שבת 

מגמת ההתאוששות נמשכת. הטלפון מצלצל והבן על הקו: 'מה שלום אבא? 
יש התאוששות?', אני שמח להשיב לו בחיוב. 'עשית משהו??' אני שואל 
אותו, 'יש לך הסבר להתאוששות הבלתי צפויה הזו, שאף אחד מהרופאים 

לא חלם עליה?'  
"מסתבר שכן. הוא עשה משהו. 'ביום שישי שוחחתי עם הרבי מבעלזא', 
סיפר לי היהודי, 'הוא שמע שמדובר בבעיה חמורה בתפקוד הכליות, ואמר 
לי שיש אולי דרך אחת להציל את אבא. לאסוף קבוצה של אנשים שעד 
עכשיו לא נהגו לברך ברכת 'אשר יצר' בצאתם מהשירותים, ולגרום להם 

לקבל על עצמם להקפיד על הברכה הזו לרפואתו של אבא. 
"לשמחתי, אני מנהל ארגון קירוב רחוקים. באותה שבת הייתה לנו קבוצה 
של נערות שמתעניינות ביהדות, ובאות לשבת בירושלים במסגרת הפעילות 
שלנו. לקחתי אותן לכותל המערבי שעה לפני שבת, ושם, על יד שריד בית 
מקדשנו, סיפרתי להן את הסיפור של אבא, הסברתי 
יצר',  להן על החשיבות הגדולה של ברכת 'אשר 
וביקשתי מהן שיקבלו על עצמן לומר את הברכה 
הזאת בכל פעם, לרפואתו של אבי. הן מאוד התרגשו, 
וקיבלו על עצמן פה אחד לקיים את הקבלה הזאת...' 
"הבן סיים את סיפורו, ואני כבר ידעתי שיש לנו 
כאן נס רפואי יוצא דופן. עד סופו של אותו שבוע, 
השתפר תפקוד הכליות באופן חסר תקדים. הכליות 
תפקדו בצורה יוצאת מן הכלל, והאב שב לאיתנו 

הראשון. 
"באותה תקופה הייתי אצל הגר"נ קרליץ שליט"א, 
וסיפרתי לו את הסיפור הזה. ר' ניסים האזין ברוב 
קשב, ופרץ בבכי מטלטל מרוב התרגשות. הוא דחק 
בי לספר את הסיפור הזה לגדולי ישראל כדי לפרסם 
את הנס, וכדי שהציבור ישמע על כך וידע כמה חשובה היא ברכת 'אשר 

יצר'. 
"לאחר זמן מה סיפרתי את הסיפור הזה גם למרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל, 
ונכדו סיפר לי מאוחר יותר שהסבא הגדול כל כך התרגש מהסיפור הזה, עד 
שבאותה תקופה כל אדם חשוב שבא לבקר אותו, זכה לשמוע ממנו את 

הסיפור הזה. 
"אבל כאן לא מסתיים הסיפור... 

"אחרי תקופה שוחחתי עם הבן של אותו יהודי, והוא סיפר לי את ההמשך: 
תקופה ארוכה לאחר אותו סיפור הוא השתתף באחד מערבי הפעילות של 
הארגון, והנשים שהשתתפו באירוע עלו לבמה, וסיפרו את הסיפור שלהן, 
למה הן החליטו לחזור בתשובה. עלתה שם אחת מאותן בנות שהיו אתו 

בכותל המערבי באותו ערב שבת, וסיפרה את הסיפור הבא. 
"לאחר שקיבלה על עצמה את ברכת 'אשר יצר' היא נעצרה, ולא המשיכה 
עוד להתקרב ליהדות. הצעד הזה של חזרה בתשובה כבר לא נראה לה כל 
כך קוסם כמו שהיה קודם לכן, והיא המשיכה באורח החיים הקודם שלה. 
חודשים אחדים לאחר מכן, היא יצאה בליל שבת למסיבה כלשהי, כמובן 
תוך חילול שבת חמור ועוד עבירות שונות ומשונות. במהלך המסיבה היא 
יצאה לשירותים, ולאחר מכן נטלה ידיים וברכה ברכת 'אשר יצר' – זו הייתה 

המצווה היחידה שהיא הקפידה לקיים. 
"בעודה מברכת, הכתה בה לפתע ההכרה שהיא מתנהגת בצורה לא נורמלית. 
היא נמצאת כאן, מחללת שבת, עושה מעשים שהתורה אוסרת עליהם 
באזהרות חמורות, ובמקביל מברכת ברכת 'אשר יצר'? איך זה מסתדר ביחד?? 
"היא החליטה שזו צביעות, ושהיא לא יכולה עוד להחזיק במקל משני 

קצותיו. עליה להחליט אם לפנות לשמאל או לימין. 
"והיא החליטה – ימין. היא יצאה משם ומאותו הרגע הוסיפה להתחזק עד 
ששבה בתשובה שלימה, והחלה לנהל אורח חיים דתי מובהק. כי ברכת 'אשר 

יצר' עוזרת לא רק לגוף, אלא גם לנשמה...". 

מדוע בכה הגר"נ קרליץ שליט"א?
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הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א, על הלחם שיורד מן השמים והאמונה בבורא עולם
יֹומֹו" )שמות ט"ז, ד'( ַבר יֹום ּבְ ָמִים ְוָיָצא ָהָעם ְוָלְקטּו ּדְ ָ "ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ

בגמרא )יומא עו ע"א( מובא: "שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: 
מפני מה לא ירד להם לישראל מן פעם אחת בשנה?". כל יום מחדש היו 
ישראל צריכים לשאת את עיניהם אל בורא העולם, שישלח להם מזון, עבורם 
ועבור ילדיהם הרכים. מדוע לא הוריד להם הקב"ה מן פעם אחת בשנה, 
בכמות גדולה כדי שיוכלו לסמוך על 'מחסני המזון' שברשותם, ולא לדאוג 

כלל?
"אמר להם ]רבי שמעון בר יוחאי[: אמשול לכם משל למה הדבר דומה, 

למלך בשר ודם שיש לו בן אחד, 
פסק לו מזונותיו פעם אחת בשנה, 
ולא היה מקביל פני אביו אלא פעם 
אחת בשנה. עמד ופסק מזונותיו 
בכל יום, והיה מקביל פני אביו כל 
יום". כאשר ניתן לבן המלך סכום 
כסף גדול שהספיק לו לכל השנה, 
לא טרח בן המלך לבוא ולראות פני 
אביו, עד שהסתיימה השנה ואזל 
הכסף שברשותו. המלך שאהב את 
בנו וחפץ לראותו לעיתים קרובות, 
החל לתת לו בכל יום סכום הגון, 
שיספיק לו לכל הוצאותיו ברווח 
גדול, אך רק לאותו יום. לא הייתה 

לאותו בן ברירה, והוא החל לבוא אל אביו בכל יום ויום.
הנמשל: "אף ישראל, מי שיש לו ארבעה וחמישה בנים דואג ואומר: שמא 
לא ירד מן למחר, ונמצאו כולן מתים ברעב. נמצאו כולן מכוונים את לבן 

לאביהן שבשמים".
בני ישראל מהלכים בלב המדבר, הכל מסביב שומם. אין להם אפשרות 
לגדל חיטה או גפן, אין חנויות לקנות בהן חלב וגבינה או בשר ודגים. שממה 
מוחלטת. מנין יבוא עזרם? איך יתנו מזון לילדיהם? הוכרחו כולם לכוון את 

לבם לשמים.
הגמרא מביאה סיבות נוספות, שבעטיין ירד המן בכל יום ויום מחדש: "דבר 
אחר, שהיו אוכלין אותו כשהוא חם". הקב"ה, באהבתו הגדולה אלינו, לא 
רק מספק לנו את הצרכים החיוניים לנו, אלא "משביע לכל חי רצון". ונכלל 

בזה שהיה מזונם חם וערב לחך.
"דבר אחר, משום משאוי הדרך". בני ישראל היו בעיצומו של מסע ארוך, 
"ויסעו ויחנו...". אילו היה המן יורד פעם בשנה בכמות גדולה, היה עליהם 
לסחוב משא כבד. על כן נתן להם הקב"ה את המן בכל יום מחדש, ולא היו 

צריכים להתייגע בנשיאת מזון.
"על נסיך שבכל יום"

שלוש פעמים בכל יום, ב"אשרי", אנחנו אומרים את הפסוק מתהילים 
)קמ"ה, ט"ו(: "עיני כל אליך ישברו, ואתה נותן להם את אכלם בעתו". מאחר 
שהפסוק מדבר על "עיני כל" המופנות אל הקב"ה בבקשת פרנסה, נכון היה, 
לכאורה, לכתוב בלשון רבים – 'בעיתם'. מדוע, אפוא, נאמר כאן "בעתו"? 
-הבורא ישתבח שמו נותן את אכלם של הברואים, כל אחד ואחד בעתו 
ובזמנו, ובאופן הטוב ביותר עבורו. אולם תחילה צריך האדם לפנות אל 
הבורא ולבקש ממנו, ולהיות בגדר "עיני כל אליך ישברו". דבר זה הינו לטובתו 

של האדם, מפני חביבותו אצל הבורא.
תכלית חיינו היא להיות דבוקים בו יתברך. חלק מדביקות זו מושגת על ידי שמתפללים 
אליו, מבקשים ממנו את כל צרכינו, ומודים לו על כל החסדים הגדולים והרבים שעושה 

עמנו.
אנחנו מודים לקב"ה "על נסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך 
שבכל עת". איננו יכולים לחיות אפילו רגע אחד ללא חסדיו של הבורא 
יתברך, ואנו תלויים בו כל העת. אף זה חסד שעושה אתנו הקב"ה, כדי שנהיה 

קשורים אליו תדיר.
"נחש עפר לחמו" – הקללה הקשה מכל

בפסוק בישעיהו )ס"ה, כ"ה( נאמר: "נחש 
עפר לחמו". אומרת על כך הגמרא במסכת 
יומא )עה ע"א(: "אמר רבי יוסי: בוא וראה 
שלא כמידת הקב"ה מידת בשר ודם. מידת 
בשר ודם: מקניט את חברו יורד עמו לחייו, 
אבל הקב"ה אינו כן, קלל את הנחש, עולה 
לגג מזונותיו עמו, יורד למטה מזונותיו עמו".
בכל מקום שאליו מגיע הנחש, מוצא הוא 
את מזונו לפניו, ואינו צריך לטרוח ולחפש או 
לצוד לו ציד. אם כן איזו מין קללה זו? המהרש"א 
מבאר, שהקב"ה מנע מהנחש הקדמוני את 
הדבר הנפלא ביותר – את הזכות להיות קרוב 
אל הקב"ה. הוא לא חש צורך להתפלל ולבקש 
על מזונו, ועל כן אינו מרגיש חיבור אל בורא העולם. עוד מובא בגמרא שם: 
"רבי אמי ורבי אסי, חד אמר אפילו אוכל כל מעדני עולם טועם בהם טעם 
עפר, וחד אמר אפילו אוכל כל מעדני עולם, אין דעתו מיושבת עליו עד 

שיאכל עפר".
הרי זה דבר פלא, גם אם יאכל הנחש כל מעדנים שבעולם, לא ייהנה מהם, 
אלא יתור אחר עפר לאכלו, מפני שכך ענשו. מידה כנגד מידה יש בעונשו 
של הנחש – הוא הסית והדיח את חוה ואת אדם הראשון, והרחיקם מהקב"ה 
וענשו היה שהסיטו הקב"ה מעליו. הנחש נברא בבריאת העולם, וזקוק הוא 
למזון ככל בעל חיים, אך נענש שיאכל עפר – שהוא מצוי בכל מקום ובכל 

שעה – ולא יבוא לפני הבורא לבקש ולהתחנן על פרנסתו.
הקב"ה אומר, כביכול, לנחש: אינני רוצה ואינני מעונין לשמוע אותך יותר... 

וזו הקללה הגדולה ביותר שישנה בעולם!
הקושי המיוחד בהחזקת התורה

ביקר אצלי אדם מאד 'חשוב ונחשב' בעיני מי שמחשיב את העולם הזה... 
הוא סיפר לי שחבר שלו מכהן בתפקיד בכיר ביותר באוניברסיטה מסוימת, 
ולאחרונה החליט לפתוח איזשהו חוג חדש. פתיחת החוג מותנית בהשגת 
הון לא קטן של כשנים עשר מיליון דולר, שיהיה עליו להשיג. שאל האיש 
את חבירו: "איך אתה לוקח דבר כזה על עצמך? אתה כבר לא צעיר, כמעט 
בן שמונים, ואיך תתרוצץ בחו"ל, אצל מיליונרים, להשיג הון תועפות כזה?".

צחק אותו אדם, מראשי האוניברסיטה, ואמר: "אתה רואה כאן בעיה? תוך 
ימים בודדים אני משיג את זה". יצא לסיבוב בחו"ל, ותוך שלושה ימים חזר 

עם חמישה עשר מיליון דולר.
נתקיים בו – 'קח כמה שאתה רוצה...'.

מצד שני הולך ראש כולל או ראש ישיבה ודופק על דלתות, ומה קורה?

סיפרתי לו על הישיבה. הוא הקשיב ואמר לי: "דברים יפים...". לאחר מכן אמר: 
"אוקיי, אתן לך חמש מאות". אמרתי בלבי: חמש מאות אלף דולר, כמה דברים 
גדולים נוכל לעשות... הוא רשם צ'ק, קיפל אותו והושיט לי. הודיתי לו מקרב 
הסכום  את  וראיתי  הצ'ק  את  פתחתי  בחוץ  רק  משם,  יצאתי  ושוב.  שוב  לב, 
הרשום עליו – חמש מאות דולר בלבד!!! שפשפתי את העיניים, אולי יש עוד 

כמה אפסים, ואני פשוט לא רואה טוב? אבל לא היו אפסים...

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

בואו תשמעו מה קרה לי עצמי: לפני מספר שנים הוזמנתי למסור הרצאות 
בקהילה בניו יורק. סיפרו לי שאחד מאנשי הקהילה הוא אדם עשיר גדול – 
לא מיליונר אלא מיליארדר – והוא יתרום סכום גדול עבור הישיבה. שמחתי 
שמחה גדולה, אבל הוצרכתי לטרוח טורח עצום כדי להגיע לפגישה עם 
העשיר. הזמן היחיד שבו היה יכול לפנות לי מזמנו כדי לפגוש אותי, היה 
ביום שישי. באותו יום שישי הייתי צריך להיות בעיר אחרת, מחמת צורך 
חשוב, ונאלצתי לשנות תכניות לצורך אותה פגישה, ולהתנהל בחיפזון גדול. 
לבסוף הגעתי לעירו של היהודי העשיר, אל הבניין המפואר ורב הקומות 
שבו שכנו המשרדים שלו. נכנסתי למעלית אבל התברר שזו לא המעלית 
הנכונה, ומצאתי את עצמי בקומת מחסנים, כשסביבי רק אספלט. יצאתי 
ונכנסתי למעלית אחרת, וכמעט שהלכתי לאיבוד במבוכים העצומים של 
הבניין. איכשהו מצאתי את המקום, ישתבח שמו, ונכנסתי למשרדו של אותו 

מיליארדר.
סיפרתי לו על הישיבה, הזכרתי את הזכות הגדולה שתהיה לו אם יסייע 
ללומדי תורה. הוא הקשיב ואמר לי: "דברים יפים...". לאחר מכן הרהר מעט, 
ואמר: "אוקיי, אתן לך חמש מאות". אמרתי בלבי: 'חמש מאות אלף דולר, 
כמה דברים גדולים וחשובים נוכל לעשות בסכום הזה!'. הוא רשם צ'ק, קיפל 
אותו בקפידה, והושיט לי. הודיתי לו מקרב לב, שוב ושוב. שיבחתי את 
מעשהו, והבהרתי לו איזו זכות עצומה יש לו, ואיזה שכר נפלא יקבל על כך. 
יצאתי משם, כשאני חושב לעצמי שחצי מלאכה כבר עשיתי, ואולי עוד מעט 

אוכל לשוב לישיבה.
רק בחוץ פתחתי את הצ'ק, וראיתי את הסכום הרשום עליו – חמש מאות 
דולר. שפשפתי את העיניים, אולי יש עוד כמה אפסים, ואני פשוט לא רואה 

טוב? אבל לא היו אפסים...
המנכ"ל או הסמנכ"ל – או יהא אשר יהא תארו של האיש מהאוניברסיטה... 
– טס לו לשלושה ימים, וקיבל חמישה עשר מיליון דולר. ראש ישיבה או 
ראש כולל מיטלטל בדרכים במשך מספר שבועות, ומה הוא מקבל? אלף 

דולר ממיליונר אחד, וחמש מאות דולר ממיליארדר...
למה? מה קורה כאן?

התשובה ברורה ונהירה: "נחש עפר לחמו" – אלו הרחוקים מהתורה, מקבלים 
מהקב"ה יחס זהה ליחס שקיבל הנחש. קחו ולכו מעל פני! אבל אותנו הקב"ה 
אוהב, הוא חפץ בתפילה שלנו, ורוצה שנתחזק באמונה ובביטחון בו יתברך. 
מחמת אהבתו של הבורא אלינו הוא חפץ בקשר אתנו, ואינו משליך אותנו 

מלפניו ח"ו, אלא גורם לכך שעינינו נשואות אליו כל הזמן.
אין לי שום הסבר אחר לתופעה הזו...

שיהיה לבם תמיד קרוב לה'
כשיצאו בני ישראל ממצרים, הם התרעמו על שהובילם הקב"ה דרך המדבר, 
מקום ללא לחם ומים, ולא הובילם דרך מקום ישוב. ה'אור החיים' הקדוש 

בפרשת חקת )במדבר כ"א, ח'(, אומר על כך דברים נפלאים:
"... כי ה' חפץ שעיניהם יהיו תלויות לאלוקים יושב בשמים על מחייתם 
ועל כל צרכיהם, באין מבטח זולתו... שה' חפץ בזה כדי שיהיה לבם תמיד 
באין הפסק קרוב לה' כבן המצפה לשולחן אביו, ערב ובוקר ובכל עת וזמן. 

ואם היה מביאם דרך ישוב, לא הייתה להם הדביקות בתמידות, כשיהיה 
מזומן לפניהם סיפוקם".

כבר אמרו רבותינו במכילתא דרבי ישמעאל )פרשת בשלח(: "לא נתנה 
תורה לדרוש אלא לאוכלי המן" – לאדם שחי את חייו כאוכלי המן.

רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל כותב: "שיזכור ולא ישכח לאביו המלך 
שלית ליה מגרמיה כלום". אין לאדם כלום משל עצמו – בלתי לה' לבדו...

מסופר על האדמו"ר הקדוש רבי יעקב חזקיהו גרינוולד זצ"ל, שבא אליו 
גביר אחד במוצאי שבת ונתן לו 
סכום כסף גדול. במוצאי השבת 
שלאחר מכן, כאשר בא הגביר 
בפעם השלישית וביקש לתת את 
הכסף, אמר לו האדמו"ר: "כבר 
נתת מספיק. איני חפץ לקבל עוד 
מידך". תמה הגביר: "יש לי ממון 
רב, והכסף שאני נותן לרבי מביא 
לי ברכה, מדוע לא אוסיף לתת?". 
אמר לו האדמו"ר: "אני חושש, 
שמא ההרגל והידיעה על תמיכה 
קבועה יערערו אצלי את מידת 
הביטחון בבוראי. לא אקבל ממך 
את הכסף , כיון שאני רוצה להישאר 

דבוק בבורא העולם!".
כבר מצאנו מעין זה בביאורו 
של הרד"ק, על שיחתו של יעקב 
אבינו עם לבן. לבן מציע ליעקב 
אבינו: "נקבה שכרך עלי ואתנה". 
לי  תתן  "לא  יעקב משיב:  אך 
הדבר  לי  תעשה  אם  מאומה, 
הזה..." – אל תקבע לי, בבקשה, 
שכר. איני רוצה ממך סכום קצוב, 

אלא כפי שישלח לי הקב"ה בחסדו, בטובת הקל עלי.
עלינו לדבוק כל הזמן בבורא העולם, שהוא ורק הוא נותן לנו, ורק הוא 
יכול לתת לנו. עלינו להרגיש תמיד: "כי אם לידך" – להרגיש אל היד שלך 

יתברך בכל עת ובכל זמן.
חסיד קדוש היה בטבריה, ר' לייזר שמו, והיה דורש על הפסוק באיכה )ג', 
כ"ז(: "טוב לגבר כי ישא  על בנעוריו" – איזה עול? -עול אשה וילדים. טוב 
לו לאדם לשאת אשה בגיל צעיר, ויהיה עליו עול הילדים והמשפחה, שכן 

סגולה היא שיזדקק לריבונו של עולם...
ההזדקקות לבורא עולם, והקשר התמידי עם הבורא יתברך, הם הטובה 

הגדולה ביותר לאדם!
)מתוך הספר 'משכני אחריך'( 

המנכ"ל או 
הסמנכ"ל – טס לו 

לשלושה ימים, 
וקיבל חמישה 

עשר מיליון דולר. 
ראש ישיבה או 

ראש כולל 
מיטלטל בדרכים 

במשך מספר 
שבועות, ומה הוא 
מקבל? אלף דולר 

ממיליונר אחד, 
וחמש מאות דולר 

ממיליארדר...

קו השיעורים של דרשו
עכשיו במספר חדש וקליט

שמרו ב'אנשי הקשר' שלכם

077-2222-666 או 4992*
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מאוצרותיו של רבי יחיאל מאיר צוקר שליט"א, על מה שסיפר הרה"ג רבי עזריאל טאובר שליט"א, על השיחה עם אמו
 "ֶזה ֵא-ִלי ְוַאְנֵוהּו" )שמות ט"ו, ב'(

בגמרא )סוטה יא ע"ב( מובא: "דרש רב עוירא: בשכר נשים צדקניות שהיו 
באותו הדור - נגאלו ישראל ממצרים". בהמשך מפרטת הגמרא את כל 
טרחתן בהעמדת בית ישראל בתוך החושך הנורא של גלות מצרים, ומסיימת: 
"וכשנגלה הקב"ה על הים, הם הכירוהו תחילה, שנאמר )שמות ט"ו, ב'(: 

'זה אלי ואנוהו'".
כדוגמה לאותה אמונה תמימה, לאותו מבט זך של נשות ישראל שבזכותן 
התקיימה אומתנו, מביאים חז"ל )סוטה יב ע"א(: "תנא: עמרם גדול הדור 
היה, כיון שגזר פרעה הרשע 'כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו', אמר: לשווא 
אנו עמלין! עמד וגרש את אשתו, עמדו כולן וגרשו את נשותיהן. אמרה לו 
בתו: אבא, קשה גזרתך יותר משל פרעה, שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, 
ואתה גזרת על הזכרים ועל הנקבות! פרעה לא גזר אלא בעולם הזה, ואתה 

ולעולם הבא! פרעה הרשע, ספק  בעולם הזה 
מתקיימת גזרתו ספק אינה מתקיימת, אתה צדיק, 
בוודאי שגזרתך מתקיימת, שנאמר )איוב כ"ב, 
כ"ח(: 'ותגזר אמר ויקם לך'. עמד והחזיר את אשתו, 
עמדו כולן והחזירו את נשותיהן". ומבאר רש"י: 
"שפרעה לא גזר אלא בעולם הזה - שנולדים ומתים 
וחוזרים וחיים הן לעולם הבא, אתה גזרת בעולם 
הזה ובעולם הבא שכיון שאינן נולדים אינן באין 

לעולם הבא".
גדלותן של נשים אלו התבטאה בכך שהן חיו עם 
אמונה תמימה ופשוטה. בעיניהן היה זה טבעי 
ומובן שבכל מצב נמצא היהודי בידיו של הבורא 
יתברך, כיונק הנישא בידי אומנתו, ולפיכך מחויבים 

אנו לקים את מצוותיו ללא שום חשבונות. 

• • •

ניתן היה לחשוב כי צדקניות אלו חיו רק בדורות קדומים, אולם המעשה 
הבא שסופר על אשה בת דורנו, ימחיש לנו היטב את אותו מבט נפלא 
שמכוחו הקימו נשות ישראל, בכוחות משותפים, את בית ישראל מקדם ועד 

עתה:
סיפר הרה"ג רבי עזריאל טאובר שליט"א: בתקופת השואה האיומה 
התגוררנו בפרשבורג שבמדינת צ'כוסלובקיה, אשר הייתה נתונה תחת מגפי 
הכובש הגרמני. כיוון שחזות פניהם של בני משפחתנו לא הסגירה את עובדת 
יהדותנו, הצלחנו במשך תקופה ארוכה לחיות בזהות לא יהודית. בהמשך 
נמלטנו לבודפסט שבהונגריה, שם המשכנו לחיות באותה זהות בדויה, עד 

אשר התגלה הדבר על ידי הגרמנים.
במהלך שנים קשות אלו, נולדו להורי ארבעה ילדים. שלושה בנים ובת 
אחת. שלושת הבנים זכו לגדול ולהקים משפחות בישראל, הבת נותרה 

באושויץ.
ומעשה שהיה כך היה: כשנתפסה אמי לבסוף על ידי הגסטפו, הייתה 
בהריון עם ילדה זו, ונשלחה הישר לאושויץ, אלא שרצתה ההשגחה העליונה, 

והיא הצליחה להימלט מהמקום, ולאחר המלחמה זכתה להתאחד עם בעלה 
וילדיה, ויחדיו להקים בית גדול לתורה ועבודת ד'. במהלך כל התקופה, 
כשילדה אמי ילד אחר ילד, גערו בה כל מכריה: "כיצד מעזה את להביא 
ילדים לתוך עולם כה אכזרי, הרי את יולדת אותם אל המוות הבטוח, אין 
להם כל סיכוי לחיות!". אך אמי ענתה לעומתם בביטחון: "כיהודים מאמינים 
בני מאמינים, מוטל עלינו לעשות את רצון ה' בכל מצב בלי חשבונות כלל!".
לימים, כששאלתי את אמי אם חשבה שתצליח לשרוד את אותה תקופה 
נוראה, ענתה לי אמא: "לא!  ידעתי גם ידעתי כי לא טובים אנו מכל היהודים, 
ואם כולם נרצחים אין שום סיבה בעולם שאנו לא נרצח". "אם כן", הוספתי 
לשאול, "כיצד היית מסוגלת להתנהג כך? מהיכן שאבת כוחות נפש כה 
עצומים להביא ילדים לעולם, כשברור היה לכל שאת יולדת אותם הישר 

לתוך זרועותיו הפשוטות של מלאך המוות?".
אמי, שהייתה בעלת לשון 
שנונה כיאה לנכדתו של מרן 
היססה  לא  סופר',  ה'חתם 
לי  ועל אתר השיבה  לרגע, 
בחריפות: "א'נאר ביסטו! מיר 
זענען יידען, מיר גלויבען און 
תחית המתים, מיר פארלירען 
נישט קיין קינדער. אז מהאט 
א'קינד, האט מען אים אויף 
- טפש שכמותך!  אייביג" 
יהודים אנו, מאמינים בתחיית 
המתים, איננו מאבדים אף 
ילד, ילד יהודי שנולד - נולד 
לתמיד! )כיון שיקום לתחיית 

המתים(.

• • •

יהודי מאמין מגדל את ילדיו לעולם הנצח, כשמעמידים דורות במטרה 
לקיימם לעולם של נצח, גדלים הם חזקים ואיתנים באמונת ה', דבוקים 
בבורא ובמצוותיו. בדיוק לכך התכוונו חז"ל באמרם: "וכשנגלה הקב"ה על 
הים הם הכירוהו תחלה, שנאמר: זה אלי ואנווהו". מדוע הכירו ילדים אלו 
את הבורא יותר משאר היהודים? הרי כולם ראו את יד ה' במצרים, ואת 
עשרת המכות שבהן הראה את שליטתו בבריאה כולה, במה נשתנו ילדים 

אלו?
התשובה היא: ילדים אלו ינקו אמונה עוד בהיותם ברחם אמם. אמא 
שהביאה ילד לעולם מכוח אותה אמונה צרופה, בהכרח שהחדירה בו עוד 
מתחילת התהוותו את האמונה בבורא. כיון שהאמונה הייתה נטועה כה 
עמוק בלבם, ממילא היו הם הראשונים לגלות את הקדוש ברוך הוא, ואף 
להגיע למסקנה ברורה העולה מאליה מאותו גילוי – "ואנווהו" – "אבא שאול 
אומר: 'ואנווהו' - הוי דומה לו, מה הוא חנון ורחום אף אתה היה חנון ורחום" 

)שבת קלג ע"ב(.

ביסטו!  "א'נאר   - בחריפות  לי  השיבה  שנונה  לשון  בעלת  שהיתה  אמי, 
מיר זענען יידען, מיר גלויבען און תחיית המתים, מיר פארלירען נישט קיין 
טפש  ובתרגום:  אייביג"  אויף  אים  מען  האט  א'קינד,  מהאט  אז  קינדער. 
שכמותך! יהודים אנו, מאמינים בתחיית המתים, איננו מאבדים אף ילד, 

ילד יהודי שנולד - נולד לתמיד!

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

קשה זיווגן כקריעת ים סוף
במדרש )בראשית רבה פרשה סח( מובאים הדברים דלהלן: "מטרונה )אשה 
חשובה( שאלה את ר' יוסי בר חלפתא. אמרה לו: לכמה ימים ברא הקדוש 

ברוך הוא את עולמו? אמר לה: לששת 
'כי  י'(:  כ',  ימים, כדכתיב )שמות 
ששת ימים עשה ה' את השמים ואת 
לו: מה הוא עושה  הארץ'. אמרה 
מאותה שעה ועד עכשיו? אמר לה: 
הקדוש ברוך הוא יושב ומזווג זיווגים 

- בתו של פלוני לפלוני וכו'".
הגמרא )סוטה ב ע"א( מוסיפה 
ומתארת את הקושי שיש לקדוש 
ברוך הוא בזיווג 'בת פלוני לפלוני' 

- "וקשין לזווגן כקריעת ים סוף".
המהר"ל )באר הגולה, באר רביעי 
פ"ז( תמה עד מאד בדברי חז"ל: וכי 
שייך לומר שלאחר ששה ימים בהם 
ברא הקדוש ברוך הוא את כל הבריאה 
כולה יש מאין, לא נותר לו מה לעשות 

אלא רק לשבת ולזווג זיווגים? 
עוד תמה המהר"ל, מה פרוש 'קשה 
לזווגן כקריעת ים סוף', מי שברא 
יש מאין, האם כל כך קשה לו לקרוע 

את הים? 
כל  את  המהר"ל  מיישב  אלא, 

השאלות, ומבאר כך: אין כל ספק שכללות הבריאה נבראה במהלך ששה 
ימים, כשלצדה תוכנית מסודרת שלפיה אמורה הבריאה לפעול במהלך 
הדורות. אולם לאחר מכן מסר הקדוש ברוך הוא את הבריאה ל'שליח' שהוא 
'הטבע' - 'עולם כמנהגו נוהג'. ואף שהקדוש ברוך הוא מקים את הבריאה 
בכל רגע ורגע, אם יסיר עיניו לרגע ולו מהפרט הקטן ביותר, מציאות העולם 
תמחק לגמרי, משום שאין קיום לשום פרט בבריאה בלי החיות שהקדוש 

ברוך הוא מזרים בקרבו בכל רגע ורגע.
ואף שבכל רגע נבראים עוד ועוד בני אדם, ובעלי החיים והצמחים מתרבים, 
אין זה אלא מכוח אותה גזירה שגזר הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, 

אשר מכוחה מתחדשת הבריאה כל העת. 

אין הדברים אמורים אלא על מהלך הבריאה הטבעי, אולם שונה הדבר 
כשמדובר על דברים שהם הפך הטבע. הם לא נבראו בששת ימי המעשה, 
דברים אלו שהם הפך הטבע מוגדרים בחז"ל כ'קשים' אצל הקדוש ברוך 
הוא, לא שיש לו קושי כל שהוא לעשותם, אבל זו היא ההגדרה. ועל כן 

קריעת ים סוף שהייתה הפך הטבע מגדרת כקשה.
מגלים לנו חז"ל, שזיווגו של האדם גם הוא דבר שהוא הפך הטבע. האיש 
והאשה נבראו יחידים, מדוע?! משום שכל אחד מהם מצד טבעו אינו 
מתחבר לזולתו, שהרי לאיש ולאשה, מטבעם ישנן תכונות הופכיות לגמרי, 
לכל אחד מהם יש רצונות שונים המושכים אחריהם את הגוף והנפש. כל 
אחד מהם רוצה לקבוע בעצמו את סדרי העדיפות, אשר לפיהם יתנהלו 
חייו. אין שום 'טבע' שיכול לשנות את היצירה הראשונית שבה נבראו הם 

כיחידים.
לכן אומרים חז"ל - מאז ששת ימי בראשית יושב הקדוש ברוך הוא 
ומזווג זיווגים, משום שבכדי לחבר שני יחידים כה שונים בטבעם, עד 
שיחיו באפן שהאחד ישלים את זולתו, חייבים 'דבק' חזק מאד, שאם לא 

כן, בדרך הטבע הקשר בין האיש לאשה יתפורר לאחר זמן קצר.
בכדי שהקשר בין האיש לאשה יהיה אמיץ ואיתן, מוכרחים את הקדוש 
ברוך הוא באמצע. ולכן יש באיש ובאשה את שם ה' יתברך, י' באיש וה' 
באשה, כיון שרק הוא יתברך מחבר אותם, וענין זה אינו שייך כלל להנהגת 

הטבע.

• • •

מרן הגרא"מ שך זצ"ל, כשהיו נכנסים אליו חתנים וכלות להתברך, היה 
מפנה פניו תחילה לחתן ואומר לו "תוותר לה!", ולאחר מכן מפנה פניו 
לכלה ואומר לה "תוותרי לו!". בכך ראה מרן זצ"ל את שורשם ואת תכליתם 
של החיים המשותפים בין בעל לאשה. ויש לדעת, שבעבודה זו צריכים בני 

הזוג להתמיד באופן יומיומי ממש, ואף עד זקנה ושיבה. 
סיפר הרב הגאון רבי ברוך פראנק שליט"א, שישב פעם בשבת שמחה עם 
מרן הגרמ"ש שפירא זצ"ל בעת זקנותו. באמצע הסעודה, בעוד הכל יושבים 
ומשוחחים ביניהם בדברי תורה, לקח הגרמ"ש כוסית משקה, קם לעבר 
המחיצה וקרא - "רעבעצן, לחיים טובים ולשלום!", איחל לזוגתו כמה 
איחולים לבביים, ולאחר מכן חזר למקומו כשחיוך על שפתיו. העיד בפני 
הרב פראנק, כי מראהו היה ממש כחתן צעיר שהלך לעשות נחת רוח לכלתו.
)מתוך 'להאיר' – מאור זמירות השבת(

מרן הגרא"מ שך 
זצ"ל, כשהיו 
נכנסים אליו 

חתנים וכלות 
להתברך, היה 

מפנה פניו 
תחילה לחתן 

ואומר לו 
"תוותר לה!", 

ולאחר מכן 
מפנה פניו לכלה 

ואומר לה 
"תוותרי לו!".

הניוז היומי של דרשו.

 'ניוזלטר' מלא וגדוש בתוכן תורני - הלכתי, אקטואלי ומרתק.
עם סיפורים, רעיונות, ווארטים ועוד...

בהגשה מקצועית עם טעם של עוד... להצטרפות שלח מייל ל-

חוויה רוחנית יומית
מדי יום אצלך במייל

dirshu@dirshu.co.il
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הרה"צ רבי שלמה זלמן בריזל זצ"ל, בפרק מיוחד של תפילה ושירה לבורא עולם
יָרה ַהזֹּאת" )שמות ט"ו א'( "ֶאת ַהִשּׁ

שער התפילה, השער לד' אשר צדיקים יבואו בו. 
ר' זלמן החסיד נכנס בו כל כולו, בכל כוחות נפשו. כל הרואה את ר' זלמן 
בתפילתו, דבר יום ביומו, היה עומד ומשתומם לנוכח המחזה: על יד כותל 
המזרח עומד הוא לו, מעוטף בטליתו, משליך הוא את כל שמונים – תשעים 
שנותיו מאחורי גוו, וכל עצמותיו אומרות תפילה. זעקותיו בוקעות ועולות 

מקירות ליבו, גופו מרתת ומזיע בעבודתו, וכולו אחוז להבת אש.
משך שעה ארוכה, דבר יום ביומו, עומד הוא ושופך את ליבו לפני אביו 
שבשמיים – לא בלחישה ולא באמירה, אלא בזעקות גדולות ונוראות עד לב 
השמיים. כל תיבה ותיבה נאמרת בכל הכח ובכל הכוונה, כמאמר הבעש"ט 
– "בא אתה וכל ביתך אל התיבה" – אל תיבת התפילה. זעקותיו בתפילתו 
מעולם לא התחשבו לא בכוחות הגוף, ולא בקול הצרוד, בוודאי שלא בכבוד 
או בחשבונות אחרים. אין לו לנגד עיניו, אלא עבודה שבלב, תמה ונקיה, 

קרבן אשה כליל לה'. כי התפילה, במקום קרבנות תקנוה. 
אומנות אבותינו בידינו

בבית מדרשם של חסידי קרלין, שם קנה הודו והדרו באומנות התפילה.
מקובל הוא בידם של חסידי קרלין, אשר 
בימי רבינו הקדוש רבי שלמה קארלינר 
זי"ע, הייתה ה'תפילה' נתונה בדין. ה'תפילה' 
זעקה מרה כי אין לה מקום להתאכסן! – 
'אין איש שם על לב טיבה של עבודה נעלה 
זו, וכיון שכה מזלזלים בה בני האדם, ראויה 
היא התפילה שתתבטל מהעולם', טענו 
המקטרגים. או אז קם רבינו הקדוש רבי 

שלמה קארלינער, והכריז בקול גדול:
"ואני תפילה! מקבל אני על עצמי את 

עבודת התפילה בעד כלל ישראל!"
 וכך נתבטלה הגזירה.

בעקבותיו של הקדוש רבי שלמה, באו 
הצדיקים הקדושים לבית קארלין, והמשיכו 
אף הם להבטיח נאמנה "ואני תפילה!" – 

להחזיק בכל עוז בעבודת התפילה. כך קיבלו חסידי קארלין עליהם ועל 
זרעם לדורותם, להיות ענין התפילה בראש מעייניהם – להתפלל בכל כוחות 
גופם ונפשם, בכל מוחם וליבם. וכותלי בית המדרש יוכיחו! כותלי בית 
המדרש של הרה"ק ה'בית אהרן' מקארלין היו מוכתמים בדם, דם שניתז 

מגרונות החסידים אשר צעק ליבם אל ד'.
לכשהסתפח ר' זלמן אל חבורתא קדישתא דחסידי קארלין, לקח לו את 
עבודת התפילה לנקודת לבבו, ובה השקיע כל מיצוי לשד עצמותיו. יום יום 
התייצב החסיד הישיש על משמרתו, והקיז דמו על מזבח ד', כעולת הבוקר 

אשר לעולת התמיד.
אם זכרתיך על יצועי

ר' זלמן היה מתייצב שעות מספר לפני עבודת המלך, היא התפילה. אין 
הוא מחסיר מתוכן עבודתו זו מידי יום ביומו, ויהי מה. "יהודי צריך להיות 
כמו סאלדאט! )-חייל(" – חוזר הוא תמיד על מאמרו של אדמו"ר ה'בית 
זי"ע, "חייב הוא, אפוא, להתייצב על משמרתו בשעה  אהרן' מקארלין 

המדוייקת, בלי שום תירוצים!". 
מקדים היה מידי ערב לעלות על יצועו, כשליבו בוער בקרבו, "אט באלד 

גייט מען שוין דאווענען"...)- הן עוד מעט כבר הולכים להתפלל...(.
גם אם אירע ועלה על משכבו בשעה מאוחרת ביותר, אחרי שמחה משפחתית 
וכדו', עם כל זה, לא איחר את שעת ההשכמה הקבועה באשמורה השניה. 
היה זה נוהגו התמידי, בין בשהותו בביתו ובסביבתו הרגילה, ובין בשהותו 
בארצות ניכר בתנאים שונים, בכל זמן ובכל מצב עומדת לנגד עיניו של ר' 
זלמן ידיעה פשוטה – הן עומד הוא להתפלל לפני מלך קל רם ונישא, וצריך 

להתכונן לכך! פשוטו כמשמעו.
היה זה פעם, לעת זקנותו, לאחר שמחה משפחתית שנסתיימה בשעת לילה 
מאוחרת, והותירה אותו תשוש ויגע מאד, והנה הבחינו בו בני המשפחה 
שהוא מכוון את השעון המעורר לשעה שתיים וחצי לפנות בוקר, כדרכו 
בקודש בכל יום. "טאטע, מדוע תקום כ"כ מוקדם? הרי לא נשאר לך כבר 

כמעט זמן לישון", שאלו הבן בפליאה. 
"ומתי אתה מתכונן לקום?" השיבו האב בשאלה.

הצטדק הבן: "מילא, אני הרי מוכרח לקום בארבע לפנות בוקר לעבודתי 
במאפיה. יש לנו הרבה הזמנות, ואני צריך להיות שם מחר אפילו מוקדם 

מהרגיל".
"אה, הנה תשובתך לשאלתך" - ענה האב 
ר' זלמן תשובה ניצחת - "גם לי יש מחר 
הרבה עבודה אצל בעל הבית שלי... אינני 

יכול לאחר בשום אופן!".
השכמתו המופלגת הפכה אצלו לטבע 
שני. סיפר על כך מלווהו באחת מנסיעותיו 
בעת זקנותו לחו"ל, למען טובת מוסדות 

פינסק קארלין: 
"היה זה אחרי לילה עמוס לעייפה במגביות 
צדקה ובקבלת קהל לעצה ולברכה. השעה 
היתה כבר מאוחרת מאד, לאחר חצות הליל, 
אך לר' זלמן אין נפקא מינה אם הוא נמצא 
רחוק, אי שם בארץ העמים או בביתו שברח' 
עמוס. משועבד הוא לעבודת קונו כחייל 
נאמן. לפני שפנה ליתן תנומה לעפעפיו, 
כיוון את שעונו המעורר לשעה הקבועה לו מימים ימימה, כלומר בעוד שעה 

ומחצית בלבד...
המלווה, שהרגיש אחריות רבה לשלומו, לא יכל להסכין לזאת. יהודי בן 
שמונים ומעלה יסתפק בשעה ומחצה של שינה בלבד, בעיצומו של מסע 
מייגע כל כך?! על כן, משנרדם ר' זלמן, הלך המלווה וסובב את מחוגי השעון 

המעורר קדימה, לשעת קימה יותר מאוחרת.
אמנם כן, את המחוגים הצליח המלווה לכוון, אולם את טבעו המזוכך של 
החסיד, לא יכול היה איש לסובב. משהגיעה השעה היעודה פקח ר' זלמן 
את עיניו, וניעור מיד משנתו הקצרה גם ללא כל שעון. תיכף התחיל בסדר 

יומו הרגיל, להתכונן לתפילת המחר שתתקיים בעוד שעות רבות...

למען תזכור 
עבודה מיוחדת יש לו לר' זלמן בכל יום עם שחר: "למען תזכור את יום 
צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך" – היא אחת מ'שש הזכירות' שנהגו ישראל 
לאמרן בכל יום. אולם לא איש כר' זלמן יעשה זאת כמצוות אנשים מלומדה. 
כוונת המצווה היא, הרי, להחדיר בלב פנימה אמונת הבורא יתברך, והשגחתו 

"הנה נפטרנו סוף סוף מהרשעים הארורים הללו, אשר מיררו את חיינו ללא 
רחם. והנה עכשיו, שוב שוצפים הם לקראתנו – אוי, מה רוצים המצרים 
וידי המצרים  מזלמן בריזל? מה רע עשה להם? געוואלד! עוד רגע אחד, 

ישיגום, ויקחו אותו ואת משפחתו חזרה למצרים...."

<<< המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

על כל הברואים. 'כלום אפשר לקיים מצווה זו כלאחר יד?' היה דן ר' זלמן 
דין בעצמו. משום כך, קבע לו ר' זלמן פרק זמן הגון מידי יום ביומו קודם 
התפילה, לקיים מצוות זכירת יציאת מצרים בשלימות. חידוש נפלא ומיוחד 
היה לו בדרך עבודה זו, בה הכניס את כל כשרונו המיוחד, לצייר את סיפור 
הדברים, עד כי קיים באופן מוחשי "חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא 

יצא ממצרים".
כך היה יושב מידי בוקר בינו לבין קונו, ומצייר לעצמו בציור מוחשי, את 

עשר המכות שהביא הקב"ה על המצרים במצרים. 
וכך זה היה נשמע: 

--- "דם!!! 
איר האט געהערט וואס איז געשהן אין מצרים?! איר האט געהערט?! ]- 

כלום שמעתם מה שקרה במצרים???[
אלעס איז געווארן בלוט!" ] - הכל נעשה לדם![

ור' זלמן ממשיך להמחיש לעצמו:
"כל המים בימים ובנהרות נהיו לדם, אפילו את המים שבברזים כבר לא 
יכלו לשתות, הכל נהיה לדם... אי אי", התמוגג ר' זלמן בחדווה, "המצרי 
חשב שיוכל לשתות עם היהודי בכוס אחת, אך ה' כל יכול! המצרי שותה דם 

והיהודי שותה מים! נפלאות ה', נפלאות ה'!"
כעת מכריז ר' זלמן:

"צפרדע!!!
דז'אבעס! כל הבית התמלא בדז'אבעס!"

וממשיך לספר ברגש רב: "הם קפצו על המיטות, על השולחנות, הם נכנסו 
לתוך המאכלים, ואפילו לתוך התנורים הבוערים קפצו הצפרדעים במסירות 

נפש...
אוי, אוי", מתלהט ר' זלמן בלבת אש, וכבר אינו יכול לעצור ברוחו, מזדעק 

הוא לפתע:
"אם הקב"ה היה מצווה עלי להכנס לתנור... הייתי גם אני קופץ אין דעם 

תנור אריין!"
ובאומרו זאת, היה פעמים מתלהב ר' זלמן ורץ עד דלת ביהמ"ד, להמחיש 

את נכונותו...
"אכן, רק אלו שמסרו עצמן למיתה בכבשן האש המשיכו לחיות, ניסים 

ונפלאות!"
מסיים הוא בניחותא, ופונה להמחשת המכה הבאה – 

"די דריטע מכה איז גיווען – כינים!!!
נו, כאן כבר לא יכלו החרטומים לעשות דבר"... שוחק ר' זלמן, "כאן הם 
כבר צעקו – אצבע אלוקים היא!". )פעמים הסביר ר' זלמן לתלמידים במתק 
לשונו: 'רש"י הקדוש אומר שאין הכישוף יכול לשלוט על בריה פחות מכעדשה, 
ומדוע? אולי פשוט, כי הבעלי גאווה הגדולים, האיך יוכלו להתעסק עם דבר 

קטן מכעדשה?!'(
כך עמד ר' זלמן בינו לבין קונו, וביאר כל מכה ומכה בהמחשה חיה עד 
שהגיע לקריעת ים סוף. זאת כדי להחדיר אל ליבו שוב ושוב את הידיעה 
הברורה כי ד' הוא האלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד מלבדו!

הקול מעורר את הכוונה
חסידי קארלין מספרים ברטט מדור לדור: פעם אחת שבת אדמו"ר ה'בית 
אהרון' זי"ע אצל הרה"ק המגיד מטשערנביל זי"ע. כיבד המגיד את ה'בית 
אהרון' לירד לפני התיבה. ירד ה'בית אהרון' לפני העמוד והתפלל בנוסח 

דיליה, בקול רעש גדול כאופנים וחיות הקודש.
לאחר התפילה שאלו הרבי מטשערנביל: "מהיכן לקחתם את ה'ברוך 

שאמר'?"
השיבו הבית אהרן: "זאת לקחנו מהאבא )הרה"ק ר' אשר מסטאלין זי"ע(, 
והוא לקח זאת מהרבי )הרה"ק רבי שלמה קארלינער זי"ע(, והרבי קיבל זאת 
מזקני הקודש )הרה"ק רבי אהרן הגדול זי"ע(, והוא קיבל זאת מנתיב לא 

ידעו עיט!" ---
באותו נתיב תפילה פסע ר' זלמן עשרות שנים, יום יום, קיץ וחורף לא 

ישבות, בלא להביט על שום סיבה גשמית, תהא אשר תהא.
כך היו זעקותיו שהחלו ב"ברוך שאמר והיה עולם" מרקיעות שחקים. קולו 

הולך וגובר, נצרד ונשנק, אך ר' זלמן ממשיך בשלו...
וכך היה אומר: "ממה נפשך, אם יש לי עדיין קול, בודאי צריך אני לצעוק 
בתפילה. ואם כבר הצטרדתי, הלא כי אז וודאי שאני צריך לצעוק, כי מה יש 

לי כבר להפסיד?!".
פעם אחת, בצעירותו, התפלל ר' זלמן לפני העמוד בהתלהבות עצומה, 
וכתוצאה מתנועותיו החזקות בכל כוחו ובכל כוונתו נחבט ראשו בעמוד 

התפילה, ודם החל ניגר ממצחו... רק לאחר התפילה הבחין בכך לראשונה!... 
לאלו אשר הביעו בפניו את חששם לבריאותו מחמת יגיעתו העצומה בתפילה, 
היה אומר בבת שחוק: "אני ממשיך לצעוק גם כשהנני עומד על סף התעלפות, 
סמוך אני ובטוח אני כי אם אתעלף חלילה, הרי האנשים הטובים מסביבי 

כבר יטפלו בי"...
אף הוא סיפר פעם, כי בצעירותם היו האברכים בני חבורתו, מתאמצים כל 
כך בתפילתם, עד כדי אפיסת כוחות. לכן היו מכניסים בבוקר עם צאתו 
לתפילה חתיכת עוגה בתוך ה'טלית בייטל', כדי שמיד עם סיום התפילה 

יהיה להם במה להשיב את נפשם. 
אומר היה ר' זלמן לבני הנעורים, להלהיב את ליבם לעבודת התפילה: 
"ה'בעל דבר' בא אלי וטען בפני לאמור: 'זלמן, הלא יהודי זקן הינך כבר, לא 

לך היא הצעקה בתפילה'...
"אמור לי אתה, הרי אתמול עדיין לא הייתי זקן כלל, כוחותי היו עימי, 
וצעקתי בתפילה בכל כוחי... אם כן, מה קרה היום? וכי ביום אחד מזדקנים?!"
ור' זלמן מעולם לא הזדקן. הוא המשיך את עבודת התפילה במסירות 

ובנאמנות כל עוד נשמתו באפו.
אז ישיר ר' זלמן

"ואמר, אם יאמר האדם שירת הים בכל לב ובמסירות נפש, כ"א לפי מה 
שהוא, יתוקן כל עניניו בגוף ובנפש" )בית אהרון צג טד(. את השירה הזו 
לה' חמד לו ר' זלמן, שירה שכולה הודיה להקב"ה על ניסיו לעמו, שירה 
שכולה אמונה ודביקות בה'. את עבודת השירה הזאת מאמץ ר' זלמן אל 

ליבו, ומתקשר אליה בקשר אמיץ מאין כמוהו, קשר בל ינתק כל ימי חייו.
יקרה היא השירה בעיניו עד למאד, ועל כן חושש הוא להסתמך על החזנים. 
ירא הוא פן לא ייטיבו לבטא לפני הציבור את דבר אמירת השירה בכל לב 
ובכל נפש. משום כך מנהג קבוע לו בשנותיו המאוחרות - בשירת הים הוא 
עצמו עובר לפני התיבה! החזן מסתלק לצדדין, ור' זלמן הוא זה אשר מנהל 
את 'מעמד אמירת השירה' בכל יום. תחילת גלגולו של המנהג, היה בכך 
שביקש לעמוד על המשמר ליד החזן, כדי שאמירת השירה תיעשה במתינות, 
פסוק בפסוק, כמצווה עלינו מפי רבותינו. על כן היה נעמד סמוך לעמוד, 
ושומר את שפתותיו של ה'בעל תפילה'. אולם בהמשך נקבע מקומו בעמוד 

התפילה ממש עד גמר השירה.
וכך היה המחזה הנשגב חוזר על עצמו מידי יום ביומו: עודנו משתפך 
בתפילתו בזעקותיו - "ואת זעקתם שמעת על ים סוף", תוך כדי דיבור, מתחיל 
הוא לשרך רגליו אל עבר התיבה. נתמך הוא בידי המתפללים, אחד מזה 
ואחד מזה, וכבר ניצב הוא הכן על יד החזן. ר' זלמן, בעיני רוחו, רואה עתה 
את כל מעשה מצרים ואת ניסי קריעת ים סוף, כאשר היה רבות מדגים 
ומתאר לשומעי לקחו, לאמר: "הנה נפטרנו סוף סוף מהרשעים הארורים 
הללו, אשר מיררו את חיינו ללא רחם, והנה עכשיו, שוב שוצפים הם לקראתנו 
– פרעה וכל חילו במרכבותיהם... אוי, מה רוצים המצרים מזלמן בריזל? מה 
רע עשה להם? געוואלד! עוד רגע אחד, וידי המצרים ישיגוהו, ויקחו אותו 
ואת משפחתו חזרה למצרים, לפיתום ולרעמסס... את הנכדים הזאטוטים 
רוצים הם להטביע בטיט שבקירות הבתים, להשליכם אל היאור... אבל" - 
ממשיך ר' זלמן בחיות ולהבת אש – "או אז נתנו את קולם בנ"י – 'ויצעקו 
בנ"י אל ה', והקב"ה משיב למשה: 'מה תצעק אלי, דבר אל בני ישראל 

ויסעו'"----
וכך בעוד מחשבותיו סוערות וגועשות בקרבו, פותח ר' זלמן בקול חוצב 
להבות אש... "ו-י-ו-ש-ע- ה' ביום ההוא את ישראל מיד מצר-י-ם, וירא 
ישראל את היד הגדולה"- וכל העם מחרה מחזיק אחריו בקולות וברקים... 
"ויאמינו בה' ובמשה!", מסיים ר' זלמן בהתלהבות עצומה, וממשיך לזעוק 
בכל כוחו - "אז ישיר משה". כך נכנס ר' זלמן כל כולו לתוך השירה, פסוק 
אחרי פסוק, ממשיך הוא להוביל את כל הקהל באש להבת שלהבת, נוטף 

הוא פלגי זיעה, עיניו מגירות דמעות התרגשות.
"מי כמוכה באלים ה', מי כמוכה נאדר בקודש נורא תהילות עושה פלא" 
- זועק הוא בקול לא לו, במסירות נפש לגבוה, כשהוא אפוף כולו בחבלי 
אהבה ודביקות הבורא ב"ה. "ד' ימלוך לעולם ועד"  - מצעק הוא בסילודין 
עם התקרבה של השירה לסיומה. "והיה ד' למלך על כל ה-א-ר-ץ-!", מטלטל 
קולו את הלבבות, ובאומרו תיבות אלו היה כל גופו מרתת ומזדעזע, עד 
שהמתפללים התומכים בידו היו צריכים להחזיק בו בחזקה כדי שלא יפול 

ארצה יחד עמם...
ר' זלמן חוזר למקומו וממשיך לזעק בקול לא לו: "י-ש-ת-ב-ח שמך לעד 

מלכנו"---
)מתוך הספר ר' זלמן(
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הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א על השירה המיוחדת
ה" )שמות ט"ו, א'( יר מֹׁשֶ "ָאז ָיׁשִ

"אמר הקדוש ברוך הוא לאלו הייתי מצפה"- אמרו חז"ל )מדרש רבה כג, 
ד(: "אז ישיר משה, הדא הוא דכתיב: "פיה פתחה בחכמה, ותורת חסד על 
לשונה" )משלי ל"א, כ"ו(. מיום שברא הקדוש ברוך הוא את העולם ועד 
שאמרו ישראל שירה על הים, לא מצינו אדם שאמר שירה לקדוש ברוך הוא 

אלא ישראל. 
"ברא אדם הראשון ולא אמר שירה. הציל לאברהם מכבשן האש ומן 
המלכים, ולא אמר שירה. וכן יצחק מן המאכלת, ולא אמר שירה. וכן יעקב 
מן המלאך ומן עשו ומן אנשי שכם, ולא אמר שירה. כיון שבאו ישראל לים 
ונקרע להם, מיד אמרו שירה לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר: 'אז ישיר משה 

ובני ישראל'. הוי 'פיה פתחה בחכמה'. 
"אמר הקדוש ברוך הוא, לאלו הייתי מצפה. ואין 'אז' אלא שמחה, שנאמר 

פינו'  ימלא שחוק  'אז 
)תהלים קכ"ו, ב'(". 

דעת',  'שעורי  בספר 
להגאון רבי יוסף יהודה 
לייב בלוך זצ"ל, אב"ד 
וראש ישיבת טעלז, עמד 
על דברי מדרש אלו. יש 
להבין: הרי לא יתכן כי 
הדורות האחרונים של 
יוצאי מצרים, השיגו מה 
שלא השיגו האבות הקדושים. 
אם כן, מדוע באמת לא 

אמרו האבות שירה?
בבאור הדבר, מקדים 
ראש ישיבת טעלז לבאר 
את תוכנו, עמקו ומהותו 
של כח השירה, שאינו 

מבורר לאמתו בעולם ובדור שבו אנו חיים:
אנשים סבורים שמשורר יכול להיות גם אדם קטן, שפל אנשים, שכור ובעל 
תאווה, אשר יקראו לו בדורנו 'משורר עממי'. טועים לחשוב כי אפשר לאדם 
גס, בעל נפש שפלה, להיות משורר, אם רק קיים בו איזה כח דמיון או כישרון 
לבטא את דבריו בסגנון יפה ובלשון המדברת גדולות. ואכן, בדורות האחרונים 
התפרסמו שמות אנשים משוררים, שבהתנהגותם היו אנשים זולים ושפלים. 
אולם לאמתו של דבר אין זו 'שירה'. זהו חיקוי וצל של שירה, לבוש חיצוני 
הדומה לה ותו לא. מה שהצליח אותו שפל לחרוז חרוזים בסגנון נעים לאוזן 

- לא לזאת תקרא שירה! 
ענין השירה הוא דבר נעלה, רם ונשגב; ועל כן המשורר צריך להיות אדם 
גדול, חכם ונבון, בעל נשמה גדולה וטהורה באמת. אדם כזה יכול לומר 
שירה. משמעותה האמתית של השירה הנה שירת נפש היוצאת מן הלב. 
כאשר הלב מתמלא רגשות נעלים, המרוממים את נפש האדם וממלאים את 
כל חללו - מתפרצת השירה מאליה. שירה זהו בטוי חיצוני של רגשות 
פנימיים. רק אדם נעלה וגדול, המרומם מהבלי הזמן והתאוות החומריות, 

גדול המח ורחב הלב, מסוגל לבטא את השירה!
בבחרותי, כאשר למדתי בישיבת פוניבז', שחו בני הישיבה בהתפעלות 
מרובה על מעשה שאירע בחדרו של מרן ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל: 
היה זה כאשר הגיעו אליו זוג ערירים שבורי לב, לשמוע דברי חיזוק מרבן 
של ישראל במצבם הקשה, ולקבל ממנו טללי עידוד ותחיה. הרב שך הושיבם 

בחדרו, התיישב לצדם והחל לדבר אל לבם ולעודדם. לאחר כמה דקות, לקח 
הרב שך סידור והחל לקרוא יחד עמם את השיר 'קה רבון', בו טמונים הרבה 

מיסודות האמונה. 
במשך דקות ארכות עבר אתם קטע אחרי קטע בהתרגשות מרובה, כשמדי 
פעם זולגות עיניו דמעות. בסיום, שאל אותם הרב שך: "היה לכם חיזוק?". 
משהשיבו בחיוב, אמר: "החיזוק הזה יגרום בעזרת השם שתהיה לכם ישועה 

בקרוב!". ואכן, לתקופת הימים נפקדו בזרע של קיימא.
ללמדנו את כוחה של השירה, וכוחה של אמונה הטמונה בשיר! אלו היו 
המשוררים של כלל ישראל. הם לא היו אנשים פיוטיים, בעלי כשרון לחרוז 
חרוזים. הם היו בעלי רוח הקודש להטביע את חותם האמונה בזמרת פיהם, 

ולהשפיע רוממות וקדושה לדורות במלים שיצאו מקירות לבם הטהור! 
גם בניגון המצטרף ומשתלב עם מלות השירה, טמונות כוונות מיוחדות 

ואף עמוקות. 
בדוגמה לכך נוכחתי בשנת תש"ס, עת השתתפתי בשמחת תורה במעמד 
ההקפות בישיבת 'חברון' גאולה. הבחורים רקדו בכל עוז לכבודה של תורה, 
ושרו שוב ושוב את השיר המפורסם "אנא, אנא, אנא עבדא דקודשא בריך 
הוא...". בעיצומם של הריקודים הסוערים, ביקש ראש הישיבה דאז, הגאון 
רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל, לעצור לרגע. כל התלמידים התאספו 
סביבו, והוא אמר את הדברים הבאים: "מדוע מי שחיבר את הניגון חיבר 
זאת באפן שיחזרו שלוש פעמים על המילה: 'אנא, אנא, אנא'? משום שצריך 
שהדבר ייקבע בנפשו של כל יחיד ויחיד, שהוא הוא עצמו עבד ה'! פעם 

אחת, כנראה, אינה מספיקה בשביל לקבוע זאת עמוק עמוק בנפש"... 
בשירה ובהטעמת השירה של כלל ישראל, טמונים סודות גדולים! לכל 

תיבה של הניגון, לכל עלייה וירידה בטון ובמילים, יש עומק וטעם. 
כשהרבי מ'תולדות אהרון' הביע קורת רוח מדבריו של הרב שך 

אם נתבונן בפרקי התהלים של דוד המלך ע"ה, נעים זמירות ישראל, נחזה 
בהתפעלות ובהתרגשות, שאותן חש מול חכמת הקדוש ברוך הוא הקיימת 
נכנע תחת כח ההרגל  נבעה מכך שלא  זו  בבריאה. התפעלות עמוקה 
וה'מלומדה', והכל היה נראה בעיניו כחדש, כאילו היום נעשה. כל מסכת 
חייו של דוד המלך היתה שירה. לא רק שירה על חסדים ונסים פרטיים, אלא 
שירה מתמשכת מענייני הבריאה הטבעיים, שהוא רואה בכל יום ויום. מרן 
ראש הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל, היה רגיל לומר: "אם תעירו אותי באמצע 
הלילה, ותשאלו אותי 'אתה רואה את בורא עולם?' אשיב בבטחה: בודאי 
שאני רואה! עצם זה שאני פותח וסוגר את העיניים, שאני יכול לכופף אצבעות 
כרצוני, וככלל שאני רואה, מדבר ושומע - איך כל זה עובד? מי עושה זאת 

אם לא בורא עולם?" 
ספר לי ידידי, הרב הגאון רבי מרדכי שינברגר שליט"א, תלמיד חכם ומרביץ 
תורה בירושלים, שבמהלך השנים לימד את אחד מנכדיו של האדמו"ר הזקן 
מ'תולדות אהרון', הגאון הצדיק רבי אברהם יצחק קאהן זצ"ל, בעל ה'דברי 
אמונה', שהיה איש גדול ורם המעלה. באחד הימים, ספר רבי מרדכי לתלמידיו 
כי זכה להיות אמש אצל מרן הרב שך, ושמע מפיו דברי חיזוק מיוחדים על 
ענייני האמונה. הוא מסר במשך שעה ארוכה בפני התלמידים, את תיאורו 
של הרב שך אודות החכמה העצומה הטמונה בכל אבר ואבר מגוף האדם, 
כשלכל אחד תפקידו וייעודו, ומנה את מעלותיו של כל אבר ואבר בפרטות. 
הרב שך נקט בדוגמה: אדם סוחב בידו סל ששוקל חמישה קילו. כשנשאל 
אותו: "כיצד הנך מסוגל לסחוב סל שכזה?", הוא יסביר לנו שזהו השריר. 
וכשנשאל: "מי מפעיל את השריר?", הוא יסביר לנו שעל כך אחראי המח, 

המצביא של כל האברים. 
"ומה זה מח?", שאל הרב שך - 

ספר לי ידידי, הרב הגאון רבי מרדכי שינברגר שליט"א, שלימד את אחד 
מנכדיו של האדמו"ר הזקן מ'תולדות אהרן'. הגבאי התקשר אליו כי הרבי 
חפץ לדבר עמו, והרבי בקש ממנו לחזור שוב על הדברים ששמע מהרב 

שך, אודות החכמה העצומה הטמונה בכל אבר ואבר מגוף האדם

<<< המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא <<<
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- "סי דאך א שטיקעל שמעלציל!... )הרי זו חתיכה קטנה של שמן(, ובה 
טמון הכח העצום והנשגב המפעיל את כל מכונת הפלאים הזאת שנקראת 

'גוף האדם'". 
כשהנכד שב לביתו לפנות ערב, ספר לסבו האדמו"ר את מה ששמע מרבו. 
כששמע זאת הרבי, בקש לשמוע מהמלמד מכלי ראשון את אשר אמר 
לתלמידיו. הגבאי הרים טלפון למלמד, והודיע לו כי הרבי חפץ לדבר עמו. 
כשסיפר לי זאת רבי מרדכי, תיאר בפני כיצד חש באותם רגעים, בהם המתין 
שהרבי יגש אל השפופרת. תאוריות שונות התרוצצו במחו: "מה כבר הרבי 

אמור לבקש ממני?" 
אולם הרבי רק ביקש ממנו, אם לא קשה עליו הדבר, לחזור שוב על הדברים 
ששמע מהרב שך. המלמד אכן חזר בפני הרבי על הדברים, כשכל העת הרבי 
מקשיב לדברים בריכוז ומהנהן בראשו לאות הסכמה. לבסוף הפטיר הרבי 
בהתפעלות: "אה! הרי זה כל כך אמת! כאלו דברים נכונים ופשוטים... נפלא! 

נפלא!"...
לאחר מעשה, סיפרו בני 
הבית למלמד כי הדברים 
שהשמיע לרבי בטלפון, 
הלהיטו מחדש את אש 
האמונה שיקדה בנפשו 
בתום  כי  עד  הטהורה, 
השיחה הזילו עיניו דמעות 
חמות. "אה! איזו אמונה!... 
איזו אמונה!...", מלמל 
דקות  וכך,  ושוב.  שוב 
ארוכות לא הצליח הרבי 
להשקיט את סערת רוחו. 
לבני הבית, למקורבים 
ולתלמידים, היה זה פרק 
מאלף, מהו הערך אצל 
הרבי להארה אחת ברורה 
יותר באמונה, ועד כמה 
מוטל על האדם לעבוד 
ולתבוע מעצמו התבוננויות 
נוספות בנפלאות הבורא 

וחכמתו. 
אלמלא מרוץ החיים העומד בעוכרנו, היינו נותנים את הדעת על כל פעולה 
שהננו עושים עם הגוף המופלא בו זיכה אותנו בוראנו, ואז הייתה פורצת 
מפיותינו מאליה, שירה והודיה לקדוש ברוך הוא. אך כח ההרגל מכהה את 
חוש ההתפעלות... זוהי הבנה עמוקה יותר במה שאמר הקדוש ברוך הוא 
"לאלו הייתי מצפה": הבורא יתברך חפץ דווקא באנשים קטנים שתפרץ מהם 

ה'שירה'. יש לו שמחה מיוחדת מהכרה הבאה על ידי התבוננות ואמונה. 
דווקא מכח גדלותם של האבות הקדושים, לא פרצה מהם השירה. כל העת 
דעתם הייתה דבוקה בקדוש ברוך הוא. חוץ מ'בורא עולם' הם לא ראו כלום. 
הם לא נכנעו לכח ההרגל, ולכך לא הייתה אצלם שום התפעלות; ההכרה 
הייתה חלק בלתי נפרד מסדר יומם ומשירת חייהם. בני ישראל, שלא זכו 
עדיין להשיג את ההכרה של האבות הקדושים לפי רום גדלותם, כאשר זכו 

להגיע על הים להכרה אמתית של אמונה, עד שהחוו באצבע "זה א-לי 
ואנוהו" - מרוב התפעלות פרצה מהם שירה.

זכורני מצעירותי את המחזה הנפלא, בעת שראו תלמידי ישיבת פוניבז' 
כיצד פורצת אמירת "אמן יהא שמיה רבה" מנהמת לבו הטהור של ראש 
הישיבה, מרן הגאון רבי שמואל רוזובסקי זצ"ל. כל העומדים במחיצתו חשו 
אז את המושג של 'בכל כחו' - 'בכל כונתו'. המלים נאמרו בכזו חיות, בכל 

הנשמה. 
אחרי שאדם מכיר בגדלות הבורא, השבח פורץ ממנו באחת!

• • •
יסוד נפלא אמר מרן שר התורה, הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, לאחד 
מתלמידיו, דברים בהם הגדיר את מהות השירה: רבי חיים נשאל על דברי 
חז"ל )מגלה לב, ב(: "הקורא בלא נגינה והשונה בלא זמרה, עליו הכתוב 
אומר 'וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם'". לכאורה, 
ישנם אנשים שאין להם 
את חוש השירה. כיצד, 
אפוא, ניתן לבוא אליהם 

בתביעה? 
השיב רבי חיים: "כשחז"ל 
אמרו שירה, הכוונה היא 
להביע רגשות של שירה". 
כוונת הדברים היא, שהלימוד 
יהיה עם חיות והנאה, 'כל 
עצמותי תאמרנה', זוהי 
ושורש  הנגינה  מהות 

השירה!
של  מתלמידיו  אחד 
הגאון הצדיק רבי יצחק 
שלמה אונגר זצ"ל, ראש 
ישיבת 'מחנה אברהם' 
ומגדולי צדיקי הדור, סיפר 

סיפור נפלא:
יותר מארבעים  לפני 
שנה, כאשר התקיימה 
בירושלים ה'כנסיה הגדולה', 
הגיע פוסק הדור, מרן 
הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, במיוחד מארצות הברית בכדי ליטול חלק 

במעמד. 
במלון בו שהה, שמע רבי משה בערב קול נעים בוקע מאחד החדרים. היה 
זה קול שירתו הערבה והכוספת של רבי יצחק שלמה אונגר, שהיה הוגה 
בתורה כדרכו בשמחה ובנעימות מיוחדת. מיד פנה אליו רבי משה ובקש 

לקבע עמו חברותא לימים הקרובים... 
קול השירה שבה את לבו של רבי משה. הוא מצא יהודי שלומד תורה מתוך 
שמחה, ערבות ומתיקות; לדידו, הרי זו הזדמנות פז להחכים ממנו. וכך למדו 

בחברותא במשך שבוע שלם, במתיקות גדולה.
)מתוך סדרת הספרים הנפלאה 'אוצרותיהם אמלא'( 

<<< המשך מעמוד קודם

 אדם סוחב בידו סל ששוקל חמישה קילו. 
כשנשאל אותו: "כיצד הנך מסוגל לסחוב סל 

שכזה?", הוא יסביר לנו שזהו השריר. 
וכשנשאל: "מי מפעיל את השריר?", הוא 

יסביר לנו שעל כך אחראי המח, המצביא של 
כל האברים. "ומה זה מח?", שאל הרב שך

077-2222-666

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

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

או 4992*
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"רוצה לחיות?! - קבל על עצמך ברכות בכוונה!"
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א

מבט קל בלוח השנה מגלה כי יום חמשה עשר בשבט, הוא ט"ו 
בשבט, עומד אחר כותלנו. שווקי הפירות הטריים והיבשים כבר 
הומי אדם, מדפים עמוסים בשפע ניחוחות וצבעים נראים בכל קרן רחוב, 
גם אנו - בני האדם, נרגשים לקראת ראש השנה לאילנות... התפילה על 
האתרוג כבר הורדה מהמדף העליון, מגשים עמוסי פירות כבר נשלחים 
מהחנויות השונות, בדרכם לשולחן ערוך של פירות שנשתבחה בהם ארץ 
ישראל. בט"ו בשבט, נהגו קהילות ישראל לעטר את השולחן במבחר פירות, 
לאכול מהם ולהודות לבורא על מגוון הפירות המתוקים לחיך ויפי מראה. 
הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל בספרו 'מועדיך לחיים' מוסיף ומגלה, כי המטרה 
בעריכת השולחן בפירות רבים ומשובחים, היא פשוט כדי לברך עליהם - 

לזכות לברך ברכות הנהנין בכוונה על כל פרי ופרי.
אמירת הברכה על כל דבר מאכל או משקה, הינה פעולה שגרתית שאנו 
עושים עשרות פעמים מדי יום. הבה נתבונן בגודל השעה של אמירת הברכה, 
הבה נבין טוב יותר כי הברכות הינן מתנה יקרת ערך, ויש להן כח משמעותי 

לחיים שלנו...
היה זה לפני כמה אלפי שנים. בתקופה רוויית אסונות קשים, תיקן דוד 
המלך שכל יהודי יברך מאה ברכות בכל יום, כשבכך הוא מגלה שהברכות 

מעניקות הגנה למברכים אותן, 
ושבזכותן ייפתחו שערי ישועות 
ונחמות. וכך נפסקה ההלכה, 
כי חייב כל יהודי לברך מאה 
יום, המורכבות  ברכות בכל 
מהברכות שאנו אומרים בתפילות 
היום, ומברכות הנהנין - על 
מאכלים ומשקאות, המשלימות 
ויותר. כדי  את המנין למאה 
שאכן 'נתחמש' באותה הגנה 
ייחודית העוטפת אותנו באמירת 
כותב בעל ה'ספר  הברכות, 
החיים' זצ"ל כי על הברכות 
להיאמר בכוונה, תוך התבוננות 
מה אנחנו עושים עכשיו ומה 
היוצאות  משמעות המילים 
מפינו. אם נברך את הברכות 
בכוונה ובצורה הראויה, נזכה 

באותה שעה לשמירה מפני כל פגע רע. הרי אנו זקוקים כל כך לביטחון, 
לשמירה. אנו מברכים מדי יום את המאה ברכות בכל מקרה, כמה כדאי 
לברך אותן בכוונה, במחשבה, בהתבוננות. להבין כי ברגע אמירת הברכות 
אנו ניצבים מול מלכו של עולם ומדברים אליו, להעריך את הרגע בו אנו 

מתחברים למלך העולם באמצע היום, באמצע שום מקום...
שעת אמירת ברכות, היא שעה נשגבה. אף שהיא מתרחשת כמה פעמים 
ביום, אך זה לא מפחית מערכה, ולא משנה את העובדה הפשוטה שכשיהודי 
מברך, הוא מדבר עם בורא עולם, משוחח עמו בהתרגשות. היש מעלה גדולה 
מזו? וכל כך קל להתחבר: רגע לפני אמירת ברכה, כדאי לעצור ולהתבונן 
עד כמה אנו 'ברי מזל' שאנו יכולים באמצע היום לפנות לבורא עולם, אבינו 
היקר, ולהודות לו! כמה כדאי להרהר לרגע במשמעות המילים, בהן אנחנו 
- בני אנוש פשוטים - מודים לבורא עולם על רוב טובו! אפשר גם 'לשדרג' 
את הקשר הזה: לומר את הברכה מתוך הכתב, כדי להגביר את הריכוז. אפשר 
גם לאומרה בקול רם, ולהרוויח בכך שההודאה נובעת מעמקי הלב בקול 

גדול, וגם לזכות יהודי נוסף לענות 'אמן'. 
זוהי ברכה בכוונה, זה בהישג יד! כשאנו מברכים כראוי - אנו זוכים לפתוח 
שערי שמיים שירעיפו עלינו שפע טובה, זוכים לשמירה והגנה, וגם מנצלים 

את ההזדמנויות הרבות האלה להתקרב לבורא עולם. איזו עסקה כדאית!
החיסון נגד שחפת 

את הסיפור המצמרר הבא, שמענו מכלי ראשון, מפי הגאון רבי יצחק 
זילברשטיין שליט"א, רבה של רמת אלחנן. בהיותו אברך צעיר, התגורר הרב 
זילברשטיין בשכנות לאדמו"ר הרה"ק רבי יחיאל יהושע מביאלא זי"ע, וזכה 
להיות עד להנהגתו ודרכיו. אחד ממנהגיו היה, כי בכל יום חמישי היה מגיע 
לביתו השוחט, רבי יצחק ויינר, ושוחט עוף עבור הרבי. הרבי היה עומד לצדו 
בעת השחיטה, וממתין לקיים מצוות 'כיסוי הדם', עליה הקפיד עד מאוד. 
עם סיום השחיטה, היה הרבי מתכונן ביראה, וכשהוא מתנועע בדבקות היה 
מתחיל לברך: "ברוך אתה... אשר קדשנו... על כיסוי הדם!" וקולו הולך וחזק 

מאוד, מברך בהתלהבות עצומה, וכל גופו רוטט מהתרגשות...
בשבת זו היא 'שבת יארצייט' לרבנית שושנה עליזה זילברשטיין ע"ה, יהיו 
הדברים לעילוי נשמתה: הרבנית נהגה להעמיד את ששת ילדיה בחלון הבית 
בעת השחיטה וכיסוי הדם, כדי שיוכלו לראות את הרבי בעבודת הברכה. 
"שיראו הילדים וילמדו מהי ברכה בכוונה, שילמדו איך יהודי מברך ברכה!", 
הייתה אומרת בכל עת, ואף הילדים 
היו ממתינים בציפיה דרוכה ליום 
חמישי, לראות את עבודת הרבי 

בברכה על כיסוי הדם.
פעם אחת, סיפר הרב זילברשטיין 
לרבי כי רעייתו מעמידה את הילדים 
בחלון הבית, כדי שיראו וילמדו 
מהי החשיבות של ברכה בכוונה, 
ועד כמה הילדים מתרגשים ומצפים 
לקראת המעמד השבועי. למשמע 
הדברים, פתח הרבי מביאלא והשיב 
בסיפור מזיכרונו, מעשה שהתרחש 
אצל זקנו הגדול, הרה"ק מביאלא 

זי"ע, בפולין...
אל חדרו של הרבי נכנס יהודי 
כל העצב  נשקף  ומעיניו  אחד, 
שבעולם. "רבי קדוש", אמר האיש, 
"נדבקתי במחלה האיומה 'שחפת', 
ואני סובל נוראות ממנה. כל יום, כל היום, וגם בלילות, אני משתעל ומשתעל 
ומשתעל...". כאילו כדי לאמת את דבריו, קטע האיש את שטף דיבורו והחל 
להשתעל. שיעולים עמוקים וכואבים, עמוק מתוך הריאות, שיעולים שלא 
פסקו במשך דקות ארוכות. פניו האדימו, ראשו הסתחרר, חזהו כאב, והוא 

ממשיך ומשתעל...
אחרי דקות ארוכות הצליח האיש לשלוט בשיעולו, ואחרי מנוחה קלה 
הוסיף בעיניים זולגות דמעות: "רבי, יש לי אשה וילדים בבית, ואני עדיין 
איש צעיר. אך המחלה הנוראה מפילה חללים, גם אני נדבקתי בה, ותיכף 
יעבירוני להסגר כדי שלא אדביק אחרים, שם אשהה עד יום מותי בייסורים 
קשים ומרים... רבי, הצילני נא! עוצה לי עצה וברכני נא בברכה שאוכל לצאת 
מהמחלה הנוראה הזו שמאמללת את חיי...". היהודי השתתק והביט ברבי, 
היושב לפניו בעיניים עצומות, וראשו אפוף שרעפים... שעה קלה נמשכה 

השתיקה המתוחה, ולפתע הרים הרבי את עיניו ושאל קצרות:
"אתה רוצה לחיות?" - - -

"לו היית מבקשת ברכה לרפואה, ניחא. ברכה להטבה במצבך - גם ניחא. 
אך ברכה לאריכות ימים? את סובלת ומסובבת בייסורים קשים. לשם מה 

ברכה לאריכות ימים?!"

המשך בעמוד הבא <<<

<<< המשך מעמוד קודם
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המשך בעמוד 19 <<<

<<< המשך מעמוד קודם

"בוודאי!", השיב היהודי, "בשביל זה באתי... אני מבקש עצה וברכה להציל 
את חיי!".

"יש לי עצה בשבילך", השיב הרבי. "קבל על עצמך לומר ברכות בכוונה. 
בכל ברכה שאתה אומר - תעצור לרגע, תחשוב שאתה מדבר עם מלך מלכי 
המלכים, תכוון באמירת הברכה את כוונת המילים, הכוונה הפשוטה והמובנת 
לכל. אם תקבל על עצמך ותנהג כך - מובטחני שתזכה בחיים חדשים!". 
האיש הודה לרבי בהתרגשות ויצא את החדר. עוד באותו יום החל להקפיד 
לברך ברכות בכוונה, ומני אז לא יצאה מפיו ברכה שלא התכוון אליה, לכל 
מילה, למלוא מובן כל מילה. בביקור הבא אצל הרופא התברר כי המחלה 

נסוגה אחור, ובתוך תקופה קצרה שב האיש להיות אב שמח ומאושר, 
לברכה יש כח! יש לה עוצמה. ברכה בכוונה - מספקת שמירה והגנה, 
שמהווה סגולה בדוקה ויעילה. הבה נקבל על עצמנו לברך בכוונה, כי הברכה 

בכוונה יכולה להציל אותנו, פשוטו כמשמעו!
מול מחלות קשות וחשוכות מרפא, מול מצוקות קיומיות יומיומיות, יהודים 
טובים מחפשים כל דרך וכל עצה לזכות לישועה, לשמירה, לרפואה. הנה 
הכלי השימושי והיעיל ביותר, כלי זמין בכל שעה ובכל מקום - לברך ברכות 
בכוונה, כי לברכה בכוונה יש כח ועוצמה לאין שיעור, יש לה יכולת להשפיע 
רפואה ושפע! כמה חשוב לדעת ולהבין מהי ברכה ואלו משמעויות טמונות 
בה, להפנים שברכה מברכים בכוונה, עוצרים את המרוץ, מבינים כי אנו 

הודאה  תפילת  עכשיו  נושאים 
נרגשת לבורא עולם שזיכה אותנו 
בדבר מאכל או משקה פלוני. ברכה 
היא לא אמירה - ברכה היא תפילת 
הודאה מעוררת לב, הבה נאמר 

אותה כמו שצריך, ונזכה!
בעקבות איזה נס רקד האב כל הלילה?

השעה הייתה שעת בוקר מוקדמת. 
טל של שחרית כיסה את היקום. 
וגם בבית  עולה,  השמש החלה 
אונגרין  בבתי  טויסיג  משפחת 
שבירושלים, החל הבוקר להאיר. 
הילדים שזינקו מהמיטות הופתעו 
למראה שנגלה לעיניהם... אביהם, 
הגה"צ רבי יחזקאל טויסיג זצ"ל, 
הסתובב בבית בשמחה רבה כשנהרה 
שפוכה על פניו, וצעדיו עליזים. 
ניכר היה כי בשורה טובה מאוד 

שמע...
"אני זוכר", מספר אחד הילדים 
דאז ומפליג בזכרונו עשרות שנים 
לאחור, "כי שאלתי את אמי ע"ה 

האם אחותי הגדולה התארסה. עד כדי כך הייתה אווירת העליצות בבית, עד 
כדי כך הצליח אבא לשדר סביבו אווירה של שמחה וששון. הייתי בטוח 
ששמחה משפחתית משמעותית קרבה...". הדקות חולפות, והילדים אינם 
מבינים את פשר השמחה הפתאומית בבוקרו של יום. ילדים הם עם חכם 
ונבון במיוחד, הם הפעילו את חושיהם המחודדים בניסיון להגיע לפתרון 
התעלומה. אך עדיין לא התברר כל פתרון לחידה - לכבוד איזה מאורע שמח 

אבא כל כך?!
"בצהריים נספר", אמרו ההורים לילדים, וזירזו אותם להתלבש ולהתארגן 
ללימודיהם. הילדים יצאו את הבית שמחים וטובי לב, אך בלבם קיננה החידה 

שעתידה להיפתר בעוד כמה שעות - למה שמח אבא כל כך עם שחר? 
בשעת הצהריים, עם שוב הילדים ממוסדות הלימוד, פתח אבא וסיפר:

"ילדים יקרים ואהובים שלי! היה לי נס באמצע הלילה - - -"
"נס?!" - תמהו הילדים, באיזה נס מדובר? ממה ניצול אבינו בעיצומו של 
ליל? "הסכיתו ושמעו. אספר לכם את כל השתלשלות העניינים... בוודאי 
ידעתם", פתח האב, "כי כשיהודי חפץ לאכול או לשתות ומברך ברכה, הוא 
לא רק ממלמל כמה מילים מהירות וחפוזות, בדרך לאכילה או לשתייה 
הרצויה לו, כי הברכה שאנו אומרים - היא הזדמנות בה אנו פונים לבורא 
עולם ומדברים אתו, מבקשים את רשותו לאכול ומודים לו על טובו"... הילדים 
לא הבינו עדיין את הקשר בין נושא הברכות לנס המדובר. הם נעצו באביהם 
מבטים מופתעים ומסוקרנים, האב המשיך ואמר: "כשמדברים עם מלך לא 
עושים זאת בחוסר תשומת לב, כבדרך אגב או משהו כזה. כשמדברים עם 

מלך מתרכזים, עוצרים את שגרת היום. כשמדברים עם מלך צריכים גם 
להיות לבושים באופן מכובד...

"כדי לחזק את ההבנה הזאת בלבי, קיבלתי על עצמי את מנהגו של אבי 
זצ"ל, לברך כל ברכה לבוש בחליפה וכובע, ממש כמו בתפילה. כשאני מברך 
בצורה כזו - אני מכבד את המלך עמו אני מדבר, אני מרגיש שאני מודה לו 

עכשיו, והברכה שלי נאמרת בכוונה, בהתבוננות, מתוך מחשבה והבנה..."
עד כאן הילדים הכירו היטב. מילדותם אביהם מחנך אותם לברך כמו שצריך 
- בכוונה, בקול, בהתרגשות על הזכות לדבר עם המלך ולהודות לו, ואין כמו 
אביהם המשמש דוגמא אישית חיה וקיימת... אך עדיין החידה לא באה אל 
פתרונה - למה אבא שמח כל כך הבוקר? מה היה הנס הגדול שקרה לו? 
"ובכן ילדים יקרים", המשיך האב, "תקשיבו מה קרה אתמול בלילה. באמצע 
הלילה עליתי על יצועי, ולפתע הרגשתי צימאון לשתות. ניחא, עוד לא 
נרדמתי, מה הבעיה, אוכל לקום לשתות... אני מוזג לעצמי כוס מים מהברז, 
וכבר מקרב את הכוס לפי, ואז - - - ", אומר האב בקול גובר והולך, "אני 
נזכר כיצד מברכים. יש להתכונן לברכה כיאות... הלכתי לחפש את החליפה 
והכובע, אך הם נמצאים בסלון, בו אתם ישנתם שנת ישרים, כיצד אוכל 

להדליק את האור ולהפריע את מנוחתכם?! 
"ניסיתי לחפש בחושך, אך העלטה הייתה כה כבידה, שלא הצלחתי למצוא. 
הרהרתי כי לא נורא - מקסימום פעם אחת, באמצע הלילה, אברך ברכת 
'שהכל' בלי כובע, העיקר שהילדים לא יתעוררו, וכבר חזרתי לכיוון הברז... 
אני לוקח את הכוס ביד, מקרב אותה לפי, ומתחיל לומר 'ברוך...' ואז, באותה 
שניה, עצרתי את עצמי, הצטמררתי לרגע. מה? שאני אברך בצורה כזו? שפעם 
אחת בחיי תהיה לי ברכה שלא נאמרה בכבוד הראוי כפי שקיבלתי על עצמי? 
האם בשביל כוס שתיה אחת כדאי הדבר לברך פעם אחת בלי הכוונה הראויה? 
עצרתי את עצמי, והחלטתי שעדיף להדליק את האור לרגע, ולחפש את 
הכובע. בדקתי כי שנתכם עמוקה, והחלטתי כי הסיכויים שתתעוררו קלושים. 
מיהרתי להניח את הכוס על השולחן בסלון ולהדליק את האור לשניה אחת, 
מצאתי את הכובע בהבזק אור של רגע, אבל בדיוק באותו רגע מצאתי עוד 

משהו, איזה נס!".
הילדים עצרו את נשימתם במתח. מה עוד אבא מצא? מהו הנס הגדול? מי 

הגיע לסלון ונמצא אך בנס?
בקול רועד מהתרגשות סיפר אבא: "אני מניף את הכוס בידי, ואני רואה 
בתוך הכוס נמלה. נמלה חיה וקיימת! שרץ טרף שאסור להכניס לפה משייט 
במרחק סנטימטרים ספורים משפתיי! איזה נס! תארו לעצמכם שהייתי שותה 
בלי להדליק את האור - הרי הייתי שותה את המים עם הנמלה, ולא עלינו 
עובר על חמישה איסורים בבת אחת באכילת שרץ שאינו כשר! איזה נס 
שמצאתי את הנמלה הזו! מרוב שמחה והודאה - לא הייתי מסוגל להיכנס 

למיטה, רקדתי עד כלות כוחותיי כל הלילה...
"ראו נא בניי עד כמה אמירת הברכה כראוי הצילה אותי והגנה עליי - הלא 
בזכות זאת זכיתי להינצל מאיסור אכילת שרצים!". האב סיים לדבר, עיניו 
נצצו, שפתיו התרחבו. הילדים הביטו בו בהערצה ושמחו עמו, השמחה הפכה 
לשמחה משפחתית של ממש. "עברו מאז קרוב ליובל שנים, ועדיין זיכרון 
השמחה הגדולה והנס העצום עוד חרוט בלבי, הותיר בי וביתר אחיי חותם 
בל יימחה עד כמה כדאי להקפיד על צורת הברכה!", אומר אחד הבנים שהיה 
עד למעשה, הוא המשפיע הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א, ממנו שמענו 

את הסיפור כולו.
כשאומרים ברכות בצורה הראויה, הברכה מקבלת משמעות אחרת, עילאית. 
כך לא נסתפק אם בירכנו אם לאו - כי זכרון הברכה חקוק בליבנו, חי וקיים. 
כמה עדיף לומר ברכה מתוך הסידור כדי להתרכז, כמה כדאי לברך בקול 
רם כדי להגביר את הכוונה, ובעיקר - כמה חשוב ורצוי לחשוב - הרי אנחנו 

מדברים עכשיו עם מלך מלכי המלכים! 
בשביל זה כדאי לחיות!

בירושלים של מעלה, התגוררה אשה אלמנה ומבוגרת, שהייתה בעלת 
ייסורים ומכאובים קשים. בגילה המתקדם כבר סבלה ממספר מחלות בעת 
ובעונה אחת, ובכל עת הייתה מתייסרת וכאובה... המהרי"ל דיסקין זצ"ל, 
שהתגורר באותה עת בירושלים, נהג לעלות לביתה מדי ערב חג, לברכה 
בברכת החג בפנים מאירות ומלבבות ולשמח את לבה. קבלת פני הרב גרמה 
לה להתרגשות ולשמחה, והיא התאמצה לקבל את פני הרב בכבוד ככל 

יכולתה, ולהשתדל להיראות בצורה מכובדת, למרות מצבה הלא נעים...
באחד החגים, בעלות המהרי"ל דיסקין לבקרה, הופתע לשמוע את בקשתה: 
"יברכני נא הרב בברכה לאריכות ימים ושנים"... לא הצליח הרב לכבוש את 
הפתעתו, ושאל בקול: "לו היית מבקשת ברכה לרפואה, כי אז ניחא. לו היית 

מול מחלות 
קשות, מול 

מצוקות קיומיות 
יומיומיות, 

יהודים טובים 
מחפשים כל 

דרך וכל עצה 
לזכות לישועה, 

לשמירה, 
לרפואה. הנה 

הכלי השימושי 
והיעיל ביותר, 

כלי זמין בכל 
שעה ובכל מקום 
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השיר האידישאי שהשיב לב בנים על אבותם והעמיד משפחה שומרת מצוות • השירה של ר' ברוך בער, שהחייתה את 
הלבבות הנשברים

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א
יר" )שמות ט''ו, א'( "ָאז ָיׁשִ

ב'בין הזמנים' לפני שנתיים, נסענו לקברי צדיקים בצפון. נהג 
האוטובוס החביב, ר' מרדכי זורגר, יהודי חסידי מפולפל ונעים שיחה, הנעים 
את הנסיעה הארוכה בהסברים על המקומות שראינו בדרכנו, בווארטים 
חסידיים משובבי לב על פרשת השבוע, ובהרבה רוח טובה ופניני חכמה. 
במהלך הנסיעה סיפר ר' מרדכי זורגר סיפור נפלא שאירע לו, סיפור הממחיש 

לנו את כוחו של ניגון. וכך סיפר ר' מרדכי: 
"לפני שש שנים בערך היה לי קו נסיעה יומיומי, בשעה שש וחצי בבוקר, 
מלוד לאשקלון, של רופאות ולבורנטיות העובדות במעבדות רפואיות. רוב 
הנוסעות עלו מברית המועצות, והן נסעו באוטובוס בקביעות לעבודתן. באחד 
הימים אני מקבל שיחה בסלולרי מחוץ לארץ. על הקו עמד ידיד טוב, שסיפר 
לי שהוא נמצא כעת בקהילה חרדית בגרמניה, לצרכי בחינה והכרות למשרת 

החזן המקומי, והגבאים מבקשים שישיר 
בפניהם גם כמה שירים עממיים באידיש. 
ידע שאני מתעסק קצת בחזנות  החבר 
ושירה, וביקש שאזכיר לו כיצד שרים את 
השיר 'אויפן פריפעטשיק', כדי שהוא ירשום 
לעצמו את מילות השיר ויחזור עליהן לעצמו. 
התחלתי לזמזם לו בקול את השיר, המדבר 
על כך ש'על הכירה בוערת אש קטנה ובבית 
חם, והרבי מלמד ילדים קטנטנים את האלף־
בית'. זימזמתי לו לאט ובהטעמה, בקצב 
הכתבה, את מילות השיר: 'אויפן פריפעטשיק 
ברענט ַא פייערל/ און אין שטוב איז הייס/ 
און דער רעבע לערנט קליינע קינדערלעך/ 

דעם אלף־בית'. 
"כך המשכתי גם את הבית השני: "זאגט זשע, קינדערלעך, געדענקט זשע 
טייערע/ וואס איר לערנט דא/ זאגט זשע נאך ַא מאל, און טַאקע נאך ַא 
מאל: קמץ־אלף: ָא!' )'ִאמרו נא ילדים, ִזכרו נא יקירים, את שאתם לומדים 

פה. ִאמרו נא פעם נוספת, וממש פעם נוספת: קמץ־אלף: ָא!'(.
"לפתע אני שומע שאחת הנוסעות בוכה בכי תמרורים, בכי חסר מעצורים. 
חשבתי שאירע דבר מה המחייב את עזרתי ותהיתי כיצד אוכל לסייע. האשה, 
הרחוקה משמירת המצוות, הצליחה לומר בתוך הבכי ש'את השיר הזה סבתא 
הייתה שרה ברוסיה, אחרי שהיא הייתה מדליקה נרות לכבוד שאבעס קוידש'...
"הלבורנטית החילונית שהגיעה מארץ הכפירה, הקשיבה לזימזום הניגון 
והיא שבה עשרות שנים לאחור, אל ביתם היהודי השורשי של סבא וסבתא. 
היא המשיכה לבכות ואני, בניסיון להרגיעה, הבטחתי להביא למחרת את 
הדיסק עם הניגון הישן נושן. כך עשיתי, והאשה הודיעה לכל הנוסעות 
בחגיגיות, שהיא מתכוונת להדליק נרות לפני שבת, בדיוק כמו שסבתא שלה 

הייתה מדליקה!
"חלפו מספר שנים, ואני מקבל הביתה הזמנה להשתתף בחתונתו של בנה 
של הלבורנטית מלוד, בצירוף מספר טלפון. ואז התברר לי שאותה אשה 
שהאזינה לניגון, החלה להדליק נרות לפני כניסת שבת. בהמשך החלה 
לשמור על כשרות ולהתחזק יותר ויותר, עד שבנה שב בתשובה שלמה. הוא 
נכנס ללמוד בישיבה לבעלי תשובה, וכעת הוא נישא בשעה טובה, מקים 

בית יהודי חרדי לתפארה, והכל בזכות הניגון"... 
• • •

"חכמת המוסיקא חשובה באומה, שהיא מכבדת הניגונים ומעמדת אותם 

על הגדולים שבעם, והם בני לוי, מתעסקים בניגונים בבית הנכבד בעתים 
הנכבדות. ולא הוצרכו להתעסק בצרכי הפרנסה, במה שהיו לוקחים מהמעשרות 

ולא היו להם עסק זולתי המוסיקא" )הכוזרי, מאמר ב סד(.
אלפי חללים נהרגים בחזית המלחמה, מלחמת העולם הראשונה. לכל אחד 
היו קרובים ומכרים באזורי הסכנה והשמועות החרידו כל לב. במתיבתא 
רבתא דקמניץ המשיכו ללמוד בהתמדה גדולה, והתלמידים השתדלו להתגבר 
על ים הדאגות והפחד הגובר והולך. איש לא ידע מה ילד יום. לישיבה הגיעו 
פליטים, בני ישיבות שבאו ממקומות מסוכנים יותר, מספרים סיפורי בלהות 
על המתרחש לא רחוק. הישיבה גלתה למינסק והבחורים המשיכו לשקוד 
על תלמודם באחד מבתי הכנסיות, משקיעים את כל כולם בהוויות אביי 
ורבא, אך הלבבות גדושי הצער לא יכלו לעמוד מול העומס והלחץ, מה יהיה? 
מה ילד יום? ומה יעלה בגורלם של קרוביהם ומכריהם? ומה יעשו הקלגסים 

להם עצמם?
אחד מבני הישיבה הרהיב עוז ופנה אל נסיך 
מלכות התורה, ששידד מערכות עמוקות בשבילי 
סורא ונהרדעא, יונק מתורתו המתוקה של רבו 
הגר"ח מבריסק, הלא הוא ראש הישיבה, מרן הגאון 
רבי ברוך בער ליבוביץ זצוק"ל. "אנא, ישיר לנו 
וכל  רבנו שיר, כדי לעודד את רוחנו!", ביקש, 

התלמידים הנהנו בראשם, מצטרפים לבקשה.
רבי ברוך בער נודע בכל מרחבי ליטא בשיעוריו 
העמוקים. אך פן נוסף נודע באישיותו הכבירה של 
ראש הישיבה, כח השירה והניגון המיוחד, לו זכה 
כמתנת חינם מן השמים. לחניו של הגרב"ד נחשבים 
כנכסי צאן ברזל של עולם הישיבות, ועד ימינו אנו 
משוררים אותם בהיכלי התורה. הייתה זו לכאורה 
ישיר מלחניו  ברוך בער  בקשה טבעית, שרבי 
המשובחים, יפיח רוח חיים בלבבות ובעצמות היבשות, ויעלה את בני הישיבה 
לפסגות, שהרי כבר נודע שעולם הנגינה קרוב הוא לעולם התשובה. הבחורים 

מבקשים ור' ברוך בער שותק.
האם זהו הזמן הראוי לשיר? תהה ר' ברוך בער, האם שעה טרופה זו, בה 
נרצחים רבים משלומי אמוני ישראל, הוא הזמן הראוי לנגן בו ניגונים? ר' 
ברוך ממשיך לשתוק והתלמידים ממשיכים להפציר. במינסק שהה אז מורו 
ורבו של ר' ברוך בער, מרן הגר"ח סולוביצ'יק זצוק"ל, והתלמיד הגדול נכנס, 
בהכנעה ובענוות חן, אל מעונו של מרן הגר"ח. "הבחורים מבקשים שאשיר 

בפניהם. האם כעת זהו הזמן לשיר?", תהה רבינו ה'ברכת שמואל'.
ר' חיים השיב: "למה לא לשיר? הרי אתה יודע לשיר! אז תשיר!".

ור' ברוך בער שר. שיר רודף שיר, ניגון ועוד ניגון, לחן ועוד לחן, וקולו 
הנרגש של גאון התורה נישא ברחבי מינסק, נוגע במיתרי הנפשות, מעלה 
אותן למדרגות אמונה ובטחון, געגועים לשכינה, קשירת כתרי שירה לתורה 
הקדושה ולעמלה, ניגוני תפילות ובקשות לבורא העולם. הדמעות השתלבו 
בשמחה הגדולה, ורוח הישיבה המשיכה לפעם בקרבם של בני אולפנא רבתא 

דקמניץ.
"מאותו ערב, בתוככי חשכת מלחמת העולם, לא חדל רבי ברוך בער לשורר 
את ניגוניו ולחניו בפני בני הישיבה הקדושה", סיפר לימים תלמידו הגרמ"ש 
שפירא זצוק"ל, "ר' ברוך בער לא שינה מאומה מדעת עצמו בצורת הישיבה 
הקדושה. ר' חיים זכרונו לברכה העניק לו רשות מפורשת לשיר בפני בני 
התורה בישיבה, וכשקיבל את אישורו של אבי הישיבות ר' חיים, הרי שכך 

היא צורת ומטבע הישיבה!"...

"לפתע אני שומע שאחת הנוסעות בוכה בכי תמרורים. חשבתי שאירע דבר מה 
המחייב את עזרתי ותהיתי כיצד אוכל לסייע. האשה, הרחוקה משמירת המצוות, 
הצליחה לומר בתוך הבכי ש'את השיר הזה סבתא הייתה שרה ברוסיה, אחרי 

שהיא הייתה מדליקה נרות לכבוד שאבעס קוידש'..."
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מה עשתה האשה, שעי"ז זכתה להפקד בזש"ק?
הרב ישראל ליוש

עּו" )שמות י"ד, ט"ו( ָרֵאל ְוִיּסָ ֵני ִיׂשְ ר ֶאל ּבְ ּבֵ ְצַעק ֵאָלי ּדַ "ַוּיֹאֶמר ה'... ַמה ּתִ
רש"י מבאר: 'למדנו, שהיה משה עומד ומתפלל, אמר לו הקב"ה לא עת 

עתה להאריך בתפילה, שישראל נתונים בצרה'.
ורבו התמהים, וכי מה היה לו למשה לעשות אם לא להתפלל, והרי הוא 

תפס אומנות אבותיו בידו, התפלל והשליך אל ה' יהבו, וכי יש 
דבר יותר גדול מאשר תפילה?

מרן בעל ה'אילת השחר' זצוק"ל מבאר כי א' מענייני התפילה 
הוא, שעל ידה מראה האדם שהוא אינו יכול להושיע את עצמו, 
ותשועתו תבוא רק מאת ה', כאשר האדם מתפלל אל ה' הוא 
אומר בזאת: 'אני מאמין באמונה שלמה שהכל בידי שמיים ורק 
ממנו תשועתי'. אולם ישנה דרגה יותר גבוהה, שהיא מבטאת 
יותר את אמונתו של האדם בהשי"ת, וזהו ע"י מעשה. כשאדם 
עושה מעשה בלי ספקות, בלי לשאול שאלות, זה יותר מתפילה, 
כי תפילה היא רק הצהרה של אמונה בה', ואילו מעשה, זה עשייה 

בפועל מעשה של אמונה.
וזהו שאמר הקב"ה למשה רבינו: התפילה אינה מספיקה כדי 
לקרוע את הים, עם ישראל זקוק לזכות יותר גדולה, הוא צריך 
לעשות מעשה שמראה אמונה, ע"י שיעשו את דבר ה' בלי לשאול 

שאלות. אם עם ישראל יסע לכיוון הים, ויעשה כן כי כך ה' אמר, בזאת הם 
לא רק יצהירו אמונה, אלא יעשו בפועל מעשה של אמונה, ובכוח זה ייקרע 

להם הים.
• • •

הגאון רבי יצחק אלחנן ספקטור זצ"ל, סיפר על אשה אחת שהתדפקה על 
דלתו של רופא גדול בערב שבת אחר הצהריים, וביקשה ממנו בתחנונים כי 

יבוא אל ביתה לבדוק את בנה החולה, ששרוי בסכנה גדולה.
לאחר הבדיקה הבין הרופא כי מצבו אכן קשה מאוד, וספק רב אם יש 
תרופה למחלתו, אך בכל אופן הוא לא התייאש, רשם לה מרשם של טיפות 

וציווה עליה שתתן לבנה ארבע טיפות כל שבע עשרה דקות.
ביום ראשון בא הרופא לבקר את החולה, לראות אם הטיפות הועילו, והנה 

פלא גדול, הבחור עומד על רגליו ומסתובב כאחד האדם, בריא לחלוטין. 
"כיצד טיפלת בבנך?" - שאל הרופא בפליאה. "האם הוספת תרופה נוספת 
מלבד הטיפות שרשמתי לך?" - הוסיף הרופא לשאול. "לא" - ענתה האם 
– "גם את הטיפות שאתה רשמת לא נתתי לו, כי בערב שבת בתי המרקחת 
כבר היו סגורים, לכן באין עצה, הרתחתי מים ושמתי את המרשם בתוך המים 
הרותחים, ומהתמיסה הזו 
נתתי לבני החולה כדבריך, 
ארבע טיפות כל שבע עשרה 
דקות, כי חשבתי לעצמי: 
הרי הקב"ה הוא רופא כל 
בשר, וכשם שהוא יכול לרפא 
עם טיפות אלו, כך הוא גם 

יכול לרפא בטיפות אלו"
• • •

שתי נשים אחיות לאותה 
צרה, באו לפרוק צרתן לפני 
רבי לוי יצחק מברדיטשוב 
זי"ע. שתיהן היו חשוכות 
בנים, ובפיהן אותה בקשה: 
"אנא התפלל עלינו ונתברך בזרע של קיימא!". לאחר שהבטיח להן רבי לוי 

יצחק כי יתפלל, הלכה כל אחת לדרכה.
כעבור שנה, אחת הנשים נפקדה ואילו אחותה נשארה עקרה, באה העקרה 
לבית הרבי ושאלה אותו: "במה שונה אני מחברתי? מדוע תפילתי לא 
התקבלה?". ענה לה הרבי: "יודעת את מה עשתה חברתך מיד אחרי שיצאה 
ממני? היא הלכה לחנות הבגדים הסמוכה וקנתה כבר בגד לתינוק החדש 

שיוולד בעז"ה"...
למדנו מתשובתו של רבי לוי יצחק, כי מלבד התפילות שבוודאי מראות 
אמונה, המעשים מראים אמונה עוד יותר, האשה שהייתה בטוחה בישועתה, 

עשתה מעשה וקנתה כבר בגדים, ואילו לחברתה היו עדיין ספקות...

"הרתחתי מים ושמתי את המרשם בתוך המים הרותחים, ומהתמיסה הזו 
נתתי לבני החולה, כדבריך, ארבע טיפות כל שבע עשרה דקות"

<<< המשך מעמוד 17

מבקשת ברכה להטבה במצבך - גם ניחא. אך ברכה לאריכות ימים? בשביל 
מה? הן כבר זכית לחיים ארוכים, יש לך דור ישרים מבורך, ואת סובלת 
ומסובבת בייסורים קשים. לשם מה ברכה לאריכות ימים?!". חייכה האשה 
חיוך נוגה, והשיבה: "יאמין לי כבוד הרב כי הצדק אתו. בגילי, קשה להאמין 
כי חיי ישתפרו, ובכל זאת, אני מבקשת עוד שנות חיים... אסביר לכבודו: 
פעם בשבוע, מגיעה האחות הסועדת אותי, רוחצת אותי, מנקה את סביבתי, 
ומזכה אותי בכמה דקות של נקיות. באותם רגעים אני יכולה לזכות לברך 

ברכה אחת או שתיים, ואכן, אני ממהרת לנצל את ההזדמנות ולברך...
"בשביל ברכה אחת, אפילו בשביל ברכה אחת! כדאי לי לסבול עוד שבוע 

שלם של צרות ומכאובים בחיי, כדי שבסוף השבוע אוכל לברך עוד ברכה 
אחת, לומר עוד פעם אחת 'ברוך אתה השם אלוקינו... שהכל נהיה בדברו'!", 

סיימה האשה בהתרגשות...
בשביל ברכה אחת כדאי לחיות, בשביל ברכה אחת כדאי לסבול, בשביל 
ברכה אחת כדאי לחכות שבוע ימים! אם זכינו ביכולת לברך, לא ברכה אחת, 
לא פעם בשבוע - מדי יום! יותר ממאה פעמים! - כמה נודה בהתרגשות על 
כי זכינו לכך, נעריך את הזכות הזו, ונברך את הברכות בכוונה ובצורה הראויה!

 )מתוך הספר 'פניני פרשת השבוע' הרב קובלסקי(

קו השיעורים של דרשו
077-2222-666 או 4992*
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רק צריך לפתוח את העיניים, ולראות את ה'ממתיקים של החיים' בכל מצב
הרב בנימין גולד

הּו" )שמות ט"ו, כ"ה(  ם ִנּסָ ט ְוׁשָ ּפָ ם לֹו חֹק ּוִמׁשְ ם ׂשָ ְצַעק ֶאל ה' ַוּיֹוֵרהּו ה' ֵעץ... ׁשָ "ַוּיִ
כשיצאו בני ישראל ממצרים למסעם במדבר, בדרכם להר סיני, עברו מסעות 
רבים. והנה התחנה הראשונה שלהם הייתה מבחינתם 'מאכזבת מאד'. התורה 
אומרת שבני ישראל הלכו במדבר שלשה ימים ולא היה לעם מים לשתות, 

אנשים נשים וטף, בהמות וצאן לרוב, ואין מים לשתות...
והנה מודיעים להם, שהם מתקרבים לתחנה הראשונה, ושם יש נווה מדבר 
עם מעין גדול של מים חיים. הם כבר רואים מרחוק את נווה המדבר, הפורח 
עם דקלים וצמחיה ירוקה. מתחילים כולם לרוץ לעבר אגם המים הגדול 
הנפרס במרכז נווה המדבר, וכולם מתכופפים ללגום מהמים החיים אחרי 
שלושה ימי צמא במדבר, ו... אופס! המים מרים! "ויקרא למקום מרה", כי 
המים שם מרים הם. ובני ישראל מרוב אכזבתם באו למשה, ותלונתם ובכייתם 

בפיהם וכו'. משה רבנו מתפלל לה', 
והקב"ה מורהו לקחת עץ הנמצא 
במקום ולהשליכו לאגם המים, והנה 
המים הפכו למתוקים והעם שתה 

לרוויה.
ויש להבין: מדוע הקב"ה לא זימן 
להם מיד אגם של מים מתוקים? 
למה היה צריך לעשות נס של השלכת 
לנו  "וימתקו המים"? מגלה  עץ 
התורה: "שם שם לו חוק ומשפט 
ושם ניסהו". הקב"ה רצה לנסות 
את ישראל ולהרגיל אותם, שיש 
לאדם מצבים קשים בחיים, לא הכל 
הולך 'מפעל הפיס'... וכשאדם נמצא 
במצר, כשהוא לא רואה מסביבו 
שום אפשרות לצאת מהמצר, הרי 
הוא נכנס לייאוש ודכדוך, ומשם 

לדיכאון ושאר מרעין בישין. ואז אמר הקב"ה כביכול לישראל: הנה אתם 
צמאים, סוף סוף הגעתם למים והם מרים, ואתם באמצע המדבר, אין שום 

סיכוי יותר. ואז פתאום מתברר שיש באזור הרבה עצים שממתיקים מים! 
בזה הוא גילה לנו סוד גדול לחיים: בכל מצב שהקב"ה מביא ליהודי, יש 
לו כבר את הרפואה לפני כן! הוא מקדים רפואה למכה! העצים במרה כבר 
היו מוכנים, ורק צריך לפתוח את העיניים ולראות את ה'ממתיקים של החיים' 

בכל מצב.
ואיך עושים זאת?! זה למדנו ממשה רבנו: "ויצעק אל ה' ויורהו ה' עץ". 
אדם נמצא במצב קשה, סגור ומסוגר בתוך צרותיו, הוא צריך לדעת שכשהקב"ה 
מביא צרה, יש כבר איתה רפואה, ורק צריך לפתוח את העיניים ולראות. 
ומהי הדרך לפתוח את העיניים? - כשלאדם נראה ש'אין  מצב'... זה על ידי 
תפילה! תפילה יכולה לשנות מצבים! תפילה יכולה לגלות מצבים קיימים! 
אף שנראה לאדם שמה תועיל התפילה שאני מתפלל? כשאני לא רואה דרך 
של יציאה מהמצר, התפילה יכולה לשנות מערכות שמים, לגלות לנו בתוך 
המצר את הטוב שמיטיב לנו הקב"ה, וגם לשנות דברים שאינם נראים לנו!

• • •

סיפר הגר"י זילברשטיין שליט"א מעשה נפלא ומעורר, בעניין הקדמת 
רפואה למכה, וגילויה על ידי כח התפילה, שבכוחו למצוא את הממתיקים 

לאדם גם במצבים הכי קשים:
אחד האברכים בבני ברק עשה קידוש בשבת לאחר התפילה, כשחזר 
מאמריקה אחרי ניתוח לב סבוך שהיה צריך לעבור בנו הפעוט, שנולד עם 

מום קשה בלב. האברך סיפר שלאחר בדיקות כאן בארץ, הוחלט שצריכים 
$100,000. הם הגיעו למרכז  להטיסו לניתוח דחוף באמריקה בעלות של 
הרפואי הגדול, ואחרי כמה שעות של סידורים הוכנס בנם הקט לחדר הניתוח, 

לניתוח שהיה אמור להיערך שעות ארוכות.
תוך כדי הניתוח יוצא המנתח הבכיר, ובפנים חמורות סבר אומר להם, שהם 
גילו שהמום שיש בלבו של בנם מורכב ומסועף הרבה יותר ממה שחשבו. 
יש צורך להרחיב את הניתוח לדברים נוספים, וזה ייקח עוד כמה שעות, 
אבל... הם צריכים להחליט בדבר, כי העלות הנוספת היא עוד... $100,000 

דולר!!! 
כשהם המומים מגודל הטרגדיה והסכום הנוסף ש'נפל' עליהם, שהרי מדובר 
בזוג אברכים שאין להם במה להתחיל ולסיים את החודש, לא הייתה בידם 
ברירה והם החליטו על אתר להמשיך הניתוח... 
הם פרשו להם לפינה, כשהם בוכים וממורמרים 
יהודי שראה את  עבר שם  מגורלם.  מאד 
מצוקתם. הוא פנה אליהם לשמוע במה אולי 
יוכל לעזור. הם סיפרו לו את גודל מצוקתם, 
והוא אומר להם שבסמיכות לבית החולים, 
במרחק כמה רחובות, גר גביר גדול מאד. "לכו 

אליו, ספרו לו. אולי יחוס אולי ירחם"...
קם האברך ופנה לביתו של הגביר. מבלי 
לתאם דפק על הדלת, והנה הגביר עצמו פתח 
את הדלת. הוא שואל: "מי אתה?". אמר לו 
"אברך מבני ברק". מיד נתן לו מעטפה, ואמר 
לו: "זה בסדר! אין צורך בעוד פרוצדורות!". 
וגילה בתוכה   פתח האברך את המעטפה, 

!!!$100,000
למחרת, מקבל האברך הזה טלפון מהגאון 
רבי שמאול מאיר יונגרמן, ראש ישיבת זיכרון 
יעקב. הוא סיפר לו שידע שעל הצ'ק הזה הוא 
עובד כבר למעלה משנה, רק שהוא לא בא לקחת אותו. אתמול, כשהוא היה 
בדרך לגביר לקחת את הצ'ק שהובטח לו, אחרי שתדלנויות רבות מאד, וסיכם 
עם הגביר על שעה 4.00 - המעלית בבניינו של הגביר נתקעה למשך חצי 
שעה ולכן איחר. "כשהגעתי לגביר, הוא סיפר לי שהיה כאן לפני רבע שעה 
כבר מישהו שהזדהה בשמך". התברר שהרב יונגרמן הזדהה כל הזמן בשם 
'יונגרמן מבני ברק', והתרגום של 'יונגרמן' זה 'אברך'. לכן חשב הגביר שהנה 
האברך העומד לפניו הוא ה'יונגרמן מבני ברק' ומיד בלי מחשבה - נתן לו 

את המעטפה...
הוסיף לספר הרב יונגרמן, שהוא הלך לספר זאת למורו ורבו הגר"ח גרינימן 
זצ"ל, ושאלו מה הפשט בזה שקרתה כזו טעות של רבע שעה, והמעלית 
התקלקלה, והאברך אמר באופן סתמי 'אברך מבני ברק', וכך במחי טעות 

ועיכוב קטן - הפסיד הוא $100,000 שהוא עבד עליהם כ"כ קשה? 
ענה לו הגר"ח זצ"ל: "כשזוג יהודי בוכה להקב"ה בדמעות ומלב נשבר, 
הוא יכול לשנות מערכות שמיים, זה ההסבר לכל התהליך השמימי שקרה 
כאן. בבכיותיהם הם העבירו $100,000 בכמה דקות ממה שהיה שייך לך – 

אליהם, כדי לשלם את עלות הניתוח הנוסף...".
מוסר השכל גדול נלמד ממעשה מרגש זה: הקב"ה הקדים להורים השבורים 
האלו רפואה למכה. במשך שנה שלמה, דאג הרב יונגרמן שיהיה מוכן להם 
$100,000, שהם יצטרכו בנוסף למה שכבר אספו, ואת  ליד בית החולים 

הרפואה הזו הם גילו מכח התפילה שיצאה מעמקי הלב.
"ויתפלל אל ה' ויורהו ה' עץ". על ידי כח התפילה אפשר לגלות את הרפואה 

שמקדים הקב"ה למכה, את ה'ממתיקים בחיים' למצבים הקשים.

 ה'יונגרמן מבני ברק' שזכה ב $100,000
בגלל טעות בזיהוי שמו...

Michael Shapero :צילום
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 הרב יהודה גרוס, מנכ"ל פרויקט 'אהבת חסד' ב'אגודת נוצרי לשון', מספר על החזון הקורם עור וגידים
ועל המחזור החדש שנפתח בימים האחרונים

יעקב א. לוסטיגמן 
כשבעים שנה אחר הסתלקותו של מרנא החפץ חיים, עדיין נותר ספרו 
הגדול סתום ונעלם בקרב חלקים גדולים מעם ישראל. כן, כולם ידעו שאסור 
לדבר לשון הרע, אך ההלכות הנוגעות לאיסור זה לא היו ידועות לכל, והספר 
עצמו לא היה מצוי בכל בית. מי שבכל זאת עסק בהלכות אלו, נאלץ לקבוע 
לעצמו סדר לימוד, או לחילופין להחזיק בנוסף לספר בלוח חיצוני, שמחלק 
את הספר לשלושה מחזורי לימוד בשנה. בפועל, הלימוד לפי סדר זה היה 

מורכב מעט, ואכן לא היה נפוץ כל כך. 
אם תפגשו כיום אברך צעיר כבן 22, הוא יתקשה להאמין שכך אכן היו פני 
הדברים. 'חפץ חיים' נחשב כיום לספר יסוד בכל בית, והלימוד בו נפוץ מאוד. 

החלוקה מוטמעת בין דפי הספר, ושיעורים 
נמסרים במאות ואלפי פלטפורמות שונות. 

המהפכה הזאת התחוללה בעזרת ה', בזכות 
מספר ארגונים ואנשים שעמלו רבות כדי שהיא 
תתחולל. אחת הבולטות מביניהם, היא 'אגודת 
זו שהתניעה את  נוצרי לשון', שאף הייתה 
המהפכה הגדולה, בעיקר בקרב בני הישיבות 

והכוללים. 
"'נוצרי לשון' הדפיסה מהדורה חדשה ועדכנית 
של ה'חפץ חיים' – 'שמירת הלשון', עם כריכה 
בעיצוב מיוחד ומושך את העין, עם אותיות 
מהודרות ובעיקר עם חלוקה לפי ימי השנה, 
ויומיומי", אומר הרב יהודה  ללימוד מסודר 
גרוס, מנכ"ל פרויקט 'אהבת חסד' ב'אגודת 

נוצרי לשון'. 
"המהדורה הראשונה הודפסה בכמות של 2,000 ספרים בלבד, ואז היה 
נראה שמדובר בכמות גדולה מדי. אבל זה 'נתפס', אנשים התחברו למהפכה, 
22 שנה אחרי, מדובר בספר שהודפס במאות אלפי עותקים, ונמכר  וכיום, 
בכל רחבי העולם היהודי. בכל בית קיימים ארבעה או חמישה עותקים של 
'חפץ חיים' לצד מגוון ספרי ילדים וקומיקסים מגוונים, העוסקים בנושא 
שמירת הלשון ואהבת ישראל, לעומת הזמנים ההם בהם היה ספר אחד של 
'חפץ חיים' בארבעה או חמישה בתים. אנשים ראו ישועות למעלה מדרך 
הטבע, ראו שינוי לטובה מאז שהתחילו לעסוק בהלכות אלו, וכיום המהפכה 
הזו מניעה את עצמה. אנחנו צריכים רק לתת דחיפה קטנה פה ושם, להזכיר 
שמתחיל מחזור חדש, ולהמשיך בהדפסת והפצת הספרים, אבל הציבור כבר 
אינו זקוק לפרסומות, כדי להתחבר ללימוד הזה. משפחות רבות עוסקות בו 

בקביעות, והמונים מצטרפים מעצמם ללימוד יומי של ה'חפץ חיים'". 
בשנה האחרונה, כך מתברר, החליטה 'אגודת נוצרי לשון' להציב לעצמה 
אתגר חדש: "הפעילות שלנו בנושא 'שמירת הלשון' כבר די מיצתה את 
עצמה. אנשים כבר 'כמעט' לא מדברים לשון הרע ורכילות. בכל מקרה רוב 
האנשים כבר עוסקים בנושא בקביעות, מי בבית, מי בבית-המדרש עם 
חברותא, מי בהאזנה לקו הטלפון ועוד, במיוחד בהיכלי הישיבות והכוללים, 
בהם אפשר לראות עשרות רבות של חברותות, העוסקים בפלפול וב'לומדעס' 
מה ההבנה האמתית בדברי ה'חפץ חיים' או ה'באר מים חיים' וכדו', בין 
היתר באמצעות פרויקט 'עולם התורה – מדברים כמו שמותר', במסגרתו 
מופצת מדי חודש שאלה עיונית מדברי החפץ חיים, שמעוררת בכל פעם 
מחדש סערה בהיכלי התורה, וגורפת אלפי תשובות שאנחנו מקבלים מאברכים 

ובחורים המעמיקים בנושא. 
"אנחנו ממשיכים לפעול, אבל כבר אין צורך בהשקעה גדולה כדי שהמהפכה 
הזו תמשיך להתרחב ולהכות גלים. הבנו שהגיע הזמן להוסיף עוד, ויצאנו 
לפרויקט חדש – לימוד בספריו של החפץ חיים 'אהבת חסד' וקונטרס 'אהבת 

ישראל'", מסביר הרב גרוס.
"כמובן שלא עשינו דבר מבלי להיוועץ קודם כל בגדולי ישראל, ואכן זכינו 
לקבל מהם תמיכה מלאה לקראת המהלך שיצא לדרך לפני שנה, בראש 
חודש שבט תשע"ז. מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א, אף התבטא 
בחשיבות העניין ואמר כי: 'הקובעים לימוד בספר 'אהבת חסד' יזכו בוודאי 
לשפע של חסדים מהשי"ת'. למעשה מדובר בדברים שכתב מרנא החפץ 
חיים בעצמו, שמי שעושה חסד זוכה לשפע של חסדים ממרומים, ומקורו 
בדברי חז"ל ובזוה"ק בעשרות מקומות, שמי שעושה חסד זוכה למידה כנגד 
מידה. החידוש של מרן הגר"ח הוא שגם מי שעדיין לא עושה חסד, אלא רק 
לומד 'אהבת חסד', בלימוד על מנת לקיים, הרי הוא כבר בהגדרה של מי 
שעושה חסד, וזוכה לברכה המיוחדת הזו. 
"הספר יצא לאור במהדורה חדשה ומאירת 
עיניים, בחלוקה ללימוד יומי של לא יותר 
מחמש דקות ליום, ואלפי אברכי כוללים 
ובני ישיבות, לצד נשים ובנות סמינרים, 
וכמו"כ גם בכיתות הגבוהות של הת"תים 
ומוסדות החינוך החלו בלימוד יומי מתוכו, 
כשהם מצטרפים לקריאתם של גדולי ומאורי 
הדור שליט"א, להתחזק בלימוד הלכות 
החסד ובנ"א לחברו, על ידי לימוד בספר 
הקדוש הזה. מנהלי המוסדות מדגישים כי 
הם רואים שיפור ניכר בקרב התלמידים 

כתוצאה מלימוד זה. 
"מחזור הלימוד בספר 'אהבת חסד' של 
מרנא ה'חפץ חיים' הוא במקביל למחזור הלימוד בספרו 'חפץ חיים' על 
הלכות שמירת הלשון, שמתחיל גם הוא בראש חודש שבט, והמונים מצטרפים 
ללימוד יומי וקבוע של ההלכות, אברכים ובחורי ישיבה, נשים ובנות סמינרים 

וגם ילדים.
"המהדורה הראשונה לקראת ר"ח שבט תשע"ז שהדפסנו, כללה עשרת 
אלפים עותקים בפורמט קטן,  ועוד אלפי ספרים בפורמט גדול. וכעבור 
עשרה ימים ממועד הוצאת הספרים למוקדי המכירה, הבנו שאנחנו חייבים 
להתחיל לעבוד במהירות על מהדורה נוספת כדי לעמוד בביקוש הגובר, 
כשמוקדי חלוקה נפתחים בערים ובשכונות בכל רחבי הארץ! ביוזמת אגודת 
'נוצרי לשון' הוקם גם מוקד ארצי לקביעת חברותא בטלפון, למעוניינים 
לחזק את הלימוד ולהפוך אותו לרציני וקבוע יותר. המוקד הארצי לקביעת 

חברותא: 02-5821180 או 054-8427181. 
"היעד שקבענו לעצמנו, הוא לא רק לשחזר את ההצלחה שהייתה עם 
הספר 'חפץ חיים' ו'שמירת הלשון' בסיעתא דשמיא, אלא גם להגדיל את 
15 שנה, הילדים שנולדים כיום  ההצלחה עוד יותר. אנחנו צופים שבעוד 
ישאלו אותנו האם אכן נכון הדבר ,שפעם היו ספרי ה'חפץ חיים' נפוצים 

ומוכרים יותר מספרי 'אהבת חסד' ו'אהבת ישראל'? 
"למעשה מדובר בתהליך טבעי והגיוני מאוד. ה'חפץ חיים' הוא ספר יסוד 
אומנם, אבל ל'אהבת חסד' ו'אהבת ישראל' יש מעלה מיוחדת, שהם לא 
עוסקים ב'סור מרע', אלא ב'עשה טוב'. לכן כשאדם מיטיב עם השני ומתרגל 
לאהוב את זולתו, ממילא אינו רואה עליו כל רע, ואינו יכול לדבר עליו לשון 

הרע ורכילות – הוא פשוט אוהב אותו! 
"בנוסף, הלימוד עצמו קל יותר, אין צורך להתאמץ יתר על המידה בהבנת 
ההלכות וחילוקי הדינים, זה ספר מתוק מדבש, בסגנונו המיוחד ומאיר 
העיניים של מרנא החפץ חיים, שהשכיל לחבר את ספרי היסוד הללו בשפה 
קולחת ונהירה, כדי שכל אחד, כל אחד! יוכל ללמוד אותם בכוחות עצמו, 

ולמצוא בהם את אשר ביקשה נפשו". 

 בעוד 15 שנה, הילדים שלנו לא יבינו
איך ייתכן שפעם למדו 'חפץ חיים' יותר מ'אהבת חסד'...
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הרב צבי וינברג // פנינים על פרשת השבוע

ה ֶאת ַעְצמֹות יֹוֵסף" )שמות יג,יט( ח מֹׁשֶ ּקַ "ַוּיִ
בתוס' שאנץ )סוטה יג.( הקשה: וכי דרכו של מת להלך עם השכינה? וכתב: 
בשם המדרש ששמו עצמות יוסף בתוך עור של כבש ונכנסה בו באותו עור 

רוח חיים, והיינו דכתיב )תהלים פ,ב( "נוהג כצאן יוסף".
בעלי  בפירוש  וכ"כ 
התוספות כאן, "שכרך 
משה עצמות יוסף בעור 
של גדי וכתב עליו שם 
והיה מהלך  המפורש 
בעצמו, והיינו דכתיב 
'נוהג כצאן יוסף', ובארון 
כל  יוסף מונחים  של 

עצמות השבטים".
וכ"כ החזקוני )בראשית 
נ', י"ג( "ואין להקשות 

איך נשא משה ארונו של יוסף, שהרי הוא נשא את עצמו כדכתיב 'נוהג כצאן 
יוסף' ולא שמשה נשאו". )ועי' בסידור התפילה לרוקח )אות קי ד"ה בצאת 

ישראל ממצרים(, ושו"ת ציץ אליעזר חי"ח סי' נו( 

ָאְכֵלנּו ֶלֶחם  ר ּבְ ׂשָ נּו ַעל ִסיר ַהּבָ ְבּתֵ ׁשִ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבְ ן מּוֵתנּו ְבַיד ה' ּבְ "ַוּיֹאְמרּו ֲאֵלֶהם... ִמי ִיּתֵ
ָלׂשַֹבע..."    )שמות ט"ז, ג'(    

בס' מעשי ה' )לרבי אליעזר אשכנזי זצ"ל נפטר ה' אלפים שמ"ו 1585 – 
ח"ד פב( כ': "לדעתי היו מתארים, 
מאכל אחד שעד היום עושים 
אותו במצרים, והוא שעושין 
בקמח ומים כמו פירורים ונקרא 
קושקוש"ו )קוסקוס(, ומושיבים 
אותו על סיר הבשר ומתבשלים 
מן האדים העולים מן הבשר, 
נוגעים  ואין הפירורים ההם 
בבשר רק קשורים תוך מטלית 
או נתונים בתוך כלי נקוב, והכלי 
הנקוב נתון על פי סיר הבשר. ולכן אמרו 'בשבתנו על סיר הבשר באכלנו 
לחם לשובע', כי אותו המאכל אינו ללפת בו את הפת כי הוא פת בעצמו".

יָרה ַהזֹּאת ַלה'" )שמות ט"ו, א'( ִ ָרֵאל ֶאת ַהּשׁ ה ּוְבֵני ִיׂשְ יר מֹׁשֶ "ָאז ָיׁשִ
במגילה )טז:( "כל השירות כולן נכתבות אריח על גבי לבינה ולבינה על 
גבי אריח, חוץ משירה זו )עשרת בני המן( ומלכי כנען )שבספר יהושע( 

שאריח על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה". ]ועי' תוס' רי"ד[
בשו"ת הלכות קטנות 
)למהר"י חאגיז זצ"ל 
ח"א סי' קפח( נשאל 
למה שיר השירים אינו 
כתוב כשירה אריח ע"ג 
לבינה, והשיב ע"פ מתני' 
במס' ידים )ג,ה( "כל 
ושיר  קודש  השירים 
השירים קודש קודשים", 
"שמספר בו מאהבת ה' 
את עמו, ושלא להפריד 
ביניהם נעוץ סופו בתחילתו 
להורות הדבקות, שרווח 
לא יבא ביניהם, ולכך 
לא בא ברווחא דליבני". 
ועי' חידושי הר"ן )מגילה 
שם( דשירת הים סתומה 
משני ראשיה, והטעם 
מפורש בהגדה לפי שסגר הקב"ה את הים על המצרים לפניהם ולאחריהם, 
וכ"כ במחזור ויטרי )סימן תקיט(, אולם הרמב"ם )הל' ספר תורה ח,ד( כ' 

ששירת הים פרשה פתוחה היא. 

איזה בעל חי הלך ִעם ַעם ישראל 
מיציאת מצרים עד שנכנסו לארץ?

היכן אכלו עם ישראל "קוסקוס"?

נכתב  לא  השירים"  "שיר  מדוע 
אריח על גבי לבנה?

מדוע לא אמרו בנ''י שירה מיד כשיצאו ממצרים? •
מהי הכפילות ''ממצרים גאלתנו'' ו''מבית עבדים פדיתנו''? •
מהו הקשר בין קריעת ים סוף ובין נס הפורים? •
כיצד זכו למדרגת הנבואה בעומדם על ים סוף? •

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

 קבל את הגיליון
ישירות למייל
 <<< שלח מייל: >>>

  dirshu@dirshu.co.il
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הרה''ג רבי יהודה לב שליט"א
בעמח''ס ''לב המועדים'' 

לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

"ונוהגים אשכנזים להרבות בו במיני פירות של אילנות ובכה"ח כתב וכן יש נוהגין בספרד".

בשבט מוסר )פרק טז( כתב איתא בצוואת ר' אליעזר הגדול "בני הוי 
זהיר לברך על פירות האילן בט"ו בשבט שמנהג ותיקין הוא".

הטעם באכילת פירות: לכבוד שמו של יום )מגן אברהם קלא טז(.
טעם אחר: כדי לתת שבח והודיה להשי"ת שמחדש הפירות משנה לשנה 

כדי ליהנות מהם בני אדם )ערוה"ש רכה ה(.
רמז לדבר: על פי הפסוק )תהילים קכב ד( "שבטי י"ה עדות לישראל 
להודות לשם ה'" כלומר י"ה שבט דהינו ט"ו בשבט נועד לישראל להודות 
לשי"ת בברכות וכל ברכה טעונה אמן לאחריה )תולדות יצחק, בשבלי 

המנהג ט"ו בשבט(. 
טעם אחר: כיון שהוא ראש השנה 
לאילנות, לכן נוהגים להביא מיני 
פירות לברך עליהם כדי שיתברכו 
גידולי האילנות )סידור יעב"ץ ח"ב 
לחודש שבט אות טו יז(, יש שכתבו 
בדומה כי על ידי אכילת הפירות 
יזכרו שהוא ר"ה ויתפללו שיתברכו 
פירות האילן וכשם שמעמידים 
אילנות בבתי הכנסת בעצרת שהוא 
יום הדין לאילנות כדי להזכיר 
להתפלל עליהם כ"כ בט"ו בשבט 

)אדני פז סימן קלא(.
טעם אחר: כדי לזכור את דיני 
מעשרות וערלה ונטע רבעי התלויים 

ביום זה )כנסת יחזקאל(. 
את  להדגיש  כדי  אחר:  טעם 

חביבות הארץ ומצוותיה )שם(.
טעם אחר: לפי שעל פי רוב חל ט"ו בשבט בפרשת בשלח המסתיימת 
במחיית עמלק, וט"ו בשבט בשנה פשוטה הוא ל' יום קודם פורים, לרמז 
שמיום שנחרב בית המקדש וניטלה הטהרה ניטל ג"כ הטעם והריח והשומן 
שבפירות, וכשיעבור רוח הטומאה מן הארץ ויתגלה הטהרה ממילא יחזרו 
הטעם והריח בפירות כמו שהיה )ספר מטעמים החדש בשם ספר תורת 

אמת(.
טעם אחר: כידוע שעל ידי שאדם נהנה ממה שברא הקב"ה בעולמו 
ומשבח ומקלס להשי"ת יגיע מזה נחת להשי"ת, כדכתיב )משלי טז ד( 
"כל פעל ה' למענהו", היינו כדי לשבחו ולקלסו, ולכן בט"ו בשבט שבו 
ניתן מחדש השרף באילנות, וגידול הפרי שהוא ג"כ לצרכי האדם, אך 
בכל זאת אין הדבר בהכרח שכל אדם יאכל פרי העץ ביום זה, לכן מנהג 
ישראל לאכול פירות ביום זה לשבח ולקלס להשי"ת על העבר, דהיינו 
על הפירות שגדלו אשתקד, ובכוח זה יתחדש הכוח והשרף באילנות 
שיוציאו את פירות בטוב טעם ויגדלו פירות טובים לצרכי האדם )ספר 

תורת אמת מהה"ק ר' ליב איגר מלובלין(.
מנין הפירות לאכילה

ט"ז מינים: יש שכתבו בשם האר"י לאכול ט"ז מיני פירות )ספר עטרת 
ישועה ח"ד לשובבים ר"ח שבט ד"ה אז"ל(.

ט"ו מינים: יש שנהגו לאכול עד ט"ו מיני פירות ובפרט מפירות משבעת 
המינים שהשתבחה בהם א"י, והטעם: כנגד ט"ו שיר המעלות שבתהלים 
שאמרם דוד )ספר דרכי יוסף צבי ומועד לכל חי סימן ל, מבקשי תורה 
עמוד ו(. טעם אחר: כדי לכוון מספר המינים למספר ט"ו בשבט )ישמח 

משה(.
י"ג מינים: יש שנהגו לאכול י"ג מינים כמנין "אחד" )כך נהג בעל ישמח 
משה קובץ כרם שלמה שנה יא קונטרס ד עמוד מד, ספר החכמה מעין 

עמוד ק(.
שבעת המינים: יש שהקפידו לאכול דווקא משבעת המינים הכתובים 
בפסוק )דברים ח ז- ח( שנתברכה בהם ארץ 
ישראל )מועד לכל חי סימן ל ח, כה"ח קלא 
כו, ספר אילנות השדה מנהגי ט"ו בשבט(.

יש שנהגו להדר ולאכול מכל מיני הפירות 
הנמצאים בשוק, והוא על פי הירושלמי סוף 
קידושין )פרק ד הלכה יב( "אמר ר' חזקיה 
ר' כהן בשם רב עתיד אדם ליתן דין וחשבון 
על כל מה שראו עיניו ולא אכל. ר' אליעזר 
חשש להדא שמועה והיה אוסף פרוטות כל 
השנה ואוכל מכל מין פעם בשנה" ואולי 
בגלל זה קבעו לאכול כל מיני פירות בט"ו 
בשבט )גיליון מים חיים מספר 254(, טעם 
אחר: לחביבות היום )מקור חיים קיצור 

הלכות תרפד(.
זמן אכילת הפירות בלילה או ביום

יש אומרים שיש לאכול בלילה )וכ"כ באלף 
המגן הנדפס במטה אפרים סי' תר"ס קו"א ס"ק ו בשם א"א בשם ספר 
יל"ל, מועד לכל חי סימן ל אות ז(, והטעם: כדרך שאוכלים את הסימנים 
בליל ראש השנה ה"ה יש לאכול בליל התקדש חג ראש השנה לאילנות 
ולדעת מהר"ם מרוטנבורג )בתשובה סימן ה( שווים הם להדדי, שסימנא 
מילתא למען ימתקו מגדים את תנובתם בכח הברכה שמברכים עליהם 

)וילקט יוסף שנה ט"ו קונטרס י סימן טו(.
יש אומרים: שיש לאכול ביום, והטעם: כיון שענין ר"ה לאילנות הוא 
ביום כי שרף הפירות בא מכח השמש )שבט מיהודה להרה"ק רבי אברהם 
איגר מלובלין ט"ו בשבט סעודת ליל שבת תרסח ד"ה נסתפקנו שנסתפק 

בענין זה(.
טעם אחר: כיון שיש שנוהגים לומר ט"ו שיר המעלות )עיין מועד לכל 

חי סימן ל( ואין זמן תהילים בלילה )שבט מיהודה שם(.
אכילת חרובים: יש נוהגים לאכול חרובים ביום זה, והטעם: לפי שהוא 

נזכר בגמרא עם ראש השנה לאילנות עיין ר"ה טו, ב. 
התחלת לימוד מסכת מגילה

החת"ס נהג בכל שנה להתחיל ללמוד מסכת מגילה בט"ו בשבט ולסיימה 
בפורים לקיים מה שנאמר )אסתר ח טז( "ליהודים היתה אורה" - אורה 
זו תורה ו"שמחה" זה יו"ט, ויש בה ל' דפים כדי לסיימה בפורים. ]ובשנה 

מעוברת מתחילים ללמוד מפורים קטן[.

בפורים,  ולסיימה  בשבט  בט"ו  מגילה  מסכת  ללמוד  להתחיל  שנה  בכל  נהג  החת"ס 
לקיים מה שנאמר "ליהודים הייתה אורה ושמחה" - אורה זו תורה ושמחה זה יו"ט
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''ח11
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 320

''ח13
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 514

ÛֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ßÂ˘¯„ß ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ארגון 'אחינו' ו'דרשו' מעניקים לך
מתנות ללא הגרלות

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ßÂ˘¯„ß ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ß„Â„ ˘¯„ß ËÒ ´ ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ´

Û ֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ Ô ÎÒ Ï·˜ ÛÒÂ·ֶ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

''ח15
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 594 ßÂ̆ ¯„ß „Á‡ Í¯Î ß‰ Â̄̇  È̆ ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ÛֶÒֶÎÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ ́

ÛֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

''ח17
 ש

מתנה בשווי 1.052

מסלול מס' ßÂ˘¯„ß ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ÛֶÒֶÎÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚ ´

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰ ´ ßÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ ´ ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß  Ï·˜ ÛÒÂ·
ÛֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ ´ ÛֶÒֶÎÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ ´
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑ ´

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

''ח11
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 320

''ח13
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 514

ÛֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ßÂ˘¯„ß ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ארגון 'אחינו' ו'דרשו' מעניקים לך
מתנות ללא הגרלות

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ßÂ˘¯„ß ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ß„Â„ ˘¯„ß ËÒ ´ ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ´

Û ֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ Ô ÎÒ Ï·˜ ÛÒÂ·ֶ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

''ח15
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 594 ßÂ̆ ¯„ß „Á‡ Í¯Î ß‰ Â̄̇  È̆ ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ÛֶÒֶÎÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ ́

ÛֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

''ח17
 ש

מתנה בשווי 1.052

מסלול מס' ßÂ˘¯„ß ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ÛֶÒֶÎÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚ ´

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰ ´ ßÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ ´ ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß  Ï·˜ ÛÒÂ·
ÛֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ ´ ÛֶÒֶÎÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ ´
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑ ´

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·
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''ח11
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 320

''ח13
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 514

ÛֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ßÂ˘¯„ß ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ארגון 'אחינו' ו'דרשו' מעניקים לך
מתנות ללא הגרלות

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

ßÂ˘¯„ß ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ß„Â„ ˘¯„ß ËÒ ´ ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ´

Û ֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ Ô ÎÒ Ï·˜ ÛÒÂ·ֶ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

''ח15
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 594 ßÂ̆ ¯„ß „Á‡ Í¯Î ß‰ Â̄̇  È̆ ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
ÛֶÒֶÎÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ ́

ÛֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î Ï·˜ ÛÒÂ·
Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

''ח17
 ש

מתנה בשווי 1.052

מסלול מס' ßÂ˘¯„ß ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ
ÛֶÒֶÎÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚ ´

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰ ´ ßÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ ´ ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß  Ï·˜ ÛÒÂ·
ÛֶÒֶÎÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ ´ ÛֶÒֶÎÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ ´
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑ ´

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·
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שו"ת ממרן רבינו נסים קרליץ שליט"א בהלכות ברכות • מיוחד לט"ו בשבט
מה מברכים על פירות מסוכרים שאין 

ניכרת בהם צורת הפרי
שאלה: מצוי היום שמוכרים פירות 
חתוכים לפרוסות ומסוכרים בסוכר, 
ולא ניכרת צורת הפרי, האם נשתנתה 

ברכתם?
תשובה: זה נחשב שניכרת צורת 
הפרי, והרי אם יגידו לו מהו הפרי 
יבחין שזה הפרי, לכן יש לברך ברכתו 

הרגילה של הפרי.
מה מברכים על תפוחי עץ או בננות שעשו 

מהם ריבה 
שאלה: פירות כתפוחי עץ בננות 

וכד' שריסקום או שעשו מהם ריבות האם יברך ברכתם כרגיל?
תשובה: כל זמן שניכר תואר וצורת הפרי מברך ברכתו הראויה, אבל אם 

ריסקם עד שאין ניכר תוארם וצורתם 
יברך  ובפרט כשעושה מהם ריבות 

עליהם 'שהכל'.
לברך על חתיכת פרי ולפטור בכך פרי מרוסק 
שאלה: רסק פירות שברכתו 'שהכל', 
האם מועיל לקחת חתיכת פרי ולברך 
עליו ברכת 'בורא פרי העץ' ולפטור 

עי"ז את הרסק?
תשובה: כיון שמעיקר הדין אם בירך 
'בורא פרי העץ' יצא. לכן מועיל לקחת 

פרי ועי"ז לפטור את הרסק.
שאלה: בירך 'בורא פרי העץ' ונתכוון 
לפטור את כל הפירות שברכתם 'פרי 
העץ'. והי' שם ג"כ רסק פירות שברכתו 
'שהכל', האם יוכל לברך עליהם ברכת 
'שהכל' או שיצא בברכת 'בורא פרי 

העץ'?.
תשובה: אינו יכול לברך 'שהכל' על הרסק, כיון שכשבירך 'בורא פרי העץ' 
התכוון לכל דבר שיכול להיפטר בזה ע"י ברכת 'בורא פרי העץ', ועל הרסק 

יוצא יד"ח בברכת 'בורא פרי העץ'.
ברכה על היין פוטר את המרק?

שאלה: הדין הוא שיין פוטר כל 
מיני משקין, האם זה פוטר משקים 
כדוגמת מרק, שיש לו חשיבות בגלל 

הירקות שהתבשלו בתוכו?
תשובה: כיון שלמעשה המרק הוא 
משקה גמור, ושיעורו לברכה אחרונה 
הוא ברביעית ככל משקים, א"כ ברכת 

היין פוטרת את המרק.
אכל ענב האם מותר לאכול עוד ענב 

שאלה: מי שאכל ענב אחד שהוא 
בריה, ונכנס לספק ברכה אחרונה, 

האם מותר לו לאכול ענב נוסף כשעדיין השיעור הוא פחות מכזית?
תשובה: לא יאכל עוד ענב, דכל בריה נוספת שאוכל, מכניס את עצמו שוב 

לספק ברכה.
גרעין של תירס נחשב 'בריה'?

שאלה: פלח של קלמנטינה או גרעין תירס, האם יש להם דין 'בריה' שאין 
לאוכלו לכתחילה בפנ"ע?

תשובה: לגבי פלח של קלמנטינה 
יש להסתפק אם נחשב בריה, אבל 
גרעין תירס יש לו דין בריה כגרעין 

רימון.
דובדבן המונח ע"ג העוגה

שאלה: דובדבן המונח ע"ג פרוסת 
עוגה האם יברך ע"ז 'בורא פרי העץ'?
תשובה: אם נעשה לנוי הרי הוא 
טפל ולא יברך ע"ז, אבל אם זה לא 

שייך לנוי העוגה יברך ב' ברכות.
ברכה על סלט פירות

בדברים  המעורב  פירות  סלט 
שברכתם 'בורא פרי העץ' ו'בורא 

פרי האדמה', והדין בתערובת שמברך לפי הרוב, איך ניתן לקבוע אם זה 
מוגדר כתערובת?

תשובה: גדר התערובת הוא, שאם 
ייקח האוכל בכפית יעלו לו בכפית 
משני המינים, אבל אם אוכלים כל 

חתיכה בפני עצמה אין זו תערובת.
זיתים בתוך הסעודה בט"ו בשבט

שאלה: האוכלים פירות ט"ו בשבט 
בתוך הסעודה ומביאים ג"כ זיתים, 

האם יברך עליהם בתוך הסעודה?
תשובה: מסתבר שיברך על הזיתים 
כיון שמביאים את  בתוך הסעודה, 
הזית לשם מנהג אכילת פירות ולא 
מחמת הסעודה ע"כ יש מקום לברך 
ע"ז אף שהוא באמצע הסעודה. ואמנם 
אם אוכל הזית בלחם ודאי א"צ ברכה.

פירות שלא ראם בשעת הברכה
'בורא פרי  שאלה: מי שבירך על 
העץ', והיה על השולחן עוד מין פרי 
שברכתו ג"כ בורא פרי העץ, שלא ראה אותו ולא כיון עליו, האם צריך לחזור 

ולברך עליו?
תשובה: אין צריך לחזור ולברך על הפרי השני, כיון שהי' על השולחן.

הסיח דעת מאכילת הפירות ורוצה שוב 
לאכול

שאלה: אם עוסק באכילה, והחליט 
בדעתו שאינו רוצה לאכול מין פרי 
אחד ממיני הפירות שלפניו, ואח"כ 
חזר בו ורצה לאכול אותו הפרי, 
האם צריך לחזור ולברך 'בורא פרי 

העץ'?
תשובה: אין צריך לחזור ולברך, 
כיון שעדיין עוסק באכילה, וכך הדרך 
שלפעמים נמלך ואין זה היסח הדעת 

גמור.
ברכה על שתית קפה בסוף הסעודה

שאלה: השותה קפה או תה בסוף הסעודה אם צריך לברך ע"ז?
תשובה: בזמנינו דבא רק לעכל את המזון, זה חלק מהסעודה כשאר משקים, 

וא"צ לברך ע"ז בתוך הסעודה.
 )מתוך 'נשיח בחוקיך' -

מתורתו של מרן פוסק הדור רבינו נסים קרליץ שליט"א בשלח תשע"ז(

 מה מברכים על סלט פירות,
ומה הברכה על שתיית קפה בסוף הסעודה?
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 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

הלכתית  זווית 
ב'דף היומי'

חכם שאסר אם חברו יכול להתיר  • שלושה טעמים לאיסור לחכם אחר להורות • אם חכם שהתיר יכול חברו לאסור
עבודה זרה  דף ז.

השואל את הרב שאלה הלכתית והרב פסק להחמיר, האם מותר לו לשאול 
רב אחר? והאם מותר לחכם להתיר לאחר שרב אחר אסר? והאם האיסור 

על השואל או על הנשאל?
מבואר בגמרא דף ז. שהשואל חכם ואסר - לא ישאל חכם נוסף שיתיר, 
ואם שאל שני חכמים ואחד אוסר ואחד מתיר, אם אחד מהם גדול בחכמה 

ובמניין - הלך אחריו, ואם שניהם שווים, 
באיסור תורה יש להחמיר ובאיסור דרבנן 

אפשר להקל.
נחלקו הראשונים בטעם הדבר, וג' דרכים 

נאמרו בו:
א( שיטת תוס' והראב"ד והרא"ש ועוד 
ראשונים, שהאיסור הוא מטעם שאחר 
לו חכם לאיסור, נעשה הדבר  שהורה 
'חתיכת איסור', ולכן גם אם חכם אחר 
התיר, אסור לו לנהוג היתר, כיון שכבר 
נאסר הדבר על פי החכם הראשון, ואם 
הראשון טעה בדבר משנה, כלומר הלכה 
מפורשת ומוסכמת, בגמרא או בפוסקים 
בשולחן ערוך, שנעלם ממנו בשעה שהורה 
חוזר בו. ואם טעה בשקול הדעת, שיטת 

תוס' שחוזר בו, אבל הראב"ד סובר שאינו יכול להתיר הואיל וכבר נאסר 
הדבר.

ב( שיטת רש"י בנדה )דף כ:( שיסוד הדין משום כבודו של חכם, וכ"כ הר"ן 
בע"ז.

ג( הר"ן כתב שהעיקר משום כבודו של חכם, ועוד שלא תיראה התורה 
כשתי תורות, שזה אוסר וזה מתיר. לכן דעתו שכל האיסור לשאול את השני, 
דווקא שלא מדעת החכם הראשון, אבל אם שאל בהסכמת הראשון, ולאחר 
ששמע הראשון טענותיו של השני הודה לו שטעה בשקול הדעת, או שמבטל 

דעתו מחמת שהשני גדול יותר ומופלג בחכמה ממנו, מותר.
אבל הראב"ד סובר שגם אם השני גדול בחכמה, לא יועיל להתיר, כיון 
שכבר נעשה 'חתיכת איסור', ודקדק כן מהגמרא, שדווקא כששאל שני חכמים 
בבת אחת - הולכים אחרי הגדול בחכמה, אבל אם הראשון אסר לא יוכל 

הגדול להתיר.
יוצא לפי הראב"ד, שהאיסור הוא על החכם להתיר את מה שאסר החכם 
חברו, ואם התיר אסור לשואל לנהוג היתר, ואם השואל לא גילה לו שחכם 

אחד אסר, הרי הוא מכשיל את החכם להתיר את האסור.
ולשיטת הראב"ד כאשר חכם התיר, מותר לחכם אחר לאסור, כיון שאין 
חשש לכבוד החכם רק מצד שהדבר נאסר, אך לפי הרש"י והר"ן, גם כשהחכם 

התיר אסור לחכם אחר לאסור.
כתב בספר 'חוט שני' מפסקי הגר"ז קרליץ שליט"א )הלכות טהרה סי' 
קפ"ח(, שלפי האמור אם שאל חכם וקבל הוראה, ואח"כ שכח או שנסתפק 
מה הורה החכם, אסור לשאול חכם נוסף, כיון שכבר 
חלה הוראת הראשון. אבל אם נתברר לו שיש צדדים 
נוספים בנדון, מותר לשאול חכם אחר, כיון שלא 

נגמרה הוראת הראשון.
אם החכם פסק להחמיר בספק, או בהלכות סת"ם 
נסתפק בצורת האות ופסק להראותו לתינוק, מותר 
לחכם אחר להתיר, דלא חשיב שנגמרה הוראתו 

לאיסור.
דין חכם שאסר, שייך כאשר הורה במקרה מסוים, 
אבל אם הורה הלכה בהלכות ברכות או דיני המאכל 
או הלכות שבת בהוראה כללית, ובזה לא שייך חכם 

שאסר, כיון שהשאלה היא כללית.
אם הורה בשיעור או בספר מותר לשאול חכם אחר, 

כיון שלא הורה על מעשה זה.
אם הורה בדבר הנוגע לרבים, כגון באולם שמחות, 
אם הבעלים היה השואל - נאסר הכל לכולם, אבל אם השואל אינו הבעלים 

לא נאסר רק לגביו, אבל אחרים יכולים לשאול רב אחר.
חשוב לדעת שגם כאשר יש שני גדולים שנחלקים בהלכה, זה אוסר וזה 
מתיר, אין ללכת בכל דבר אחר המיקל, רק מי שהוא רבו - יסמוך עליו גם 
להחמיר וגם להקל, וכשיש מחלוקת הפוסקים באיסור תורה יש להחמיר, 

ובדרבנן יש להקל.
ומעשה באחד שאמר לי שכשהוא מסתפק בהלכה, הוא מחפש בספרי 
ההוראות של פוסקי זמנינו, שמובאות דעות הגדולים בכל דבר, זה אוסר וזה 
מתיר, זה מחמיר וזה מיקל, ובורר לו את הדעה היותר מקילה שקרובה ללבו. 
אמרתי לו: "למה לא תחוש לדעת האוסרים?". אמר לי: "הלא החכם המתיר 
היה צדיק גדול ומפורסם, א"כ אני סומך עליו!". וזה מבואר בגמרא לאיסור, 

דבשל תורה יש ללכת אחר המחמיר.
ע"ז נאמר בגמרא בפסחים )דף נב:( על הפסוק "עמי בעצו ישאל ומקלו 

יגיד לו" - כל המיקל לו מגיד לו.
לכן הדרך הנכונה לקיים מאמר חז"ל: "עשה לך רב והסתלק מן הספק".

אחד אמר לי שכשהוא מסתפק בהלכה, הוא מחפש בספרי ההוראות של 
פוסקי זמנינו, ובורר לו את הדעה היותר מקילה שקרובה ללבו

 חדש בקו השיעורים

של 'דרשו': 
שני שיעורים יומיים באידיש

⋅ בהלכה'  היומי  'הדף  סדר  לפי   ⋅

077-2222-666 או 4992* - שלוחה 1/3
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 העלון מופץ לזיכוי הרבים, אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התורה 

 הבדלה – בישיבה או בעמידה? האם ניתן להבדיל על מיץ תפוזים?
 ועל איזה נר ראוי לברך 'מאורי האש' על פי הקבלה?

סדר ההבדלה במוצאי שבת
בברכת הגפן בהבדלה, יש להחזיק את כוס היין ביד ימין, בברכת הבשמים – הבשמים בימין והכוס בשמאל, בברכת • 

מאורי האש – הנר בימין והכוס בשמאל, ובברכת 'המבדיל' – הכוס בימין.
לדעת השולחן ערוך, כאשר אדם מוציא את האחרים ידי חובת הבדלה, צריכים כולם לשבת יחד; ולדעת הרמ"א – יש • 

לעמוד, וכן מנהג בני אשכנז, אך יש מגדולי האשכנזים שנהגו לשבת.

מהלכות ההבדלה
נשים חייבות בכל דיני שבת כאנשים, ולכן חייבות בהבדלה, למרות שהיא מצוה ש'הזמן גרמא'; ויש אומרים שנשים • 

פטורות מהבדלה, כיון שהיא מצוה שהזמן גרמא המתקיימת בימות החול. ולדעת הרמ"א, יש להחמיר שאשה לא 
תבדיל בעצמה. אולם, לכל הדעות – יכולה אשה לחייב את עצמה בהבדלה, אלא שלכתחילה לא תבדיל בעצמה, כיון 

שנהוג שנשים אינן שותות מֵיין ההבדלה.
מי שאין לו יין להבדיל עליו במוצאי שבת – אם ביום ראשון יוכל להשיג יין, לא יאכל עד שיבדיל; אלא אם כן הוא • 

אדם חלש אשר התענית עד למחרת קשה עליו.

הבדלה על יין ומשקאות אחרים
במקום שקשה להשיג יין, ויש משקה אחר המשמש לבני המקום כמשקה עיקרי במשך כל ימות השנה – מכוֶנה • 

משקה זה 'ֲחַמר מדינה', וניתן להשתמש בו להבדלה במקום יין. 
יש אומרים כי בזמננו אין דין 'חמר מדינה' לשום משקה; ויש אומרים כי אדרבה, בזמננו ניתן להבדיל על חמר מדינה • 

אף במקום שהיין מצוי. ולכל הדעות, מצוה להבדיל דווקא על יין.
לדעת הסוברים שיש בזמננו דין 'חמר מדינה' – יש אומרים שמיצי תפוזים ואשכוליות נחשבים כחמר מדינה, ויש • 

ה, ויש שהקל בשעת הדחק. שהסתפק בדבר. ונחלקו הפוסקים לענין ּתֵ

הרחת הבׂשמים במוצאי שבת
חכמינו ז"ל הנהיגו להריח בׂשמים במוצאי שבת, כדי 'להשיב את הנפש' הדואבת על יציאת השבת, ולברך עליהם • 

בתוך סדר ההבדלה.
חכמינו ז"ל הנהיגו להריח בׂשמים במוצאי שבת. ואמרו בזוהר הקדוש, שהמעולה מכל הבשמים לענָין זה הוא – • 

ההדס. והראשונים הביאו סמך לדבר מהמקרא.
כלי של בׂשמים שהתרוקן ונותר בו ריח, אין לברך עליו, אך אם נותרה בו מעט אבקה מהבשמים, מותר לברך עליה. • 

ומי שמסופק אם יש בבשמים שלפניו ריח הראוי לברכה, רשאי לבודקם תחילה.
מי שאינו מסוגל להריח – לא יברך על הבׂשמים, הן לעצמו והן לאחרים. והמבדיל עבור אֵחר לאַחר שכבר יצא בעצמו • 

ידי חובה, חייב להריח את הבׂשמים כשמברך עליהם.

ברכת 'מאורי האש'
חכמינו ז"ל הנהיגו לברך בסדר ההבדלה "בורא מאורי האש" על הנר, משום שהאש נבראה במוצאי שבת, שאז נתן • 

הקב"ה דעה באדם הראשון, וחיכך שתי אבנים זו בזו ויצאה מהן אש.
על פי הקבלה יש לברך ברכת 'מאורי האש' על נר של שעווה. וניתן לברך ברכה זו על נר בודד בעל שלהבת קטנה, • 

אך מצוה מן המובחר לברך על אבוקה שאורּה רב.
מנהג ישראל עוד מימות חכמינו ז"ל, להביט לפני ברכת 'מאורי האש' בצפורני הידים, לאור הנר, ולהבחין ביניהן לבין • 

עור האצבע, שצבעו כהה משלהן.


