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ומדוע בושש רבי ישראל מסלאנט מלהגיע לתפילת 'כל נדרי' כשהקהל הגדול מצפים וממתינים?  

הרב בנימין בירנצוויג
ֶדה" )בראשית ל"ז, ט"ו( "ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה תֶֹעה ַּבּׂשָ

יכולים לבחון את  וספונטניות של אנשים, אנחנו  מתגובות טבעיות 

אופיים ותכונותיהם, אבחנה מאד מעניינת בטבעם של אנשים, גילה לנו 

מרן בעל הדברי חיים מצאנז בפרשת השבוע.

ותוארו,  'איש' סתם ללא שמו  פעמיים מוזכר בפרשיות אלו המילה 

אחד בפרשת וישלח "ויאבק איש עמו" ואחד בפרשתנו "וימצאהו איש 

והנה תועה בשדה". וראו זה פלא! בפרשת וישלח, הביא רש"י דברי חז"ל 

וישב הביא רש"י שהכונה למלאך  ובפרשת  שהכונה לשרו של עשיו, 

גבריאל, משום שכתוב אצלו "והאיש גבריאל".

והדברים מתמיהים! מי גילה להם לחז"ל בכל מקום מה כונת המילה 

איש? הרי זה כתוב כמילה זהה בשתי המקומות, ומדוע במקום אחד 

הכונה לשרו של עשיו, ובמקום אחר הכונה למלאך גבריאל?

באור נפלא מאד שיש בו אבחנה מדוייקת באופיים ותכונותיהם של 

אנשים, ביאר מרן הדברי חיים מצאנז, והיה זה כמענה למעשה שהיה, 

שפעם אחת פנה רבי חיים מצאנז אל אחד מחשובי העדה, וביקש ממנו 

שיתלווה ויסובב עמו בעיר לקבץ נדבות בשביל יהודי נצרך שירד מנכסיו, 

אבל הלה לא נענה וטען שאין שעתו פנויה ואין הוא יכול לבטל מתלמודו 

עבור זה וכו'... 

אמר לו רבי חיים מצאנז תוכחה נמרצת, מדוע אצל יעקב אומר רש"י 

ש'ויאבק איש עמו', הכונה לשרו של עשיו, וביוסף אומר רש"י ש'וימצאהו 

איש' הכונה לגבריאל המלאך? אלא שההסבר לכך פשוט הוא, אצל יעקב 

מסופר שלאחר שהוא נאבק עם המלאך כל הלילה, ביקש ממנו יעקב 

טובה קטנה, שיברכהו! והמלאך השיב לו שאין שעתו פנויה 'שלחני כי עלה 

השחר' וצריך אני לומר שירה, אני עסוק באמירת שירה בלימוד תורה... 

מתשובה זו ברור אפוא שמלאך זה הוא שרו של עשיו, כי כשמבקשים 

טובה ואז בדיוק צריכים לומר שירה, וללמוד תורה... זה שרו של עשיו! 

אבל אצל יוסף נאמר 'וישאלהו האיש לאמר מה תבקש'? הוא ראה איש 

תועה בשדה ושאלו במה אוכל לעזור לך? הרי ברור שהיה זה המלאך 

גבריאל, שבוודאי היה אומר שירה לא פחות משרו של עשיו, ואף על פי 

כן מצא אפשרות להקדיש מזמנו לאדם הנצרך לחסד!!

מעשה נפלא במרן רבי ישראל מסאלנט שארע לפני שנים רבות בעירו 

סאלנט, והתפרסם מאד בזמנו בכל עיתונות התקופה ההיא ועורר רושם 

רב.

בליל התקדש יום הכיפורים, כאשר כל העם אנשים נשים וטף עושים 

דרכם ביראת קודש לבתי הכנסת, כדי לקבל את היום הקדוש והנורא 

יום הכיפורים בתפילת 'כל נדרי', מתאספים גם בבית כנסת הגדול של 

העיר סלאנט מאות מתפללים, וממתינים ביראת כבוד לרבם הנערץ מרן 

רבי ישראל מסאלנט, והנה הזמן חולף, ועוד מעט והיום הקדוש מתקדש, 

'כל נדרי' אבל רבי ישראל, בושש מלהגיע.  וצריכים להתחיל בתפילת 

אחר שחיכו עד לרגע האחרון, בלית ברירה התחילו את תפילת 'כל נדרי'. 

חלף הזמן ואף הגיעה עת תפילת ערבית, ועדיין רבי ישראל לא מגיע. 

הדאגה אף התחילה לנקר בקרב ליבות המתפללים לשלום רבם. כמה 

מחשובי הקהל אף סרו לביתו של רבי ישראל לראות האם קרה אולי 

משהו, אך גם בביתו הוא לא היה...

והנה התחילו גם תפילת ערבית, ולפתע באמצע התפילה נראית דמותו 

רבת ההוד לבושת צחורים כמלאך ה' צבקות של רבי ישראל, כשהוא 

ממהר למקומו ומצטרף לתפילת הציבור, כשנהרה של שמחה ודבקות 

שפוכה על פניו.

לאחר התפילה התברר לכולם את אשר ארע, רבי ישראל בלכתו לבית 

יום  'כל נדרי' כשהוא אחוז הרהורים מתוקף קדושת  הכנסת לתפילת 

הכיפורים, שמע לפתע קול של תינוק שבוכה מאחד הבתים, דבר הקורה 

יום הכיפורים  יום ולא גורם לאנשים להעצר ובפרט בליל התקדש  כל 

כשכולם ממהרים לבית הכנסת, אבל רבי ישראל בנימי נפשו העדינים, 

והמתין מעט  שמע בבכיו של התינוק שהוא זקוק לעזרה, הוא נעמד 

לראות אולי אמו תיגש אליו, אבל התינוק המשיך לצרוח. בזריזות ניגש 

רבי ישראל לכיוון הבית שממנו נשמע הקול. הוא פתח את הדלת והוא 

מגלה תינוק בן כמה חודשים שוכב בעריסתו כשלידו בקבוק חלב והוא 

צורח, ולידו יושבת אחותו כבת 6 כשהיא מנמנמת. התברר שאמם רצתה 

 התוכחה הנמרצת של ה'דברי חיים' מצאנז
לאחד שסירב להתלוות אליו...!

המשך בעמוד הבא <<<
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ללכת לתפילת 'כל נדרי' והשאירה את האחות הקטנה לשמור במשך זמן 

זה על התינוק, אבל היא התנמנמה והתינוק היה רעב וצרח. רבי ישראל 

כמובן נתן לתינוק את הבקבוק עד שסיימו ונרגע, ופנה ללכת לדרכו, ואז 

האחות הקטנה התחילה לבכות שהיא מפחדת להשאר לבד בבית, רבי 

ישראל הרגיעה ואמר לה שהוא מחכה עד שאמה תבוא, וכך בזמן הקדוש 

ביותר, מצא לו רבן של ישראל זמן לדאוג לחרדתם של שני תינוקות, 

והכל ברוגע ושלוה יוצאי דופן. ואז לאחר זמן הגיע האמא, ורבי ישראל 

התפנה בזריזות ללכת לבית הכנסת שם כבר אחזו הקהל באמצע תפילת 

ערבית של היום הקדוש...

היה לו לרבי ישראל סיבות רבות שלא לשים כלל לב לבכיו של תינוק, 

היה לו סיבות רבות למהר ולהזדרז ל'שירה' של כל נדרי בבית הכנסת, 

יהודי היה צריך  יום הכיפורים, אבל...  לתפילות הנשגבות של התקדש 

חסד... השירה התפילות וכל הרגעים הנשגבים יחכו.

ודבקות שפוכה על פניו של רבי  לא לחינם היתה נהרה של שמחה 

ישראל, על שזכה בליל התקדש היום למעשה חסד נשגב ומרומם שכזה!!!

<<< המשך מעמוד קודם

 משחת הנעליים שמשה
לשמן והשרוכים לפתילות

"תראה את עמנו הקדוש, באיזה מצב של סבל איום ונורא הם נמצאים, ומה שמשמח אותם, זה לא חתיכת לחם או מנת מרק, לא 
מלבוש יפה או מנעל לכף רגלם, אלא קיום מצות הדלקת הנרות עם משחת נעליים ושרוך, מי כעמך ישראל!!"

הרב ישראל ליוש
"ַוֵּיֶׁשב ַיֲעקֹב ְּבֶאֶרץ ְמגּוֵרי ָאִביו" )בראשית ל"ז, א'(

גדלותו של יעקב אבינו ניכרת היטב מצרותיו. 

מיחסיו  יעקב, החל  על  עברו  לא קלים  חיים 

עם עשיו, עבור דרך רמאויותיו של חמיו – לבן, 

סיפור דינה בהמשך, ועולה על כולנה – מכירת 

יוסף והירידה למצרים.

אך עם כל הנסיונות, אומר החיד"א, נשאר יעקב בשלוותו, לא ניכר בו 

הייאוש. השברון והדכדוך היו ממנו והלאה, הוא נאחז בכל כוחו באמונה 

בהשי"ת, וכך צלח את חייו בבטחון מוחלט בצור העולמים.

'וישב'. כאשר נצרף את  מוסיף החיד"א כי ענין זה אף מרומז במילה 

האותיות השניות במילים: יוסף, דינה, עשיו, לבן - שהם סיכום צרותיו של 

יעקב - נמצא את המילה 'וישב', ללמדך שעל אף היותו שקוע בצרות, 

דעתו היתה מיושבת עליו.

חוגגים אנו את חג החנוכה, לפניכם סיפור עוצמתי, מיוחד  השבוע 

של  הנפש  תעצומות  את  המגלה  לחנוכה, 

גדולי התורה גם בעת צרה.

המקום  האיומה.  השואה  ימי  היו  הימים 

נתונים  היו  היהודים  בלזן'.  'ברגן  מחנה   -

בפחד נורא ואיום מהנאצים ימ"ש, מדוכאים 

שמועה  עברה  והנה,  וכואבים.  מושפלים 

במחנה, שהיום הוא יום ראשון של חנוכה. עז 

היה חפצם של היהודים לקיים מצות הדלקת 

נרות חנוכה, אך כיצד יוכלו להדליק אם אין 

ולא פתילות?! גם לו היו  ברשותם לא שמן 

הם  יכולים  היאך   - אלו  מוצרים  ברשותם 

להשתמש בהם תחת עיניהם האכזריות של הנאצים הארורים ימ"ש, הלא 

רק יראו את היהודים עוסקים בענייני המצוה - מיד יענישו אותם וייסרו 

אותם שבעתיים על מכתם.

גם האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל והאדמ"ר מבלוז'וב זצ"ל היו בין יושבי 

המחנה. בצר ליהודים, באו לפני האדמו"רים ושחו להם את בעייתם, כיצד 

ידליקו נרות חנוכה בלב התופת?

התייעצו הצדיקים ביניהם, ואחד מהם הציע: "ברשותי ישנה משחת 

נעליים, והיא קצת שמנונית, יתכן שהיא תבער קמעא!" שש האדמו"ר 

השני על הצעת חבירו, והציע אף הוא: "אני אתרום לקיום המצוה את 

שרוך הנעל שלי, והוא יוכל לשמש כפתילה".

'פתרון' ההדלקה, וסיכמו ביניהם להתכנס בשעה  שמחו היהודים על 

היעודה בפינת המחנה, הרחק מעיניהם המסוכנות של הנאצים ימ"ש כדי 

לקיים את המצוה.

האדמו"ר מבלוז'וב כובד לברך ולהדליק. בחיל ורטט הוא מברך את שתי 

הברכות הראשונות, "להדליק נר של חנוכה...." ו"שעשה ניסים לאבותינו....."

לפני הברכה השלישית, הוא נעצר, עוצם את עיניו ביתר דביקות, ומתוך 

כוונה יתירה הוא מברך את הברכה:"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה", 

ומדליק את הנרות בשמחה.

אחר ההדלקה ניגש אליו אחד היהודים המעונים, ושאל אותו: "בשלמא 

את שתי הברכות הראשונות בירך האדמו"ר טרם קיום המצוה, אבל 

הברכה השלישית - 'שהחיינו'?! וכי באמת כך הם פני הדברים, על מה 

כרגע? להדליק  הגענו  זמן שמחה  לאיזה  והגיענו'?  וקיימנו  'שהחיינו 

נרות בכזאת עליבות, מתוך כל כך הרבה סבל 

ונורא! האם לזאת  ובכזה פחד איום  וייסורים, 

וקיימנו?!" הדהד קולו הנשנק  'שהחיינו  ייקרא 

מדמעות.

ענה לו האדמו"ר מבלוז'וב בחמימות: "אכן, גם 

אני הרהרתי באותן מחשבות, ושחתי אודותם 

לפני ההדלקה עם האדמו"ר מקלויזנבורג, והוא 

ענה לי שדווקא השנה, ראויה ברכה זו להתברך 

וביתר עוז. ראה את עמנו הקדוש,  ביתר שאת 

ונורא הם נמצאים,  באיזה מצב של סבל איום 

או  לא חתיכת לחם  זה  אותם,  ומה שמשמח 

מנת מרק, לא מלבוש יפה או מנעל לכף רגלם, אלא קיום מצות הדלקת 

הנרות עם משחת נעליים ושרוך, מי כעמך ישראל!! האם לא לזאת יקרא 

'שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה'?!

אם בכל שנה מברכים אנו 'שהחיינו' על זמן השמחה שהגענו אליו, הרי 

שכיום הברכה הינה על קדושת היהודים, שבכל מצב, אפילו הגרוע ביותר, 

משתוקקים הם לקיים מצוות ולהדליק נרות, זוהי אמונה זכה שקיימת 

רק אצלנו, עם ישראל".
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  אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18
שיחת חינםבין השעות 7:30 ל- 10:30 בערב

 משהגיעו הדברים לידיעת האשה, אמרה בעיניים דומעות:
"אינני מוכנה שיגישו תביעה נגד בעלי!!!" בני הבית סיפרו לי 

שעקרת הבית היתה חולה במחלה הידועה רח"ל, ומאז, הלך הגידול 
והצטמק... הרופאים לא ידעו את נפשם מרוב השתאות...

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״א: "השי"ת עושה לאשה מיוחדת משהו 'בלתי הגיוני'!"

על הניסים ועל הפורקן
התפילה 'ואל תשליכנו לעת זקנה', הינה אחת התפילות שהאדם צריך 

להתפלל אותן בכוונה גדולה במיוחד, ולבקש ולהתחנן מהשי"ת שימי 

הזקנה יעברו עליו בשמחה ובמנוחה.

וסיפרו שאביהם חלה באלצהיימר.  זקן,  יהודי  בניו של  הגיעו אלינו 

אחת התופעות של המחלה מתבטאת בכך שכל דבר ישן שנקלע לפניו 

- הוא מכניס אותו לביתו, עד שהבית  ברחוב 

ולאמא שלנו כמעט  הופך להיות צפוף מאוד, 

ואין מקום לזוז בבית...

המצב הגיע לידי אבסורד של ממש, וכשהוא 

רואה, למשל, מטאטא ישן ברחוב, עגלה שבורה, 

הביתה,  הכל  הוא מכניס  גרוטאות,  מיני  וכל 

והמסדרונות,  החדרים  כל  את  בכך  וממלא 

המטבח, ואפילו את חדר השינה...

במצב שבו הוא נמצא, ברור שאין מה לדבר 

איתו על כך, ואין מה לשכנע את האבא שיפסיק 

ממנהגו זה. הבנים שואלים מה עליהם לעשות, 

מאוד  וקשה  ליום,  מיום  מחמיר  המצב  שכן 

לחיות בצורה שכזו...

אמרתי להם שהפתרון, לכאורה, פשוט. עליהם 

ויראה את  ליצור קשר עם עובד עירוני, שיבוא 

המצב בבית. אחר כך ייגש העובד לאחד מבתי הדין, ויגיש תביעה נגד 

הזקן. שכן, האדם מחויב לתת לאשתו מדור לגור בו, ואם המצב הגיע עד 

כדי כך שהיא אינה יכולה להתגורר בדירה, הרי שבית הדין יחייבו את 

הבעל לשכור דירה לאשתו.

מימון השכירות יעלה לו כמה אלפי שקלים, "ויכולני להבטיחכם שבכך 

חודש  כזה מדי  להוציא סכום  ירצה  לא  יסתיים העסק, שכן אביכם 

יוגש מצד  בחודשו..." אמרתי לילדים. הדגשתי שאסור שכתב התביעה 

האם, ולכן הם צריכים לגייס את סיועו של העובד, כדי שהוא יגיש את 

התביעה, ולא אשתו של הזקן.

משהגיעו הדברים לידיעת האשה, היא שללה את הרעיון באופן נחרץ, 

ואמרה בעיניים דומעות: "אינני מוכנה שיגישו תביעה נגד בעלי!!! הרי 

הוא האדם שהטיב לי לכל אורך שנות חיינו, וכיצד אהיה מוכנה שבגללי 

יגישו נגדו כתב תביעה??? למרות שהדבר נעשה כדי להחזיר את הבית 

כזו, עם כל הקושי  ולחיות בצורה  נורמלי, אני מוכנה להמשיך  למצב 

הכרוך בכך, והעיקר שלא יגישו נגדו שום 

תביעה!!!"

היו אלו דיבורים של אשת חיל. ביטויים 

של אשה, המכירה בערכו הרם של בעלה, 

כל  קשה  במצב  נמצא  הוא  כאשר  וגם 

והיא  בעיניה,  יורדת  אינה  כך, חשיבותו 

לתבוע  ולא  ולסבול,  להמשיך  מעדיפה 

ומבינים  יודעים  הכל  אם  גם  אותו, 

נועדה  אלא  נגדו,  אינה  הזו  שהתביעה 

ולאפשר לה לחיות  'לעקוף את הבעיה', 

חיים תקינים.

אבל הסיפור עדיין לא נגמר. 

בני הבית סיפרו לי שעקרת הבית היתה 

ולאחר  רח"ל,  הידועה,  במחלה  חולה 

כתב  להגיש  סירבה  בו  הנ"ל,  המקרה 

תביעה נגד בעלה - הלך הגידול והצטמק...

ולא היה בפיהם שום  ידעו את נפשם מרוב השתאות,  הרופאים לא 

הסבר הגיוני להצטמקותו של הגידול המסוכן. כאשר שמעתי את סופו 

'לא הגיוני',  של הסיפור, אמרתי לבני הבית: "אמא שלכם עשתה דבר 

נכונות מלאה להמשיך  והסכימה לוותר על התביעה נגד בעלה, מתוך 

'בלתי הגיוני',  נוראה, לכן גם השי"ת עשה עמה דבר  ולחיות בצפיפות 

וריפא אותה מן המחלה"!

)מתוך 'קול ברמה' כסלו תשע"ז(

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט״א
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 אחר כך חיפש בעל מלאכה ערבי שיעקור לו את הצינור הימני שמחזיק את המדפים,
הצינור תקוע בעומק של מטר בתוך האדמה, והערבי מתחיל לעבוד

הרב ישראל מאיר שושן
''ַוְיַסֵּפר ַשׂר ַהַּמְשִׁקים ֶאת ֲחֹלמֹו ְליֹוֵסף'' )בראשית מ', ט'(

יוסף פותר את חלומו של שר המשקים: שלושת 

השריגים הם שלושה ימים, "בעוד שלושת ימים 

ישא פרעה את ראשך והשיבך על כנך" – פרעה 

"ונתת כוס פרעה  יחזיר אותך למקומך הראשון, 

"כמשפט  - אתה חוזר לתפקידך הקודם  בידו" 

הראשון אשר היית משקהו".

"כי אם  יוסף משר המשקים:  לטובה, מבקש  לאחר פתרון החלום 

ייטב לך" – הרי תשוב להיות קרוב למלך, תפגוש  זכרתני אתך כאשר 

אותו מידי יום, אנא בקש עלי בפניו, הזכר גם אותי לטובה, "ועשית נא 

עמדי חסד והזכרתני אל פרעה והוצאתני מן הבית הזה"

מקשה ר' עקיבא איגר, לכאורה בפסוקים הנ"ל ישנן מילים מיותרות: 

 - ומיד אח"כ  יחזיר אותך לתפקידך,   - "ישא פרעה את ראשך" 

"והשיבך על כנך". כפילות נוספת: "ונתת כוס פרעה בידו 

כמשפט הראשון אשר היית משקהו" אם אתה חוזר 

"כמשפט  זה  ודאי  קודם,  שהיית  תפקיד  לאותו 

הראשון אשר היית משקהו"?!...

ובהמשך - "כי אם זכרתני", למה נכתבה המילה 

"כי", מדוע לא מספיק לומר "אם זכרתני"?

ר' עקיבא  תירוצו של  על מנת להסביר את 

איגר, נספר מעשה שהיה בבני ברק לפני קרוב 

לשבעים שנה עם מרן החזון איש זצוק"ל.

מרן החזון איש היה גר בגבעת רוקח, ליד ישיבת 

ימיו עבר לרחוב  סלבודקא עד שנת תש"ז. )בסוף 

חזון איש(.  

בשנת תרח"צ עלה מהונגריה יהודי ירא שמים בשם ר' 

יעקב שוורץ ז"ל. שפתח חנות מכולת באזור.

לפני חנוכה היו מוכרים בחנות גם נרות ופחיות של שמן זית. שמן הזית 

היה אז יקר מאוד, וכמעט לא נמצא מי שיקנה אותו. רק מעט אנשים, 

שהיו מהדרין מן המהדרין היו קונים את השמן היקר. 

בשנה הראשונה לפתיחת החנות, הביא בעל החנות כחמש פחיות של 

שמן זית, הוא לא ידע כמה אנשים ירצו לקנות את המוצר היקר הזה. 

הפחיות של פעם, עשויות היו מפח דקיק, שעלול היה להינזק מכל מכה 

קטנה, פעמים רבות היו הפחיות נסדקות ותכולתן היתה נשפכת. רבי 

יעקב שמר על האוצר היקר במדף גבוה, כדי שלא ייהרס.

זית.  וביקש לקנות פחית של שמן  ירא שמים  יהודי  יום אחד, הגיע 

בדחילו ורחימו עלה רבי יעקב על הסולם וניסה להוריד את הפחית, אך 

אבוי, תזוזה לא נכונה גרמה לצניחת הפחית הישר לצינורות הגדולים 

נטועים עמוק באדמה. משום מה כאשר  והיו  שהחזיקו את המדפים 

"נבנתה" החנות, לא סגרו את הצינורות מלמעלה.

ההפסד היה גדול. כעת נשארו רק ארבע פחיות. בלילה, לאחר תפילת 

ערבית, קרא בעל החנות  לאחיו מוטל שיבוא לעזור לו לחלץ את הפחית 

ניסו  יצליח להציל מעט מן השמן שהיה בה.  שנפלה, אולי בכל זאת 

וזה מושך מפה, כמעט  שני האחים לחלץ את הפחית, זה מושך מפה 

שהצליחו, אך הפחית החמקמקה נשמטה מידיהם ונפלה בשנית. 

אזרו השניים את כוחותיהם, נחושים להציל את המעט שאולי עוד נותר. 

ניסו וניסו, אך לשוא, הפחית היתה תקועה עמוק ורחוק, ולא היתה שום 

דרך להגיע אליה.

הצטער בעל החנות על אובדן הפחית, אך מיהר להזמין את הרתך 

שיסתום את הצינורות, וימנע אובדן של רכוש יקר נוסף.

השנים עברו חלפו, והמעשה נשכח מליבם של האחים. בינתיים, עבר 

מקומו של שמן הזית, וירד למדפים הנמוכים יותר.

בשנת תש"ח עם קום המדינה, היה המצב הכלכלי חמור ביותר. בכל 

א"י לא ניתן היה להשיג שמן זית. מיד אחרי סוכות יצא רבי יעקב לתור 

את הארץ בנסיון נואש להשיג מעט מן השמן הנכסף עבור נרות 

החנוכה, אך מסעו היה לריק, טיפת שמן לא נמצאה לו 

לרפואה.

שבוע לפני חנוכה הגיעה הרבנית קרליץ, אשתו 

של החזו"א, לגב' שוורץ ושאלה: "נו, יש חדש עם 

שמן הזית?" 

"אוי רבעצין", נאנחה בעלת החנות, "בעלי כבר 

התייאש מלהשיג את האוצר היקר הזה, בכל 

הארץ לא מצא ולו טיפה אחת קטנה"... 

הרבנית שבה לביתה בפחי נפש.

יומיים לפני חנוכה, שבה הרבנית לחנות ושאלה: 

"האם כבר הגיע השמן?" 

דבריה,   על  החנות  בעלת  חוזרת  הגיע",  לא  "לא, 

"כבר אמרתי לך שאין להשיג אותו"

הרבנית חוזרת לחנות כעבור חצי שעה ואומרת: "אינני מבינה, 

בעלי הרב, טוען בתוקף שבחנות של שוורץ יש שמן זית, חייב להיות פה! 

אולי תחפשי שוב?"

"הנה, הביטי, כל המדפים  יתכן?" מופתעת בעלת החנות,  זה  "כיצד 

פתוחים לפניך"... 

בחנות הקטנה, שהכילה מספר כה מועט של מוצרים, ניתן היה לראות 

בנקל שאין שום פחית של שמן זית על המדפים.

הרבנית עזבה את החנות בידיים ריקות.  

אך גברת שוורץ, שהיתה יהודיה הונגריה בעלת אמונת חכמים חזקה 

ותמימה, לא אמרה נואש. כאשר שב בעלה מן השיעור הקבוע בדף היומי 

סיפרה לו את פרטי המעשה, כיצד אמר החזון איש בבטחון כה רב כי 

בחנותם ניתן להשיג שמן זית. 

הבעל לא ידע כיצד לעזור לה: "מה אפשר לעשות?! השנה אין לי"... 

לפתע נזכרה האשה: "האם זוכר אתה? לפני הרבה שנים, כבר אינני 

זוכרת מתי, נפלה פחית לתוך אחד הצינורות..." 

 שבוע לפני חנוכה הגיעה הרבנית קרליץ, אשת החזו"א,
 ושאלה: "נו, יש חדש עם שמן הזית?" "אוי רבעצין",

 נאנחה בעלת החנות, "בעלי כבר התייאש מלהשיג את האוצר
היקר הזה, בכל הארץ לא מצא ולו טיפה אחת קטנה"...

המשך בעמוד הבא <<<

מרן החזון איש זצוק"ל
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הגאון רבי יצחק זילברשטיין מספר על תגובתו של מרן הגר"ח קנייבסקי, האם מותר היה לגאון רבי יהודה צדקה לסמוך על הנס?

על הניסים ועל הנפלאות
המעשה דלהלן, שאירע אצל רבי יהודה צדקה זצ"ל, התרחש בירושלים. 

כלכלית  גרמו למצוקה  האירועים הבטחוניים סביב מלחמת תש"ח, 

רבות  עד שנוצר מצב שמשפחות  בעיר,  נוראה 

נותרו ללא פת לחם. התקופה היתה קשה המצב 

היה גרוע מאוד.

פעם לפני שבת, לא היה במטבחה של הרבנית 

להכינו  שתוכל  אחד  מאכל  ולו  ע"ה,  צדקה 

לסעודות השבת. בבית היה רק מעט אורז, אותו 

ייחדה הרבנית למאכל עבור הילדים ביום ראשון.

כאשר שמע הגר"י צדקה שיש בבית אורז, הורה 

לאשתו להכין מן האורז הזה את מאכלי השבת. 

הרבנית הופתעה ושאלה את בעלה: "ומה יהיה עם 

מאכלי הילדים ביום ראשון? האם הינך רוצה לסמוך על הנס, ולחשוב 

שיפול לנו מאכל מן השמים?"

והגר"י צדקה השיב: "כן. אל תדאגי, יפול לנו מן השמים..."

בני המשפחה אכלו את האורז בשבת, וקיימו מצות עונג שבת, כשראש 

המשפחה נוסך בהם בטחון בהשי"ת, ומבקש מהם לא לדאוג את דאגת 

ימות החול.

והנה, בשעות הבוקר המוקדמות של יום ראשון, אירע הנס. אורח מבגדד 

הגיע אל הגר"י צדקה, והביא איתו שק מלא בכל טוב, במאכלים טעימים, 

וגם באורז.

'מותר היה לו לסמוך על הנס'
שאלתי את גיסי, מרן הגר"ח קנייבסקי, האם אכן 

מותר לנהוג כך, ולאכול בשבת את האורז, ובאשר 

למאכלים של ימות החול – לסמוך על הנס?

רגיל  "אמנם במקרה  לי מרן שליט"א:  והשיב 

אסור לעשות כך, אבל במקרה של הגר"י צדקה, יש 

להמליץ על כך את מה שמובא בחזון איש, בדינו 

של ילד המשלשל בשבת, שמותר לבשל לו אורז, 

אבל מי שבוטח בהשי"ת, אין מזניחין אותו, ומותר 

לו להיכנס לקצת – סכנה, ולא לבשל את האורז, 

ולסמוך על הקב"ה".

"אין ספק שהגר"י צדקה השתייך לחבורת הבוטחים בהשי"ת בכל 

לבבם ובכל נפשם, ולכן מותר היה לו לסמוך על הנס, כמו שאכן אירע", 

אמר הגר"ח קנייבסקי. 

 )מתוך ׳שמחה בבית׳, פרקי הדרכה מהגאון רבי יצחק זילברשטיין

בעריכתו של הרב משה מיכאל צורן(

כאשר שמע הגר"י צדקה שיש בבית אורז, הורה לאשתו להכין מן 
האורז הזה את מאכלי השבת. הרבנית הופתעה ושאלה:  "ומה יהיה 

עם מאכלי הילדים ביום ראשון? האם הינך רוצה לסמוך  על הנס, 
ולחשוב שיפול לנו מאכל מן השמים?"

הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל

"מי אמר שהיה זה שמן זית?" שאל רבי יעקב בספקנות, "אולי היתה זו 

פחית של סרדינים? וגם אם כן, הרי ניסיתי בזמנו להוציא אותה בעזרתו 

של אחי ולא הצלחנו, היום בודאי הכל מלא בחלודה..." 

אך האשה לא אמרה נואש: "אולי אתה זוכר באיזה עמוד זה היה?" 

רוצה שנעשה  "ומה את  בעייפות,  ענה הבעל  זוכר",  "אני ממש לא 

עכשיו??" 

"יענקל, יענקל", קוראת האשה בעוז, "אם החזו"א אמר - אז יש פה, 

חייב להיות!" 

"האם את מתכוונת לפרק את כל החנות??" שואל הבעל בתדהמה, 

"כן", עונה האשה בלהט, "בקשתו של החזון איש - שווה כל מאמץ!"

לא נותרה לו כל ברירה, והוא מרוקן בזריזות את המדפים, מביא מברג 

ומפרק אותם אחד לאחד. אחר כך מחפש בעל מלאכה ערבי שיעקור לו 

את הצינור הימני שמחזיק את המדפים. הצינור תקוע בעומק של מטר 

בתוך האדמה, והערבי מתחיל לעבוד. 

כעבור שעתיים וחצי, מלאה כל החנות באבק, הכל שבור ומפורק. רבי 

יעקב, בכוחות משותפים עם הערבי, מוציאים את הצינור מבטן האדמה, 

אך הצינור – ריק!! 

האכזבה רבה. ההרס והבלגן גדולים, והתשלום לבעל המלאכה – גם 

הוא לא זול.

"יענקל, אם לא מצאת בצינור  אבל האשה הצדקת לא מתייאשת: 

הימני, נסה עכשיו את הצינור השמאלי!" הערבי ממשיך במלאכתו ושובר 

במלוא המרץ. 

אחרי שלוש שעות מסיים הערבי את מלאכתו, וביחד עם הערבי הוא 

ולפתע, מתגלגלת לה  יוצא מבטן האדמה,  שולף את הצינור. הצינור 

וחתומה. פח שמן  זית מלאה  - פחית שמן  מעדנות על רצפת החנות 

בחותמו של הכהן גדול, אין שום סדק! 

ר' יעקב תופס את הפחית בשני ידיים, משאיר את הערבי עם הצינורות 

על הרצפה, וביחד עם אשתו הם רצים לביתו של החזו"א: "רב'ה, הבאנו 

לכם את שמן הזית!!" החזו"א רואה את השמן ואומר בשמחה: "אמרתי 

לכם, ידעתי שבחנות של שוורץ נמצא שמן זית". 

בני הזוג היו מאושרים. החזו"א שילם להם טבין ותקילין, סכום שכיסה 

ור' יעקב אמר לאשתו: "לפני עשר שנים, לא העלינו  את כל השבירה, 

אך  הצינורות שבחנות,  לסתום את פתחי  זה שכחנו  מדוע  בדעתנו, 

הקב"ה, שמנהל את העולם, ידע גם ידע שבעוד עשר שנים, בשנת תש"ח 

לא ניתן יהיה להשיג שמן זית, מיד הוא שמר פחית אחת של שמן זית 

לעושה דברו, לחזו"א. זו גם הסיבה שלא הצלחנו לחלץ אותה משם, כי 

הפחית הזו היתה כבר שמורה למרן החזון איש!!"

זהו גם תירוצו של ר' עקיבא איגר, יוסף הצדיק פתר לשר המשקים את 

חלומו, שיחזור להגיש משקאות לפרעה, אך שר המשקים פחד: "כיצד 

אוכל לשוב ולהגיש משקאות בפני המלך? הרי כאשר אזכר כיצד נזרקתי 

לכלא בפעם הקודמת – ודאי ארעד מפחד ואשפוך בטעות את המשקה", 

'כמשפט  להיות שר המשקים,  "אל דאגה, אתה תשוב  יוסף:  לו  ענה 

הראשון אשר היית משקהו', בדיוק באותו בטחון 

הקב"ה רצה שיוסף הצדיק יצא מהבור, מיד הוא מפיל את שר המשקים 

לבור. כאשר יידע שר המשקים מה היתה תכלית כניסתו לבור, יוכל לשוב 

ולשרת את פרעה ברוגע ובשלווה, 'כראשונה'... 

<<< המשך מעמוד קודם
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מנהגי הדלקת נרות חנוכה של מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א

לימוד רב ומאלף ניתן ללמוד מהתחקות אחר הנהגותיו הקדושות של 

מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א. להלן סדר הנהגתו בימי החנוכה 

ובפרט בזמן הדלקת הנרות: 

ואילך מקפיד שיהיה מי  זה  ומזמן  זמן הדלקת הנרות,  לומד עד   •
שיזכיר לו להדליק לכשיגיע הזמן, או שלומד מהלכות חנוכה שאז א"צ 

'שומר'.

• מדליק עשרים דק' אחר השקיעה וכמו שנהג מרן החזו"א. 
• מדליק בפתח ביתו החיצון שמשם נראה לרשות הרבים. 

)לבית יש ב' פתחים – פתח פנימי ששם נכנסים לבית, וסמוך לו מבחוץ 

חדר ששם רגילים אנשים להמתין לו וכדו'. לפני חדר זה יש פתח ובפתח 

זה החיצון מדליק(, וסובר שאין להדליק בפתח החצר ולא בכניסה לבנין 

המשותף לכמה דיירים(.

• מניח הנרות בטפח הסמוך לפתח, כשקצה בית המנורה )שבה המנורה( 
עומד בחלל הפתח ורובו חוץ לפתח.

• לא מדליק בפתח עליית הגג שבביתו. 
)וטעמו משום שגזירת חשד לא שייך )אצלו( בחלון, ואין החלון שבעליית 

הגג אצלו פונה לרה"ר. סיפר  ששנה אחת הדליק 

גם בפתח הדירה השניה, אמנם אח"כ חזר בו, 

וביאר, כי הרי אין הפתח שם לרחוב אלא לחדר 

המדרגות, ומי שעובר שם אלו השכנים שבבנין, 

יודעים שיש לו עוד דירה בצד אחר,  והם הרי 

ולכן הפסיק להדליק שם(.

• כשבנותיו היו קטנות הדליקו עם ברכה עד 
גיל שמונה בערך. כנראה משום חינוך ולהרגיל 

אותם במצוות.

• כשילדיו הדליקו בביתו - לא הדליקו כולם 
באותו מקום, אלא כל אחד בחלון אחר הפונה 

לרה"ר.

עי' תרע"א ס"ז שאם יש כמה בני הבית שמדליקים נרות יעשו היכר.

• מדליק הנרות בשמן זית שראוי למאכל, ואמר שאין זה לעיכובא רק 
להידור.

וכדעת חמיו מרן הגריש"א שמחמיר שיהי' השמן ראוי למאכל, ומ"מ 

א"צ לטבול הכוסות כי די שהשמן יהיה ראוי בעצמו למאכל.

• לא נותן מים תחת השמן.
אין נוהגים בביתו להבהב הפתיחה )מצמר גפן( קודם, כדי שיאחז   •
האור יפה. וא"ל שטעמו מפני שנרות שלנו אין צריך להבהב הנרות, כך 

סבר החזו"א.

• לא מחליף את הפתילות כל לילה אלא לפי הצורך.
וראה בשו"ע ובמ"ב סוס"י תרע"ג.

• גובה המנורה מעל ז' טפחים ובתוך י' טפחים.
• קודם הברכות מדליק נר נוסף, מלבד מה שמדליקים בו הנרות כדי 

שאם יכבה הנר שמדליקים בו יוכל מיד להדליק ולא יהיה הפסק.

• נר השמש עומד במנורה גבוה יותר משאר הנרות. )עי' מ"ב תרעג ט"ז 
טעם שיש להניח השמש רחוק משאר הנרות(.

• במנורה שלו יש רווח בין קנה לקנה פחות מכדי אצבע. )וא"ל טעמו 
משום שבמנורה שלו יש כסוי על כל נר ונר והוי ככפה עליה כלי שאין 

צריך להרחיק אצבע(.

• בנוסח הברכות אומר: "להדליק נר של חנוכה". כי כן נהג אביו זצ"ל, 
ועי' מ"ב תרע"ו סק"א בשם מהרש"ל ופמ"ג.

• ואומר "בזמן הזה" )בחיריק תחת ב'( ו"לזמן הזה" )בחיריק תחת ל'(.
כסדר,  ועובר  לפתח  סמוך  מפני שהוא  ימין  בנר  מדליק תחילה   •
והיינו שלמחר יוצא שמדליק מהנר הישן. עי' שו"ה שם ז' ח' שסידר כל 

- היה מדליק  השיטות, ואמר שלולא היה מדליק הנרות סמוך לפתח 

משמאל לימין.

• בגמר ההדלקה, קודם שמדליק השמש אומר: "הנרות הללו וכו'".
וראינו שפעמים  עי' תרע"א ס"ד אחר שהדליק אומר "הנרות הללו", 

שלא דקדק כ"כ, וכשהחזיק בנר האחרון החל לומר. ועי' מ"ב שם בשם 

רש"ל שבנוסח הנרות הללו יש ל"ו תיבות וכו' וכן נוהג.

• אח"כ מזמר הפזמון "מעוז צור".
עי' לקט יושר חלק או"ח עמוד קנ"ב בסופו, 

ובערב שבת לא אומר "מעוז צור" מיד אחרי 

ההדלקה אלא אומר בסעודת ליל ש"ק.

כמה מנוסחאות של הפזמון, כפי שמזמר מרן 

"כרות קומת ברוש ביקש, אגגי בן  שליט"א: 

וכו'". "נקום נקמת "דם" עבדיך". "כי ארכה לנו 

"הישועה"." בסוף הפזמון מזמר שוב את הקטע 

הראשון "מעוז צור וכו'". ופעמים הרבה מזמר 

בביתו על שולחנו, לא ליד הנרות.

בשנים האחרונות, הרבנית ע"ה הדליקה   •
נוספת, בחלון הפונה  באחד החלונות מנורה 

ובלא ברכה, כדי שלא לפגוע באדם שרכש החנוכיה למרן  לצד רה"ר 

שליט"א, ומרן המשיך להשתמש במנורה שהיתה לו. וגופא דעובדא הכי 

)בו למד מרן( רצה לשמח אותו  הוה: אחד מהנדיבים של כולל חזו"א 

וקנה לו מנורה יקרה מכסף טהור, וביקש שידליק בה.מרן היה מסופק, 

מצד אחד רצה לכבדו ולא לפגוע וגם יש בזה הידור מצוה, ומאידך יש לו 

מנורה שקיבל במתנה אחרי נישואיו מסב אשתו הגה"צ ר' אריה לוין זצ"ל, 

ומצינו כעין זה )בגיטין ס' ב'( "מערבין בבית ישן", והרי בזה רגיל תמיד 

להדליק. לבסוף החליט שימשיך להדליק בישנה וכדי לשמח את הנדיב, 

אשתו הרבנית ע"ה תדליק בחלון אחר, אחרי שהוא מדליק, ועי"ז התורם 

יהיה מרוצה. ואכן כך הוה והתורם היה מרוצה.

לי  פעם אחת כאשר אכלתי אצל מרן סעודה אחת בשבת, ואמר   •
שראוי להחמיר שאתן לו פרוטה להשתתף, ונתתי לו ואמר שמקנה לי 

חלק בשמן ובפתילות, ולא הוסיף בשבילי שמן, ואמר שאיני צריך לשמוע 

ממנו הברכה כיון שאני מדליק לבד בביתי.

אחד מהנדיבים רצה לשמח אותו וקנה לו מנורה יקרה מכסף טהור, 
וביקש שידליק בה נר חנוכה. מרן היה מסופק, מצד אחד רצה לכבדו 

ולא לפגוע וגם יש בזה הידור מצוה, ומאידך יש לו מנורה שקיבל 
במתנה אחרי נישואיו מסב אשתו הגה"צ ר' אריה לוין זצ"ל

מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א

המשך בעמוד הבא <<<
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הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ״ל, על סגולת ימי החנוכה ומנהגי ההדלקה

"וקבעו שמונת ימי חנוכה אלו"
הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל היה מעורר על סגולת ימי החנוכה, 

)כידוע  לעליה בתורה שכן סודות התורה נמסרו למשה רבינו בחנוכה 

בשם החת"ס(, והביא מה שכתוב בספרים, שאת עיקר חידושיו הגדולים 

שהחתם סופר חידש, היו בחנוכה. 

רבינו היה מביא בשיחתו, במסיבת חנוכה, את דברי 

ה'פרי מגדים' שהיוונים לא רצו לבטל סתם את 

ישראל מתלמודם, אלא הם רצו שלא יעסקו 

)א"א תר"ע  וז"ל הפמ"ג:  בחכמת התורה. 

בפתיחה( "כשעמדה מלכות יון הרשעה על 

עמך ישראל להשכיחם תורתך, זה מחמת 

התורה,  כחכמת  חכמה  אין  כי  קנאה, 

וזדים ביד עוסקי תורתך, על דרך הלשון 

'אקב"ו לעסוק בדברי תורה' שנצטווינו לעיין 

ביד  אותם  א"כ מסר הקב"ה  בה,  ולפלפל 

'עוסקי תורתך וששים בפלפולה' כמאמר החכם 

כי מי שלא טעם טעם שמחת התרת הספיקות לא 

טעם טעם שמחה מעולם".

היוונים רצו להשכיח את דקות ההבנה הצרופה בתורה, שכן אם 

לא לומדים בעמקות חסר את עיקר השלמות של הלימוד.

לכן דווקא בחנוכה יש ללמוד בעיון והעמקה.

מרגלא בפומיא לומר לצעירים: "דעו לכם, שכל אחד ואחד יכול להיות 

תלמיד חכם, להיעשות ראש ישיבה ולחבר ספרים של חידושי תורה". 

איתם בשפה  היה מדבר  וילדים,  נערים  עם  לפעמים, כשהיה מדבר 

פשוטה ומובנת להם: "כל אחד מכם יכול לכתוב 'טבעת החושן', האם 

חושבים אתם שביום אחד כתבתי ספרי חידושי תורה? התחלתי קצת 

ועוד קצת. תדעו לכם שהטבע של רוחניות זה הנס, כמו שרואים בחנוכה 

שלא היה להם שמן רק ליום אחד ולבסוף דלקו ממנו שמונה ימים. אם 

יצא ממנו  ולא  יכול ללמוד קצת  ימדוד את עצמו לפי כוחותיו,  אדם 

כלום, אך ברוחניות - הנס הוא הטבע. לכן החמירו חז"ל כל כך בפרסום 

נס החנוכה משום פרסומי ניסא, כי מה שצריך הוא להבין שהטבע של 

רוחניות הוא הנס".

שהוא  אף  ביתו  בחלון  החנוכיה  את  להדליק  נהג  רבינו 

למעלה מכ' אמה, וביאר זאת בכך שהבתים שכנגד ביתו, 

מצד השני של הכביש, מהם יש פחות מכ' אמה עד ביתו, 

ועוד טעמים.

יכולים  רבינו סבור היה שאברכים הלומדים בכולל, 

ובלי קיצור בזמן  ללמוד סדר שני כרגיל בלי הפסקה 

וידליקו לאחר שיחזרו לביתם בגמר הסדר, או  הלימוד, 

והסביר שבזמננו, אנשים  שהאשה תדליק בבית בזמן, 

עוברים ושבים ברחובות העיר עד מאוחר בלילה. תחילת 

ואין ההידור כדאי  הידור מצוה,  זמן ההדלקה אינה אלא 

בשביל לדחות ביטול תורה של רבים. )ראה הערה למטה(.

כמו כן, נקט רבינו שבחלון ידליק היכן שיש יותר פרסומי ניסא. ואין 

דין להניח שם דוקא בימין. 

*ועי' במאירי שכתב: מה שאמרנו שלא יצא אחר זמן זה )חצי שעה 

יראה לגדולי הדור שלפנינו, שלא נאמר  ידי הדלקה בזמנה,  ראשונה( 

אלא לאותם הזמנים שהיו מדליקים מבחוץ וצריך היכר לעוברי דרכים, 

אבל בזמן הזה, הואיל ואין אנו צריכים אלא להיכר בני הבית, ידליק מתי 

שירצה. וגדולי הצרפתים התירו אפילו עד שיעלה עמוד השחר, וכן נוהגים 

שם בני ישיבה להדליק אחר שעומדים מבית המדרש.

)מתוך 'מגדלתו ומרוממתו'(

 לפעמים, כשהיה מדבר עם נערים, היה מסביר:
"כל אחד מכם יכול לכתוב 'טבעת החושן', האם חושבים אתם 

שביום אחד כתבתי ספרי חידושי תורה? התחלתי קצת ועוד קצת, 
תדעו לכם שהטבע של רוחניות זה הנס, כמו שרואים בחנוכה" 

הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ״ל

עי' פמ"ג בא"א סי' תרע"ח סק"ג. ועי' עוד בשו"ה תרע"ז ג' פרטי דין 

אכסנאי שמקנים לו חלק בשן וכו', וא"ל הטעם שאינו מוסיף כי אין מקום 

בכוס השמן שלו לשמן יותר מהשיעור, ואם היה מקום יותר היה מוסיף.

• במוצאי שבת של חנוכה מבדיל תחילה, ומיד מדליק הנרות.
"ויתן לך"  במוצש"ק חנוכה כשהתפלל ערבית בביתו במנין אמרו   •
כרגיל. ואמר שהחזו"א כיון שהיו מתפללים בביתו - הדליק קודם "ויהי 

נועם" והבדלה, כי היה תוך חצי שעה מצאת שבת ואח"כ חזר להתפלל, 

"ויתן לך" כי סבר שכיון שבין כה שאר הציבור לא יספיקו  ואמרו גם 

להדליק תוך חצי שעה מצאת השבת, מוטב שיאמרו "ויתן לך", ובסוף 

ועי' סי' תרפ"א  נועם",  "ויהי  וקודם  ימיו חזר בו והדליק אחר הבדלה 

ס"ב ומ"ב.

• בברכת המזון, בנוסח על הניסים אומר "ועל הניסים" )ולא על(.
עי' שו"ת ר"ס תרפ"ב.

• אומר "ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות ועל 
המלחמות וכו'".

)וכ"ג אביו זצ"ל. וראה בסידורים נוסח ספרד נוסח כזה )ובאמת שאביו 

מרן הקה"י זצוק"ל התפלל חלק מהתפילה בנוסח ספרד כמנהג אבותיו, 

אבל את בנו מרן שליט"א לימד להתפלל בנוסח אשכנז(.

• מחלק לנכדים דמי חנוכה. ונותן דמי חנוכה בנר חמישי, שאינו יוצא 
לעולם בשבת, וכן עשה אביו, ואמר לי טעם המנהג בזה, כי נהגו העניים 

לסובב על הפתחים בחנוכה )הובא בשו"ה עת"ר י"ב(, וכיון שהיו העניים 

מתביישים היו שולחים את ילדיהם, וכיון שהילדים התביישו שדוקא הם 

מקבצים - נהגו לתת לכל הילדים כדי שלא יתביישו העניים, וזה מקור 

המנהג לתת דמי חנוכה. ואמרו שגם סבתו )אמו של מרן החזו"א זלל"ה( 

נתנה למרן ולשאר הנכדים דמי חנוכה.

מרבה בימי החנוכה בסעודה וכלשון השו"ע.

ואחרי שנישאו ילדיו, היה רגיל ללכת בכל יום מימי החנוכה לבקר ילד 

אחר, וטועמים משהו לקיים את דברי הרמ"א סי' עת"ר ס"ב שיש קצת 

מצוה בריבוי הסעודות, ומיד שב לתלמודו.

)מתוך 'אלא ד' אמות של הלכה'(

<<< המשך מעמוד קודם
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 מרן הגרי״ז מבריסק זיע״א מספר לרב שלמה לורנץ ז"ל מעשה שהיה בהיותו בבריסק.
על יהודי מוטל לעשות את הכל, עד כלות הכוחות, והקב"ה מושיעו

"ְוֹלא ָזַכר ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ֶאת יֹוֵסף" )בראשית מ', כ"ג( 
וברש״י: מפני שתלה בו יוסף בטחונו לזכרו, הוזקק להיות אסור שתי 

שנים שנאמר: "אשרי הגבר אשר שם מבטחו בד׳..." 

העקביות והדבקות במטרה היו מתכונותיו הבולטות של מרן הגרי"ז 

- לא היה כח בעולם  מבריסק זצוק"ל. כאשר לקח על עצמו משימה 

שהיה מסוגל להניאו מביצוע הדבר. הוא לא התחשב בשום מכשול טבעי. 

גם אם ההגיון ציוה להרים ידיים, הוא לא הושפע מכך. לנגד עיניו הוא 

ראה רק את המטרה הקדושה, ושם את מבטחו בה'.

את הסיפור דלהלן סיפר לי מרן, בעת שהתנהלה המערכה נגד חוק 

'שרות לאומי' לבנות, בשנת תשי"ג. המאבק היה כבד, ובהוראת גדולי 

הדור, ובתוכם גם מרן, נערכה הפגנה גדולה בירושלים, שכמוה לא היתה. 

בהפגנה השתתפו כמעט כל גדולי הדור, וביניהם גם מרן הרב מבריסק, 

והגאון מטשעבין, אשר  האדמו"ר הזקן מבעלזא, האדמו"ר מגור 

מעולם לא נטלו חלק בהפגנות. אך כידוע, למרות כל המאבקים 

התקבל החוק בקריאה שלישית בכנסת.

לאחר שהחוק התקבל, נכנסתי כדרכי למרן כדי לדווח לו על 

הנעשה. הוא שאל אותי, אם ניתן עוד לעשות משהו כדי לבטל 

את החוק. תשובתי היתה: "שום דבר! לא נשאר עוד רעיון שלא 

ניסינו אותו, עשינו כל מה שניתן לעשות בארץ ובחו"ל, אך ללא 

הועיל!"

י.(, ש'אפילו חרב חדה  אמר לי מרן: "חז"ל מלמדים אותנו )ברכות 

מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים', והכוונה כאן היא, 

אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם - ממש".

הוא ראה שלא הבנתי את כוונתו, ואמר: "אסביר לך מה הכוונה בדברי, 

על ידי מעשה שהיה בהיותי בבריסק: זמן קצר לפני ראש השנה, נודע לי 

כי גבאי בית הכנסת הגדול בעיר, החליטו לשנות את מקומה של המקהלה 

שליוותה את החזן. עד אז עמדה המקהלה בסמוך לחזן, ומעכשיו היתה 

אמורה לעמוד בגלריה, כדרכם של המשכילים. 

השעה היתה מאוחרת, וכבר לא היה סיפק בידי להזמין את הגבאים 

ולהניאם מן המעשה, אך בליבי גמרתי אומר שלא לאפשר למקהלה 

לשנות את מקומה.

לא שקלתי אם יש כאן ענין של איסור. הבנתי שהגבאים אינם מתכוונים 

לשם שמים, וכל רצונם הוא רק להכניס לבית הכנסת את המודרניזציה, 

ולחקות את בתי הכנסת היותר 'מתקדמים'.

בראש השנה הגעתי לבית הכנסת. המקהלה תפסה את מקומה בגלריה 

יצייתו לי, לכן עליתי  המוגבהת, כרצון הגבאים. ידעתי כי הגבאים לא 

לגלריה ופניתי ישירות לאנשי המקהלה, ואמרתי להם: "רדו! אתם לא 

וילדים, צייתו  תשירו כאן!" חברי המקהלה, שהיו בעלי-בתים פשוטים 

לדברי, כמובן, וחזרו למקומם הקודם.

לאחר שירדו, ציוו עליהם הגבאים לחזור ולעלות, והם עשו כדבריהם. 

הוריתי להם לרדת, והם ירדו. כך נשנה הדבר פעמים רבות, עולים ויורדים, 

עולים ויורדים, כשאני עולה בכל פעם ומורה להם לרדת.

אני לעשות? כמה  יכול  עוד  כיצד אשיג את מבוקשי? מה  חשבתי, 

יש בכוחי  עוד  והחלטתי, שכל  פעמים אוכל לחזור על התרגיל הזה? 

לעלות אעלה ואצווה על המקהלה לרדת. לאחר מספר פעמים, שיערתי 

יהיה לי כח לעלות. עליתי  ויותר לא  זוהי הפעם האחרונה,  כי  בנפשי, 

שוב, גערתי באנשי המקהלה והוריתי להם לרדת. ומיד כשהם ירדו, באו 

הגבאים והורו להם לעלות.

נשות  גם  ביניהן  והנשים,  נפתחו חלונות עזרת הנשים,  רגע,  באותו 

הגבאים, החלו צועקות בקול רם: "איזו חוצפה נגד הרב!"

מה שלא השגתי בכוחות עצמי, סיכם מרן, השגתי בצעקותיהן של 

הנשים, והמקהלה נשארה על מקומה למטה".

כשסיים את הסיפור, אמר לי מרן: "במקרה 

כזה, אתה בודאי היית מתייאש ואומר: 

'מה עוד לא עשיתי?!'... אינני יודע כמה 

עשרות פעמים עליתי כדי להוריד את 

המקהלה. אם כן, מה יכולתי להועיל 

בכך שאעלה עוד פעם להוריד את 

המקהלה? מה יכולתי לעשות שלא 

עשיתי בפעולותי הקודמות?...

חז"ל:  דברי  קיימתי את  אני  אבל 

'אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של 

אדם', כפי הפשט שאני מבין - על צווארו 

ממש! אפילו אז לא ימנע עצמו מן הרחמים, 

עורכי הדין  נערך המשפט, שוכרים את  עוד לא  כל 

הטובים ביותר. אבל לאחר המשפט, כאשר דינו של הנאשם כבר נחרץ 

למיתה, והחרב החדה כבר מונחת על צווארו כדי לבצע את גזר הדין - 

מה עוד ניתן לעשות?

על כך אומרים חז"ל: 'אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם'-

ממש, 'אל ימנע עצמו מן הרחמים'. אסור להתייאש! הישועה באה שלא 

כדרך הטבע. אם האדם אינו מתייאש, אלא עושה את הכל עד כלות 

- הקב"ה מושיעו. אני אומר לך", סיים מרן, "תמשיכו לפעול  הכוחות 

ותעשו דברים, אפילו אם לפי ההגיון אין בהם כל תועלת, ולבסוף הגזירה 

תתבטל".

חוק השירות הלאומי,  נגד  מרן, המשכנו במאבק  דברי  קיימנו את 

וכידוע, עד היום החוק לא בוצע, ואנו מקווים שלעולם גם לא יבוצע.

דבריו אלו, היו עבורי שיעור מאלף בהלכות עסקנות. עד אז סברתי, כי 

שיעור חובת ההשתדלות הוא רק עד כמה שההגיון והשכל נותנים תקווה, 

שהדבר יביא תועלת. אבל לאחר שכבר כלו כל הקיצין, וכל מה שייעשה 

עוד יהיה לבטלה ויעמיד אותנו, לכאורה, במבט מגוחך - אין חובה לפעול. 

אבל ממרן למדתי, שאין לוותר, ולא רק בפרשת 'השירות הלאומי', אלא 

בכל דבר, למדתי, כי יש לפעול לא רק עד גבול ההגיון ובדרך הטבע, אלא 

צריך לעשות את הכל, ואז, לבסוף, הישועה באה שלא בדרך הטבע.

)הרב שלמה לורנץ על מרן הגרי״ז מבריסק/מתוך במחיצתם(

 לאחר מספר פעמים, שיערתי שזוהי הפעם האחרונה,
 ויותר לא יהיה לי כח לעלות. עליתי שוב, גערתי באנשי המקהלה

 והוריתי להם לרדת. מיד כשהם ירדו, באו הגבאים והורו להם לעלות.
באותו רגע נפתחו חלונות עזרת הנשים, והנשים החלו צועקות בקול רם...

מרן הגרי״ז מבריסק זיע״א
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ליל שמיני של חנוכה אצל האדמו״ר מאמשינוב שליט״א

הרב דב הלוי
בחורים  דחיפות, אברכים מבוגרים  לחץ,  המונים, מחסומי  המונים 

וילדים הצטופפו קשות בסלונו הקטן של כ"ק מרן האדמו"ר מאמשינוב 

ברח' הרב פרנק בבית וגן. כל המבואות לבית, המרפסות, חדר המדרגות, 

הרחבה הסמוכה לכניסת הבניין, עמוסה אנשים הנדחסים ונדחפים בכוח.

'ליל' אמרנו? לא בדיוק. היה זה  ליל זאת חנוכה לפני מספר שנים, 

קרוב לעלות השחר, השעות המוקדמות של לפנות בוקר ושכונת בית וגן 

כמרקחה. הרבי עומד להדליק את הנר האחרון של חג החנוכה.

התכונה הייתה בשיא עוצמתה. בקושי הצלחנו לנשום. מכל עבר קפצו 

היינו מסוגלים  ואברכים, לא  עלי בחורים 

לזוז, דחיפות נוראיות.

לאחר ציפייה ממושכת הופיע מרן הרבי 

שליט"א במלוא הדרו, בחרדת קודש זכינו 

תורה  דבר   – חיים  דברי אלוקים  לשמוע 

הנשגבים,  הימים  לאור  ומשא התעוררות 

הרבי  קדושת  כבוד  פנה  מכן  לאחר  ורק 

שליט"א למצות הדלקת הנרות.

דקות מספר לאחר שהסתיימה העבודה 

התרחשה  הנרות  הדלקת  של  הגדולה 

במקום תקרית קשה ומביכה. בעוד והמוני 

את  ולקבל  לעבור  נדחפים  החסידים 

נתקע  שליט"א,  הרבי  של  קדשו  ברכת 

אחד החסידים ופגע בחנוכיה הגדולה של 

האדמו"ר, כשל בה, והיא נפלה לארץ לקול 

רעש גדול, כאשר השמן נשפך על הארץ.

ומה הייתה תגובתו של כ"ק מרן הרבי שליט"א? כאילו לא אירע דבר. 

ולהרעיף עליהם טללי אהבה  המשיך כהרגלו לברך את צאן מרעיתו 

ותחיה, משל עדיין היו הנרות הקדושים מאירים לפניו כבתחילה.

המוני  של  תגובתם  את  לעצמכם  לתאר  הנכם  מנסים  בוודאי  אך 

החסידים ששהו במקום, האיך הגיבו החסידים כלפי מי שהביא לנרות 

הרבי ליפול ארצה? 

לא תצליחו להבין את תגובתם הנחושה של החסידים בטרם תפנימו 

את משא הקודש אותה נשא מרן הרבי שליט"א בטרם הדלקת הנרות.

הרבי פתח עם קושייתו של מרן הבית יוסף מפני מה חוגגים את ימי 

החנוכה שמונה ימים? והלא נס פך השמן לא היה אלא רק שבעה ימים, 

שהרי היה בו כדי לבעור יממה אחת, ומעתה הנס בבעירתו שמונה ימים 

– הוא רק נס של שבעה ימים, והיום הראשון הוא מדרך הטבע.

זיע"א  יצחק מברדיטשוב  לוי  כאן, הביא הרבי את קושייתו של רבי 

"ַויָּבֹאּו  בספרו 'קדושת לוי', בעת הנס הגדול של קריעת ים סוף נאמר 

י"ד, כ"ב(, ובהמשך )פסוק כ"ט(  ה" )שמות  שָׁ יַּבָּ בַּ ַהיָּם  תוְֹך  בְּ ָרֵאל  ִישְׂ ְבֵני 

ַהיָּם", ומעתה יש להבין גם את  תוְֹך  ה בְּ שָׁ ַביַּבָּ ָהְלכּו  ָרֵאל  ִישְׂ "ּוְבֵני  נאמר 

כפל הדברים, וגם את שינוי הלשון של 'בתוך הים ביבשה' ללשון ההפוך 

'ביבשה בתוך הים'.

וביאר ה'קדושת לוי' שעם ישראל הרגישו גם בעת שהלכו על היבשת 

ואדמה עליה  יבשת  ברוך  כי הנס הגדול בכך שיצר הקדוש  הרגילה, 

אנו יכולים לצעוד ברוגע, ואליה אנו רגילים מאז ומתמיד, מדרך הטבע 

השגרתית, עצם זה הדבר הוא גם רחמי 

נס  כמו  מידה  באותה   – נפלאים  ד' 

ההליכה בתוך הים.

על  להלך  שנוכל  שקבע  מי  הרי  כי 

היבשה הוא זה שקבע שנוכל להלך על 

הים. ולא כל נס שאנו רגילים אליו באופן 

יומיומי יוריד מעוצמת הנס.

בדומה לכך מצאנו בגמרא )תענית כ"ה 

א'( שאמרו 'מי שאמר לשמן וידלוק הוא 

כי הקדוש  היינו  וידלוק'  יאמר לחומץ 

ברוך הוא שקבע כי שמן יבער, יוכל לומר 

אף באותה מידה לחומץ שיבער.

היום  הרבי את משמעות  נימק  ובכן, 

השמיני של חנוכה, את היום השמיני אנו 

בוער.  חוגגים על עצם העובדה ששמן 

עצם הדבר שביום הראשון בער השמן 

מחמת עצם היותו שמן, גם דרך טבע זה הוא ניסי ועלינו להודות עליו.

ומובנים מאליהם לכאורה  המסר שבדבר הוא. שגם דברים פשוטים 

ועלינו  ניסים גלויים, רק שהם קורים באורח קבע.  יום, הם  בחיי היום 

לחדד בנפשנו כי כל זה הוא נס משמים ובהשגחה פרטית עלינו, לחזק 

את האמונה בנפשנו.

כך הסביר מרן האדמו"ר את השם 'זאת חנוכה' כי בעצם זהו תמצית 

כוונת ימי החנוכה – לעורר את חושי האמונה ולהתחזק בחידוד ההשגחה 

הפרטית על כל פרט קטן בחיינו.

הרבי  מרן  ומאורם  רבם  של  כך  כל  הנחושים  דבריו  לאחר  מכאן, 

שליט"א, מובן לכולנו היטב התעלמותם המוחלטת של המוני החסידים 

ממי שהביא להפלה ארצה של החנוכיה. כולם היו בטוחים כי מה' היתה 

זאת ומן השמים סיבבו מאורע זה.

 בעוד המוני החסידים נדחפים לעבור ולקבל את ברכת קדשו
 של הרבי שליט"א, נתקל אחד החסידים ופגע בחנוכיה הגדולה

של האדמו"ר, החנוכיה נפלה והשמן נשפך על הארץ

האדמו״ר מאמשינוב שליט״א

'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :צרו קשר >>>
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עצתו המופלאה של החוזה מלובלין, כיצד ניתן לשמור גם על תפילות "חלשות"...

ֶדה" )בראשית ל"ט, ב'(  "ַוְיִהי ִּבְרַּכת ה' ְּבָכל ֲאֶׁשר ֶיׁש לֹו ַּבַּבִית ּוַבּׂשָ
נפלא,  עילוי  בן  היה  לאחד מתלמידיו של החוזה הקדוש מלובלין 

בצלאל שמו. הכל הכירו אותו כלמדן גדול, הבקי בש"ס ובפוסקים. בנוסף 

לכך, היה גם ירא שמים מרבים והצטיין בכל מעלה ומידה טובה שמנו 

חכמים.

באחד הימים, הגיע אל חצר הקודש בלובלין הגביר הנגיד המפורסם, 

רבי יהושע העשיל, שבא אל החוזה הקדוש ושאלתו בפיו:

"בת יש לי, כלילת השלמות מופלגת בכל המעלות, ומבקש אני להשיאה 

עם חתן מופלג, גדול בתורה וביראה. שמעתי שכאן ישנם בחורים טובים, 

חתן  ביתי  עבור  יימצא  ובאם 

שכזה, אתן לו 'הכל בכל מכל כל',  

ומזונות 'קעסט' כל ימיו".

על אתר הציע לו החוזה מלובלין 

את בצלאל העילוי, והשידוך נגמר 

יהושע העשיל לקח  טוב.  למזל 

את  חתנו החשוב ותמך בו בשפע. 

ופרנסו בשפע  כל צרכיו  לו  נתן 

וביד רחבה. 

בסמוך  התגוררו  הזוג  בני 

הכלה,  של  העשירים  להוריה 

וקבלו מהם כל דבר שנזקקו לו 

מקרני ראמים ועד "טויבן מילאך" 

ישן באידיש  ביטוי  יונים,  )=חלב 

שכוונתו: עד הפרט הקטן ביותר(. יהושע העשיל התכבד מאוד בחתנו 

הלמדן, ומידי פעם כאשר התעוררה לו שאלה בהלכה או בלימוד היה 

בא אל חתנו ושואל אותו כאשר ישאל איש בדבר האורים, יען כי החתן 

הצעיר היה אכן בקיא עד לאחת בכל מכמני הש"ס וההלכה, וידע להשיב 

תשובה כהלכה לכל שאלה. הבריות סחו אחריו בהתפעלות כי "כל רז 

לא אניס ליה".

חלפו כמה חודשים בטוב ובנעימים, כאשר בצלאל יושב על התורה ועל 

העבודה, וחמיו דואג לו לכל צרכיו.

ובסוף הסעודה ברכו הכל ברכת  יום אחד, סעד בצלאל בבית חמיו 

המזון. נדמה היה לו כי משהו מוזר קורה כאן, חמיו התנדנד על מקומו 

כפי שנהג תמיד, אבל לא הניע את שפתיו בעת הברכה ולא אמר מילה, 

משל אילם היה.

לאחר מכן, הלכו השניים לבית הכנסת להתפלל מנחה ובצלאל שחריף 

ועין היה, העיף מבט מידי פעם לעבר חמיו, ומה נדהם לראות כי  מוח 

כמעשהו בבית כך גם בבית הכנסת. פיו אינו נפתח כלל. רק עיניו מסתכלות 

בסידור, אך הוא אינו מוציא הגה מפיו. שפשף החתן את עיניו בתמיהה, 

אבל לגודל פליאתו נתברר לו כאשר עקב אחריו כי כך הוא הדבר. 

מה קרה לחמי? ניקרה השאלה במוחו, שמא נתבלעה עליו דעתו, או אולי 

ואינו מברך.  נזרק בו בסתר, חלילה?! הוא אינו מתפלל  שמץ של מינות 

שפתיו אינן נעות וקולו לא ישמע. אולי טעיתי וחמי התפלל כבר מקודם? 

אבל בימים הבאים כאשר הביט אחריו הבחין, שאפילו כאשר הוא נוטל 

את ידיו לסעודה – אינו מברך את הברכה 'על נטילת ידיים'. את הפת הוא 

אוכל בלי לברך 'המוציא'. לאחר הסעודה הוא אינו מברך ברכת המזון...

מדוכדך כולו מן התגלית המרעישה, החל בצלאל לתהות מה אירע 

לחמיו. הרי הוא יהודי נאמן דמתקרי 'ערליכער יוד'. בן תורה הוא מיסודו, 

ורק לאחר כמה שנים מנישואיו החל לעסוק במסחר. התנהגות כזאת 

אינה הולמת אותו.

החתן ציפה להזדמנות נאותה, ויום אחד כאשר היו יושבים ומשוחחים, 

ואווירה של קורת רוח נישבה בחלל, היתה ביניהם קרבת לבבות, ושאל 

את חמיו:

וחמי לנסוע  ירצה מורי  "שמא 

איתי ללובלין, אל הרבי הקדוש?"

"וכי למה?"

באי  בגרונו  כחכח  בצלאל 

נעימות, "אצלו יש כוח התפילה".

"אני  נעץ בו מבט תקיף:  חמיו 

לא חסיד" ענה, "אבל אם אתה 

ככל  סע  רבך,  אל  לנסוע  רוצה 

שתאווה נפשך".

בצלאל דיבר בשפל קול ובחצי 

צריך  השווער  "אולי  גמגום: 

חיזוק? אצל הרבי מלובלין ישאב 

חיזוק מלוא הדלי".

"וכי למה אני צריך חיזוק?" נזרקה נימה של קפידה לקולו של יהושע 

העשיל.

נורו ממנו ככדורי מתכת בוערים:  בצלאל כמעט נחנק, אבל המילים 

"ראיתי שהשווער לא מברך ולא מתפלל"...

יהושע העשיל ברגליו  "מה?! אני לא מאמין למשמע אוזניי!!" רקע 

נכון?! כלום אתה בולש אחרי?!  בחוזקה מחמת כעסו, "האם שמעתי 

נעשית משגיח שלי?"

בצלאל הסמיק כסלק ולא ידע מה לענות, ואילו יהושע העשיל התיז 

בכעס: "אני מבקש ממך שלא תתערב בדברים שלי!"

ויצא מן הטרקלין בשצף קצף.

למרות ההכחשות והכעסים נוכח בצלאל לראות כי הוא לא טעה. חמיו 

הפסיק להגות שם שמים. אינו מתפלל ואינו מברך. לפעמים נוטל הוא 

גמרא ליד, אבל עיניו בוהות בחלל האויר וניכר ממנו שדברי הגמרא ממנו 

והלאה. 

בצלאל כאב מאוד את הירידה של חמיו ברוחניות ורצה להחזירו למוטב. 

בשום פנים ואופן לא היה מוכן להסתגל לעובדה, שחמיו ירא השמים, 

כמו הפך לגוי שאינו מוציא מילה יהודית מפיו. בנסיעה הראשונה שלו 

לובלינה לחצר הקודש, סיפר לרבו ה'חוזה' בכאב לב על ההידרדרות של 

חמיו שהפסיק להתפלל ולברך, ומתנהג שלא כראוי ליהודי חשוב כמוהו.

"תראה לפעול אצלו שיבוא אלי בהקדם", ענה לו הרבי הקדוש.

יום אחד, סעד בצלאל בבית חמיו, וכשברכו ברכת המזון ראה את 
חמיו מתנדנד על מקומו, אך לא מניע את שפתיו כאילו אילם 

היה. גם כשהלכו להתפלל מנחה, נדהם בצלאל לראות כי רק עיניו 
מסתכלות בסידור אך אינו מוציא מילה מפיו

המשך בעמוד הבא <<<
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וכך היה. בשובו מן הנסיעה, זימן עצמו למחרת לבית חמיו וברגע הנכון, 

העלה בקול מהסס ובגמגום קל את הרעיון שחמיו יקום וייסע ללובלין.

"כבר אמרתי לך, אינני חסיד!" שיסע אותו ר' יהושע העשיל נחרצות. 

"אני מאוד נהנה מכך שה'איידעם' שלי חסיד המתחסד עם קונו, אבל 

ואני בדרכי. אני לא הולך בדרכי  נפרדות. אתה בדרכך  מכאן דרכינו 

החסידות ולא הולך לרבי'ס".

דממה מעיקה השתררה בחדר. הכל נשתתקו לשמע הטון הנרגז שנמסך 

בקולו.

גם יהושע העשיל הרגיש שהגדיש את הסאה, והוא התכופף קדימה 

לעבר חתנו והחל מדבר בקול מפויס, "למען האמת, אני מאוד מתכבד בך, 

זכיתי ברוך השם לחתן שהוא תלמיד חכם מופלג ויש לי נחת רבה ממך. 

אנשים מספרים לי שכולם שואלים אותך שאלות בהלכה ובפלפול. אבל 

לא הגעתי למדרגה לנסוע לרבי שלך".

אולם בצלאל נחוש היה בדעתו. הוא לא הרפה מחמיו וביקש ממנו שוב 

בכל לשון של בקשה ותחנונים לנסוע עמו ללובלין.

או אז ניאות החותן ואמר לו: "בא אלי מחר ונדבר על זה שוב".

כיון ששמע בצלאל נימה של התרככות – שמח.

למחרת נכנס אל חמיו ושאל בחשש: "ומה השווער החליט?"

"ניסע ללובלין", ענה החותן בחיוך קלוש של הסכמה.

נסעו שניהם ללובלין.

וישבו לשוחח שיחה קלה  ויהי כבואם אל החוזה, נכנסו אליו שניהם 

של נימוס.

שייצא  בניע קל של אצבע,  לבצלאל  החוזה  רמז  באמצע השיחה, 

וישאיר אותו לבד עם חמיו. תיכף ומיד יצא משם. אך נסגרה  מהחדר 

הדלת מאחוריו, שאל הרבי מלובלין את ר' יהושע העשיל: "האם אתה 

יודע איזה חתן יקר יש לך?"

"רק אני יודע?" ענה הלה בסיפוק רב, "כל העיר יודעת. כולם מדברים 

עליו. הוא אברך יקר, יהלום של ממש, יקר המציאות, מתמיד, צדיק. כולם 

מתפעלים ומדברים על האופן שבו הוא מתפלל. איזה כוח תפילה יש לו!"

את זה ביקש הרבי לשמוע. אך אמר יהושע העשיל את המילים האלה, 

עצר אותו הרבי ושאלו:

"האם אתה יודע מהי תפילה?"

"איזו שאלה?!" התפלא האיש. "איזה יהודי אינו יודע מהי תפילה?"

אמר לו החוזה:

"תפילה, הרי זה מלשון 'נפתולי אלוקים נפתלתי', אומר רש"י 'נתחברתי', 

התפילה היא חיבור של האדם עם הרבש"ע. התפילה מחברת את האדם 

עם העולמות העליונים".

יודע  נמרצות, לאות שהוא  נענע בראשו בתנועות  יהושע העשיל  ר' 

והדברים אינם בגדר חידוש עבורו.

אמר לו החוזה בלשון רכה: "אם כן, מדוע אתה לא מתפלל? שמעתי 

מהחתן שלך שהפסקת להתפלל ולברך!"

באותו רגע החלו דמעות רותחות נושרות מעיניו של יהושע העשיל, הוא 

נאנח אנחה כבדה מעומק לבו.

"מה אומר ומה אדבר", החל משיח ליבו בקול בוכים, "לפני כארבעה 

חודשים ניהלתי כמה עסקאות מסחריות, שהיו אמורות להכניס לי הון 

ואני  כולן  ואיתרע מזלי. העסקאות כשלו  תועפות. אך נסתחפה שדי 

איבדתי את כל הכסף. אני שבור לרסיסים. איבדתי בעסקאות אלו סכום 

כסף עצום שהופקד אצלי. יתומים ואלמנות הפקידו אצלי בתמימות את 

כספם, כשהם סומכים עלי שבוודאי אשיב להם את הכסף. והנה הפכתי 

בעצמי לקבצן מרוד, אלא שאיש אינו יודע על כך, אולם לאמיתו של דבר 

כיסי ריק ואיני יכול להשיב כעת אף פרוטה. אינני מסוגל לחזור לעצמי. 

צא וספר לבצלאל הלמדן, חתני המפואר שהלשין עלי לרבי... על מצבו 

האמיתי של חמיו. הרי אני מפרנס אותו. הוא לא יודע את עומק השבר 

שלי, ולא מעלה הוא על דל דעתו שבעוד זמן קצר לא אוכל לתת לו 

אפילו פת קיבר".

"נו? עדין לא  ושוב שאל:  שמע הרבי מלובלין את דבריו של האיש, 

קבלתי תשובה לשאלה מדוע אינך מתפלל".

"רבי", ענה האיש, "אסור לי להתפלל, אסור לי לברך, הרי כתוב שתפילה 

יכול לברך, כיון שמצוי אני בהיסח  בלא כוונה כגוף בלא נשמה. אינני 

הדעת ולכן אין לי כוונה כלל. אם אברך בפה מלא תהיה זו ברכה לבטלה". 

'החוזה', הרבי הקדוש מלובלין אכן ראה בעיני  לא בכדי נקרא שמו 

קדשו כי דברי אמת בפיו של האיש, ואת דבריו אומר הוא מתוך כאב 

אמיתי. 

"האם יש לך תהילים בבית?"

"פשיטא", ענה יהושע העשיל.

יספור בכתוב  'ה'  כן, בודאי ראית פעם את קפיטל פ"ז בסופו:  "אם 

עמים, זה יולד שם סלה'. 

מה פירוש 'ה' יספור בכתוב עמים'? מדוע צריך הקב"ה להשתמש בלשון 

לועזי של הגויים? האם אינו יכול להשתמש בלשון הקודש?"

"זאת באמת שאלה. אף פעם לא חשבתי עליה", אמר יהושע העשיל.

יהודי את המילה  "אסביר לך", אמר לו החוזה מלובלין, "כיצד כותב 

"מאה"? – באותיות לשון הקודש, אבל הגוי כותב זאת במספרים, כך: 100. 

מימין לשמאל הוא כותב אפס ועוד אפס ואחרי זה אחת וזהו המספר 

מאה. אם כותב הוא שלושה אפסים – זהו המספר אלף, ואם רשם ששה 

אפסים, ומשמאל לזה את הספרה אחת זה נהיה מליון. מה הנפקא מינה 

בין שורה של אפסים ריקים לבין מספר בעל משמעות? כאשר יש את 

המספר אחד בראשם".

"אמנם נכון שכעת, בשל מצבך", אמר לו החוזה, צודק אתה שתפילתך 

אינה שווה מאומה, והיא בגדר אפס, יען היותה תפילה בלי כוונה. אבל 

הרבש"ע, א-ל רחום וחנון הוא, ואינו משליך את התפילה שלך חלילה. הוא 

רואה את התפילה חסרת הכוונה, סופר גם אותה, ומניח הכל למשמרת. 

הכל שמור וצבור אצלו ליום פקודה. עד שיגיע יום בו יתעורר בך לבך 

ויום  והרחמים של ראש השנה,  בימי הדין  הוא בעיקר  וקרוב  לפתע. 

הכיפורים. כאשר מתפלל אתה תפילה אחת בכוונה, הופכת התפילה הזו 

להיות כמו המספר אחד, הקב"ה שם אותה מן הצד השמאלי, לפי ספירת 

הגויים, "בכתוב עמים", בצידם של האפסים, אזי כל האפסים, דהיינו 

התפילות החלולות, נטולות הכוונה, שנאמרו מן השפה ולחוץ, מצטרפות 

לתפילה האחת והיחידה - וכולן עולות למקומן ובוקעות רקיעים".

"ולכן", אמר לו החוזה מלובלין, "אני מייעץ לך לשנות את הנהגתך. חזור 

להתפלל ולברך מתוך חיתוך המילות, ולא כמו אילם. הוצא מפיך את 

כל התיבות ואפילו בלא כוונה, כי יום יבוא ולבך יתעורר וייפתח, ואתה 

ייטול הקב"ה את כל  תתפלל תפילה אחת לכל הפחות בכוונה, או אז 

התפילות ה'אפסים' שלך ויעשה מכולן מספר אחד ענק".

לא חלפו אלא ימים מועטים, ויהושע העשיל נתברך מן השמים. הוא 

קנה ומכר, וערך עסקאות שהצליחו מעל המשוער. הונו שב אליו כבימים 

ימימה.

הודות לעצתו של החוזה מלובלין, לא אבדו לו תפילותיו האומללות, 

והצטרפו כעת לתפילותיו הנרגשות והמרוממות, כשהן הופכות לשיירה 

מלכותית העושה דרכה מעלה מעלה עד מתחת לכסא הכבוד... 

)יישר כח לעומד על ימיננו הסופר הרה"ח יאיר וינשטוק הי"ו, שמסר לנו 

סיפור זה אותו שמע מאת הרה"ח ר' יעקב משה שפיצר הי"ו(

)תבונות – פרשת ויצא(

<<< המשך מעמוד קודם
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מרן הגרא״מ שך זיע״א נגד חוזי העתידות, ו'מקובלים' למיניהם...

"ַמּדּוַע ְּפֵניֶכם ָרִעים ַהּיֹום... ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ֲחלֹום ָחַלְמנּו..." )בראשית מ', ז' - ח'(
וצוקה, הינם קרקע פוריה לכל מיני תופעות שאינן  מצבים של צרה 

ראויות ואינן מתאימות ליהודים כשרים ומאמינים. אחת התופעות הללו, 

אשר מרן הגרא"מ שך זצ"ל יצא חוצץ כנגדה בהזדמנויות רבות מספור - 

הינה הדרישה ב'מקובלים' למיניהם, חוזי עתידות וכיוצא באלו... 

נחרצת. באחד  'מקובלים' היתה  רבינו באשר לכל אותם  דעתו של 

ממכתביו, הוא כותב בנושא זה: "בענין מה שנתפשט אצל הרבה אנשים, 

שדורשים על עניינם אצל אנשים המתיימרים לדעת את העתידות מה 

שיקרה לו ואיך להתנהג, להוי ידוע שכל אלו הם רמאים ועמי 

ונותנים קמיעות  כן  עושים  ובשביל בצע כסף  הארץ, 

להם  ואין  עליהם,  לסמוך  ואסור  שונות,  ועצות 

שום ידיעה באלו העניינים. ואוי לנו שכך עלתה 

הירידה בזמננו - שכל אמונה תפלה תופסת 

מקום אצל אנשים! אין עלינו אלא לשמור 

אחריו,  להרהר  ולא  ה'  מצוות  את  ולקיים 

ותמים תהיה עם ה' אלקיך, וה' יכפר עוון".

כיוצא בדבר, השיב רבינו לאחד אשר שאל 

את פיו, בדבר אבחנה המתבססת על קריאה 

אדם,  אותו  אל  שהפנה  במכתב  היד...  בכף 

כתב רבינו בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים: 

"הנני אומר לך בהחלט שזה איסור גמור להתעסק 

בזה, ואסור לסמוך על זה. ומפורש הוא בתורה בפרשת 

שופטים )דברים י"ח י"ז(: 'תמים תהיה עם ה' אלקיך, ועיין שם 

וכן הוא בספר המצוות בהשגותיו של הרמב"ן בסוף  בפרוש הרמב"ם, 

מנין מצוות עשה, שהשיג על הרמב"ם במה שהשמיט מצות עשה זו של 

'תמים תהיה', שלא לסמוך על מה שהכוכבים והמזלות מראים. ואנו אין 

לנו אלא לבטוח בה' וזולת זה הכל הבל".

על מעשה מעין זה, הממחיש היטב את דעתו של רבינו הלכה ולמעשה, 

סיפר רבי יוסף הכהן רוט זצ"ל, וכך היה המעשה:

מעשה באדם שנקלע לצרה צרורה, ובצר לו - פנה אל 'מקובל', מהסוג 

אליו התייחס רבינו בדבריו... דא עקא, שהלה השיב תשובה סתומה ובלתי 

ברורה, עובדה אשר החמירה את התלבטותו של השואל במקום להניח 

את דעתו...

הלה סבור היה, כי אם יפנה תלמיד חכם חשוב אל אותו 'מקובל' - יזכה 

לקבל ממנו תשובה ברורה יותר, ולפיכך שלח את אחד מבני משפחתו 

יאות לעשות למענו את הטובה הזו...  כי  להפציר בתלמיד חכם אחד, 

'מקובל', להציג את עצמו כקרוב משפחתו של פלוני,  לגשת אל אותו 

ולבקש הבהרות באשר לעצה שניתנה לו. 

ודעתו של מרן  רבינו,  אלא שאותו תלמיד חכם היה ממקורביו של 

ידועה היתה לו היטב... לפיכך, הסתייג מפניה אל אותו  בנושאים אלו, 

יעלה  כי  - החליט  בן משפחתו  מקובל. משתכפו עליו הפצרותיו של 

יורה לו רבינו כי עליו לסייע לבן  ויוועץ בו אודות הדבר. אם  אל רבינו 

המשפחה - יעשה זאת חרף הסתייגותו, אולם אם ימליץ לו רבינו למשוך 

ידו מכל הענין - ימלא אחר הוראתו בשמחה... 

ואכן, התברר כי צדק הלה לגמרי בהסתייגותו, שכן, מיד כאשר הציג את 

הדברים בפני רבינו - נזדעק רבינו ממקומו, הכה בידו על השולחן וקרא: 

"לא הייתי מאמין שאברך בן תורה יבוא לשאול שאלה כזו! לא היתה 

זו דרך אבותינו להזדקק לאמצעים שכאלו! עלינו לעשות את המוטל 

עלינו: להתחזק בתורה ובמצוות ולהתפלל עוד ועוד, ומן השמים ירחמו! 

זו דרכנו, זו ולא אחרת!" - הבהיר רבינו נחרצות.

לא  כי  והסביר  חכם,  תלמיד  אותו  הצטדק  כאשר 

היתה זו יוזמתו, אלא שתכפו עליו תחנוניו של בן 

משפחתו ומחמת כך גמר בדעתו לשאול את פיו 

של רבינו ולעשות ככל אשר יורהו - נענה רבינו 

"יעשו הם מה שירצו... אבל מה הם  ואמר: 

רוצים ממך?"...

ואגב, סופו של אותו מעשה היה, שתקופת 

- מה לאחר מכן, ביום השנה לפטירת הרבנית 

ע"ה, כשעלה רבינו לבית החיים לפקוד את 

מקום מנוחתה - ניגש אף לציונו של המשגיח 

זצ"ל לשפוך שם שיח  לוינשטיין  יחזקאל  רבי 

בתפילה ובתחנונים. כשהיה במקום פגש את אותו 

תלמיד חכם שסיפר כי צרתו של היהודי בעינה עומדת. 

ובודאי תפעל התפילה את  "אדרבה! התפלל עתה על הציון, 

פעולתה הברוכה ותראו ישועה!" - הכריז רבינו, ואכן, כן אירע: התפילה 

נישאה מעומק הלב, והישועה לא איחרה לבוא...

ללמדנו, כי עלינו רק להרבות תפילה ובקשה, ולא לאחוז בדרכים שונות 

ומשונות שתועלתן מוטלת בספק גדול...

זה לא מופיע בשולחן ערוך...
ואמנם, בהזדמנויות רבות זלזל רבינו ב'עצות' ובהוראות של 'מקובלים' 

למיניהם.

ביום מן הימים נכנס אל חדרו של רבינו אחד ממקורביו, וסיפר כי אחיו 

ו'מקובל' מסויים טוען כי הסיבה לכך הינה משום  חלה במחלה קשה, 

שהשמות שלו ושל רעייתו 'אינם מתאימים'. אותו 'מקובל' הציע לחולה 

להוסיף לשמו את השם 'רפאל' או 'חיים', דא עקא, ששניים מבניו כבר 

נשאו את השמות הללו, עובדה אשר הביאה אותו לבקש את עצתו של 

רבינו כדת מה לעשות...

דעתו של רבינו היתה ברורה מאין כמותה, הוא הבהיר כי הבעיה אינה 

קיימת מלכתחילה, משום שאין להתייחס כלל לדבריו של אותו מקובל. 

ואנו  "כל מה שהלה אומר - הרי זה ממש צחוק! לנו יש שולחן ערוך, 

עושים רק מה שכתוב שם! חוץ מזה - אין אנו צריכים לעשות מאומה, 

אלא ללכת בתמימות ולבטוח בקדוש ברוך הוא!"

 נתבקש רבינו לברך חולה. החולה סיפר כי 'מקובל' פלוני
הבטיח לו, כי אם ישאר שבועיים במחיצתו יבריא לחלוטין. 

 משמשו של אותו 'מקובל' הצהיר בפניו, כי מעולם
לא שמע התבטאות כה מפורשת יוצאת מפיו של ה'מקובל' 

המשך בעמוד הבא <<<

מרן הגרא״מ שך זיע״א
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הפועל,  אל  יצאו  טרם  אשר  שידוכים  בדבר  בו  נועצו  כאשר  גם 

'חוסר התאמה בשמות', עליה עמדו אנשים  והמדוברים הסתפקו בשל 

אשר התיימרו להציג את עצמם כמקובלים - היתה דעתו של רבינו כי 

אין להתחשב בכך כלל. 

ומורה  - היה משיב נחרצות,  נביאים!"  בני  ואינם  נביאים  "הם אינם 

להתעלם מה'בעיה' לחלוטין.

בהזדמנות אחרת, כאשר נתבקש רבינו לברך חולה תושב חו"ל, שהיה 

קרוב משפחתו של אחד מבני ביתו, סיפר הלה כי 'מקובל' פלוני הבטיח 

לו כי אם ישאר שבועיים במחיצתו יבריא לחלוטין. רבינו, כמנהגו, מיהר 

לצאת חוצץ כנגד הדברים, כאשר הוא מורה בצורה חד משמעית: "חזור 

וכלל, הכל שקר ושטויות! חוץ  ואל תתייחס אל הדברים כלל  לביתך, 

מתורה ותפילה - אין שום דבר אחר בעולם!"

גם כאשר סיפר החולה כי משמשו של אותו 'מקובל' הצהיר בפניו כי 

מעולם לא שמע התבטאות כה מפורשת 

שינה  לא   - ה'מקובל'  של  מפיו  יוצאת 

רבינו את דעתו. "תורה ותפילה, אלו הם 

הכל   - חוץ מהם  הכלים שאנו מכירים! 

הבל הבלים!" חתם את הדיון.

פעם, כאשר  כי  טרופר מספר  לייב  רבי 

שמע רבינו ש'מקובל' כלשהו המליץ לבני 

היו  רחוקים  והשלוה  השלום  אשר  זוג, 

ולברר  לבדוק את שטר הכתובה  מביתם, 

האם אין בו כל דופי - הגיב ואמר: "במקום 

את  שיבדקו  מוטב  הכתובה,  את  לבדוק 

המידות של בני הזוג... סביר יותר להניח כי 

דוקא שם יימצא שורש הבעיה!"...

לא בשמים היא
לא רק ב'מקובלים' למיניהם מאס רבינו, ולא רק ב'עושי נפלאות' קצה 

- יצא  נפשו, גם כנגד האותות והסימנים שמאמצים בני אדם לעצמם 

חוצץ לא פעם, כמו למשל במקרה הבא:

בהזדמנות, נשאל רבינו על ידי אחד מבני הישיבה אודות שידוך שהוצע 

לו, עם בת מצוינת ממשפחה חשובה. על פניו היה השידוך ראוי ומכובד, 

נודע כי במשפחה קיימת  דבר נאה ומתוקן, אלא שבמהלך הבירורים 

אינה  כי המחלה  הנוגעים בדבר טענו  רפואית מסוימת. אמנם  בעיה 

תורשתית, ואין כל מקום לחשוש בדבר בריאותה של הבת, אולם הוא 

אינו יודע האם ניתן לסמוך על כך.

ולאחר מכן אמר לאותו  לב,  רבינו שמע את כל הפרטים בתשומת 

ועיקר, מבקש הוא  ואין מדובר בשאלה פשוטה כלל  תלמיד, כי מאחר 

שהות מה בכדי לשקול את הנושא בישוב הדעת.

אלא שאותו בחור, אשר הצעת השידוך קסמה לו, ומשכה את ליבו בשל 

היחוס הנכבד שהיה כרוך אחריה, ובשל הכבוד הרב שהיה עתיד לעלות 

בחלקו אילו היתה יוצאת אל הפועל - ביקש להוסיף שיקול נוסף, הוא 

טען בפני רבינו כי על אף החשש, יתכן שכדאי לגשת אל השידוך, וזאת 

משום שהוא עלה מכמה וכמה כיוונים, כאשר אנשים שונים הציעו את 

אותה הצעה, מבלי שיהיה כל קשר ביניהם, "התזמון המופלא הוא אות 

וסימן לכך שמה' יצא הדבר! הלא כן?" טען הבחור.

השיחה כולה התנהלה בתוך כדי הילוכו של רבינו מהישיבה אל ביתו, 

אולם כאשר שמע רבינו את המשפט האחרון, נעמד מיד על עמדו והגיב 

בתקיפות: "גם אתה מדבר דיבורים של נער? מי שמדבר כך וחושב כך 

- יכול להגיע רחוק בכיוון הלא-נכון! וכי אנחנו יכולים לפרש סימנים מן 

השמים? הרי זה מסור לבעלי רוח הקודש ולא לאנשים כמונו, אסור לדבר 

כך ולחשוב כך!" פסק רבינו בצורה נחרצת.

אין להתחשב ב'סימנים'!
מעשה נוסף כיוצא בזה, היה בילד, שהיה עליו לעבור ניתוח מסויים. 

בבית החולים כבר נקבע לו תור לביצוע הניתוח ביום ראשון בשבוע. דא 

עקא, שבמוצאי השבת שלפני היום המיועד לניתוח - עלה חומו של הילד, 

עובדה אשר עוררה חשש לזיהום, וגרמה לרופאים להחליט על דחיית 

הניתוח למועד מאוחר יותר. 

ואכן נקבע לילד תור חדש, ליום ראשון בשבוע שלאחר מכן, בינתיים 

ירד החום, והכל נראה תקין - עד למוצאי שבת, שכן אז, במוצאי שבת 

שוב עלה החום לפתע, והתופעה חזרה על עצמה. ההורים הגיעו עם הילד 

אל בית החולים, הרופאים בדקו אותו, העלו חשש מפני זיהום - ודחו את 

הניתוח ליום ראשון שלאחר מכן...

ושוב  ירד החום במהלך השבוע,  ושוב 

נראה היה כאילו הכל מסתדר על הצד 

היותר טוב, עד למוצאי שבת - אז התברר 

כי התופעה חזרה על עצמה בשלישית... 

הפעם, כאשר עלה חומו של הילד - הבינו 

ההורים כי לא ניתן יהיה לקיים את הניתוח 

בנסיבות המצב, ובליבם התעוררו ספיקות 

בדבר עצם ההצדקה שבניתוח,  ותהיות 

אשר מן השמים נראה כי מבקשים למנוע 

ממנו מלצאת אל הפועל ...

להתעלם  ההורים  החליטו  עתה,  לעת 

מתחושתם, ותור חדש נקבע לילד - ליום 

ראשון שלאחר מכן. אולם כאשר שוב עלה 

החום במוצאי שבת - הרגישו ההורים כי 

אינם יכולים עוד להתעלם מה'סימנים' הברורים שמשוגרים אליהם מן 

השמים, והחליטו לפנות אל רבינו במקום אל בית החולים.

סופו. הם תיארו  ועד  לרבינו את כל המעשה, מראשיתו  הם סיפרו 

ולאחר  את התופעה המוזרה אשר איש לא נתקל מעולם בשכמותה, 

מכן הציגו את השאלה המנקרת בראשם: "האם אין לראות בעיכובים 

החוזרים והנשנים, אות משמים לכך שהניתוח אינו רצוי ואינו ראוי? האם 

אין אנו צריכים להבין את המסר ולבטל את הניתוח לחלוטין?" שאלו, 

ורבינו השיב נחרצות בשלילה.

"האם לדעת הרופאים יש צורך לנתח?" בירר רבינו, והאב השיב בלי 

היסוס: "ודאי, גדולי הרופאים בדקו את הילד, והגיעו למסקנה כי הניתוח 

בלתי נמנע!" "אם כן", נענה רבינו, "אם תסתמכו על ה'סימנים' שכביכול 

מורים על חוסר הכדאיות שבקיום הניתוח - עלולים אתם חלילה לעבור 

על איסור 'ניחוש'!"

ולגבש  ואחרים  'סימנים' כאלו  על  עלינו להסתמך  "התורה אוסרת 

מסקנות על פיהם. אם הרופאים סבורים כי יש לקיים את הניתוח, ואילו 

- הרי אתם  'סימנים' הנראים לכם  אתם תכריעו שלא לקיימו מחמת 

'מנחשים', וכידוע, זהו איסור חמור מן התורה, חלילה לכם מלעשות כן! 

יעבור בשלום!" סיים רבינו  יעזור שהכל  וה'  צריך לעשות את הניתוח 

בברכה, וההורים יצאו מחדרו.

לניתוח, בפעם  – כך אירע. תור חדש נקבע  רבינו  ואכן, כדבריו של 

החמישית, ליום ראשון שלאחר מכן, והפעם - התנהל הכל על מי מנוחות. 

הילד חש בטוב, והניתוח עבר בהצלחה מרובה - מעל ומעבר לציפיות...

)מתוך 'אורחות החיים'(

<<< המשך מעמוד קודם



1415 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

סיפורים מופלאים אודות חכמתו הגדולה של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר זי"ע

הרב יעקב סירוטה
"ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח" )בראשית ל"ט, ב'(

רבי  סוחרים, מחסידיו של האדמו"ר  שני 

יואל טייטלבוים מסאטמר זי"ע, נקלעו פעם 

הון עתק. מדובר היה על  לוויכוח כספי על 

סכום אדיר ששניהם טענו כולו שלי.

מתגלע  כאשר  יהודים  דין  בעלי  עושים  מה 

וויכוח? הגיעו להתדיין בבית הדין. בית הדין דן בעניינם 

ולאחר דין ודברים חייב את אחד מבעלי הדין להישבע. אם ישבע – יזכה 

בדין. הלה רצה להימנע משבועה, ונכנס אל הרבי ר' יואליש לבקש עצה.

אמר לו הרבי כי אין שום עצה, אלא אם כן יוותר על הסכום לבעל דינו.

ניגש אפוא המחויב שבועה אל בעל דינו ודיבר עמו כך: הן, 

אני יכול לזכות בכל הסכום אם רק אשבע, אמנם אינני רוצה 

לישבע, אם כן, אולי נגיע להסכם כזה: את כל הסכום עליו 

נסוב הדין, נעניק לרבי, שיעשה עמו את צדקותיו הגדולות, 

והאמת והשלום אהבו. הרי ממילא הרבי מחייב אותנו כל 

תקופה להביא סכומים גדולים לצדקה, כך ניתן את הסכום 

הזה ויהיה זה הצדקה שלנו בתקופה זו.

הדין  לבית  הודיעו  והשניים  הסכים,  השני  הדין  בעל 

שהחליטו להעביר את כל הכסף אל ידי הרבי.

הימים היו אז ימי האימים שלאחר מלחמת העולם השנייה 

והרבי עסק אז בפעולותיו הכבירות להצלת נפשות, פעולות 

שהוצרך עבורם להון תועפות. 

לאחר מכן, הגיעו השניים אל בית הרבי, כשכל אחד מהם 

מבקש לקבל את היישר כח על התרומה האגדית. השניים 

נכנסו לחדרו של רבי יואליש, ושם התפתח לו הוויכוח מחדש, זה שהיה 

צריך לישבע אמר כי הוא זה בעצם שתרם את כל הסכום היות והיה יכול 

לזכות בו בשבועה, ואילו בעל דינו טען כי בסופו של דבר הרי בית הדין 

לא פסקו שהכסף שלו וממילא הרי שהתרומה היא שלו.. בקיצור, התגלע 

הוויכוח מחדש. זה טוען כולו שלי וזה טוען כולו שלי.

חז"ל אמרו  נא,  ראו  אליהם:  העצומה אמר  בפקחותו  יואליש  רבי 

ש"מצווה גוררת מצווה". כלומר, מי שמקיים מצווה אחת הרי היא מגלגלת 

אליו וגוררת אותו לקיים מצווה נוספת. כעת כך, מי משניכם שיוסיף על 

הסכום שנתרם עוד סכום אחר, סימן שבאמת המצווה הראשונה שייכת 

לו, כי הלא היא גררה אותו לקיים עוד מצווה...

גאונותו בחסד הייתה מבהילה ממש. עשרות סיפורים מופלאים אודות 

חכמתו הגדולה איך להועיל לאלו אשר זקוקים לעזרה, מתבדרין בספר 

דברי הימים. אבל לצד גאונותו הידועה ופקחותו המפורסמת, הייתה בו 

גם מידה של תמימות מפליאה, תמימות שכמובן נבעה מחכמה אצילית.

היה פעם אחת שנכנס אצלו יהודי והתאונן במר נפש כי צרור של צרות 

עדו עליו. הוא סיפר כי בעיות רפואיות שונות ומשונות תקפו את מרבית 

בני הבית, והשאר חולים במחלות נפשיות. ביתו על סף פירוק. הוא הוסיף 

בבכייה כי אין לו יום אחד של נחת וכי כל כולו אפוף מכאובים, ומעל 

כל צרותיו חופפת הצרה הגדולה של חסרון כיס. אין לו במה לכלכל את 

ביתו...

רבי יואליש הסכית ועיניו מלאו דמעות 

השתתפות בשאת צרותיו הגדושות של 

היהודי. כדרכו, פתח את מגירתו והוציא 

חפיסה גדולה של שטרות בערך מכובד 

מעט  להביא  שיוכל  לאיש,  והעניקה 

רווחה אל ביתו השבור.

את  נטל  הוא  אורו,  האיש  עיניו של 

החפיסה והלך לדרכו.

ואמר  הרבי  אל  הגבאי  רכן  בצאתו 

לו: "האיש הזה הוא רמאי מופלג. אף 

מחלה,  בשום  חולה  אינו  בביתו  אחד 

יש לו  והוא עצמו אינו זקוק לחסדים. 

די והותר, יש לו פרנסה מכובדת וכולם 

בריאים ושלמים. סתם רצה לחמוס מקופת הרבי..."

הרבי נשא עיניים מלאות שמחה אל הגבאי הרותח מזעם, ואמר אליו: 

"יישר כוח! יישר כח! אין לך מושג כמה הרגעת אותי! ליבי כמעט ולא 

עמד בזה, שיהודי נאלץ לעבור מסכת שאול קשה כל כך! וכעת אתה 

מודיע לי שברוך השם הכל בסדר אצלו... הודו לה' כי טוב!"

שום טרוניה, שום רמז של כעס על מעשי המרמה הנבזי שנעשה כאן. 

רק אושר צרוף על עוד יהודי שב"ה אינו מסובב בייסורים כפי שחשב...

שני סוחרים, מחסידיו של האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים 
 מסאטמר זי"ע, נקלעו פעם לוויכוח כספי על הון עתק.

מדובר היה על סכום אדיר ששניהם טענו כולו שלי

האדמו"ר רבי יואל טייטלבוים מסאטמר זי"ע

עכשיו בקו השיעורים של דרשו:

077-2613337

עדכונים מידע שיעורים
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 "מושחת, האם חסת על יהודי מסכן בשעה שהתחנן לפניך? האם ריחמת עליו בשעה שהפציר בך להרפות ממנו,
כי הסחורה איננה שלו ועלול להפסיד את פרנסתו?

הרב אהרן כהן
"ְלַמַען ַהִּציל אֹתֹו ִמָּיָדם" )בראשית ל"ז, כ"ב(

יהודי להעביר סחורה מוברחת מגבול  בעיר קאליש קיבל על עצמו 

בשל  בזה  כרוכה  הייתה  גדולה  שסכנה  כמובן  לודז',  לעיר  גרמניה 

שלטונות המס.

הטעין היהודי את העגלה עם הסחורה, ויצא לדרך.

באמצע הדרך הרגיש העגלון כי בעגלתו מצויה סחורה "שחורה" וזוהי 

ההזדמנות לסחוט את כספו של הנוסע. 

עצר העגלון את סוסיו, ופנה אל היהודי: "דע לך, שאם לא תתן לי ברגע 

נוסעים מכאן הישר אל המשטרה הקרובה, בשל  רובל, אנו  זה מאה 

הסחורה האסורה שבאמתחתך". 

היהודי שנוכח לראות כי העגלון מדבר ברצינות, ופניו 

אינן כתמול שלשום, נבהל והחל לבקש רחמים:

"רחם עלי, הסחורה אינה שלי, אני רק שומר עליה. 

כיצד אוכל לתת לך סכום גבוה שכזה? בכיסי יש רק 

רובלים אחדים, ומנין אתן לך סכום כה גדול של מאה 

רובלים? האם נראה לך שמשלחי יאמין לי כי נאלצתי 

לשלם מכיסי?! נוסף לכך אקפח את כל פרנסתי" געה 

הנוסע בבכי רב. 

אך לשווא, כל דבריו נפלו על אוזניים אטומות. בעזות 

מצח אמר לו העגלון: "גם אני אינני בעל הכרכרה ומקבל 

שכר תמורת עבודתי. האם מישהו מרחם עלי?!" קצף 

העגלון והוסיף: "אם אין לך כסף מזומן, מוכן אני לוותר 

לך ולקבל סחורה בשווי של מאה רובל..." בלית ברירה 

נאלץ היהודי לתת לו סחורה בשווי זה, רק אז הובילו 

העגלון למחוז חפצו.

רשם היהודי את פרטי העגלה והלך אל בית רב העיר רבי אליהו חיים 

מייזל זצ"ל. כששמע הרב את הסיפור, הורה ליהודי להישאר ימים אחדים 

בעיר כדי לראות איך יטפל בנושא. בינתיים, ציווה הרב למשמשו ללכת 

לתחנת העגלות, לחפש עגלה במספר שנקב, ולהזמין את העגלון אליו 

יוכל לצאת למסעו מיד אחרי הארוחה. העגלון  בשעת הצהרים, למען 

שקפץ על ההזמנה הופיע בשעה היעודה. פנה אליו הרב ואמר לו:  "עסוק 

אני עכשיו בעניין חשוב מאד, סעד לבך כאן בביתי, ובינתיים אסיים את 

ענייני ואתפנה". באותה שעה, ציווה הרב למשמשו להכניס את הסוס 

והעגלה לתוך חצר סמויה מן העין ולסגור את השער.

ויצא מביתו של הרב,  כאשר סיים העגלון לסעוד את סעודתו, קם 

ולהפתעתו הרבה לא מצא את מרכבתו. הלך לחפש את העגלה בכל 

הסביבה אך לשוא, העגלה לא נמצאה. 

"הארוחה בבית הרב עלתה לי ביוקר", חשב לעצמו העגלון. חיוור כסיד 

לי, גדול מנשוא, הסוס  "רבי, אסון ארע  נכנס לרב וקרא מנהמת לבו: 

והמרכבה אינם שלי, בעליהם ידוע כאיש נוקשה, ואם רק ישמע שנגנבו 

הוא ינקום בי, ואף ימסרני למשטרה בטענה שמכרתי את סוסו ועגלתו, 

עלי אסון שכזה?"  להמיט  כיצד אפשר  לכיסי,  ואת הכסף שלשלתי 

התייפח העגלון.

"מדוע אתה מרעיש עולמות"? השיב הרב מייזל, "לא אונה לך כל רע, 

הרובלים  קח את מאת 

ששדדת אתמול מיהודי 

מסכן מקאליש וקנה לך 

בהם סוס ומרכבה..." פני 

העגלון חפו. 

בו:  לגעור  הרב  הוסיף 

חסת  האם  "מושחת, 

בשעה  מסכן  יהודי  על 

האם  לפניך?  שהתחנן 

בשעה  עליו  ריחמת 

להרפות  בך  שהפציר 

ממנו, כי הסחורה איננה 

ועלול להפסיד את  שלו 

פרנסתו? גם שוכרו היה 

ידו  כי  בו  עלול לחשוד 

במעל, באיזו זכות אתה בא לדרוש רחמים עליך? זה הגמול שלך!"

גמגם העגלון: "רבי, בסחורה שלקחתי טרם נגעתי, היא מונחת אצלי 

בשלמותה, אני מוכן להחזירה". 

השיב לו הרב: "אם כן, הזדרז והבא אותה לכאן, לאחר מכן נשוחח על 

האבידה שלך". מיהר העגלון לביתו ושב מיד עם השלל. קרא ליהודי 

מקאליש שישב בחדר השני שיבדוק אם לא חסר דבר מכל מה שנלקח 

ממנו. ואכן הכל בא על מקומו בשלום. מיותר לציין שמאז פסקו הסחיטות 

מפחד הרב עליהם.

)מורשת אבות(

"מדוע אתה מרעיש עולמות"? השיב הרב מייזל, "לא יאונה לך כל 
רע, קח את מאת הרובלים ששדדת אתמול מיהודי מסכן מקאליש 

וקנה לך בהם סוס ומרכבה..." פני העגלון חפו

'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :צרו קשר >>>
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פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

על תרי"ג התעניות קודם שכתב את פירושו לתורה

"ַוִּיְראּו אֹתֹו ֵמָרחֹק ּוְבֶטֶרם ִיְקַרב ֲאֵליֶהם ַוִּיְתַנְּכלּו אֹתֹו ַלֲהִמיתֹו" )בראשית ל"ז, י"ח(
ופירש רש"י: אתו - כמו אתו עמו כלומר אליו.

החיד"א )שם הגדולים מערכת ש אות לה( כתב: שמעתי מפה קדוש 

רב מופלג שקבל מרבו, שרש"י התענה תרי"ג תעניות קודם שכתב את 

פירושו לתורה, ועתה ראיתי בספר 'מאמר העתים' )להרמ"ע מפאנו נדפס 

בדיהרנפארט שנת תנ"ג( אשר בסוף הספר ממש הביא )א"ה - מובא 

שם בסוף הספר כתבי המקובל רבי שמשון מאוסטרופולי זצ"ל( מעשה 

נראה שרש"י כתב  ומכלל הדברים שם  והפלא,  גדול, פלא  ממקובל 

ויש בדבריו רזין עילאין, ולכן התענה תרי"ג תעניות  פירושו ע"פ הסוד, 

ומשה רבינו ע"ה אמר לו אשריך וכו'. 

בר  נחמן  הוא החסיד מהר"ר  הנזכר שם  וכתב החיד"א שהמקובל 

ז"ל ועשה סיגופים  והלך על קבר רש"י  ז"ל שהפליא לעשות  שמואל 

והפסקות עד שגילו לו סוד במה שכתב רש"י "ויתנכלו אותו אתו עמו 

כלומר אליו" סודות עליונות, ע"ש באריכות.

)לרבי אברהם הכהן  זה מובא בארוכה בשו"ת איתן האזרחי  פירוש 

מ(  עמ'  וישב  פר'  קונטרס אחרון  אוסטרה תקנ"ו   – זצ"ל  רפאפורט 

מהעתקת כתב יד ישן, וזה לשון חלק מההעתקה שם: 

"אני נחמן בר שמואל הולך רכיל מגלה סוד על רש"י ע"ה, ויתנכלו אותו 

כמו אתו עמו כלומר אליו, כיון בזה הצדיק רש"י ע"ה ויתנכלו אותו וכו' 

רמז למה חנוך נעשה מטטרו"ן וכו', והלכתי לקברו של אותו הצדיק רש"י 

ע"ה והייתי בועט ברגליו והייתי מרעיש על קברו, יצא מעט עשן מקברו 

ונרתעתי לאחורי וראיתי פיסת יד של אש וכו', מי התיר לך לגלות וכו', 

ומיד כשהלכתי ד' אמות לאחורי שמעתי קול דממה דקה: "תשחיר עיניך 

בתענית ואם לאו אין לך תקנה כי כל האותיות 'כלומר אליו' הם צועקים 

עליך למרום", ומיד כשהלכתי לביתי פגע בי נחש והיה כתוב על ראשו 

כל ערל וטמא לא יאכל בו, מיד בכיתי בכיה גדולה ואמרתי בלבי והרי 

שום דבר טמא ופיגול בא לידי מיד הלכתי ונשתטחתי על קברו של אותו 

צדיק כל הלילה, ומפלג הלילה שמעתי קול קורא לי, לאו אתה דומה 

לרש"י שהיה מוסר את עצמו ונפשו על דברי תורה והרבה תורה בישראל 

וכמעט שננעלו ממך שערי דמעות, אמרתי ח"ו אין לי תקנה, מיד הראו 

לי מן השמים וכו', מיד ראיתי ניצוצי אש יוצאים מקברו של רש"י ע"ה 

וז"ל: אני שלמה ב"ר יצחק  ונפק כרוז, תשמע דברי רש"י עצמו פא"פ, 

וימים טובים עד  התעניתי כמנין תרי"ג תעניות רצופים חוץ משבתות 

שהוצאתי הדבר לאור והוצאתי מכח אל הפועל, וכשחברתי פרושי הגדול 

על התורה שבכתב ועל התורה שבע"פ פמליא של מעלה מוצאים נחת 

רוח בדברי וכו', וכשהלכתי מקברו בשעת הנחת תפילין מצאתי כתוב על 

התפילין שלי וכו', ע"כ. 

 מיד ראיתי ניצוצי אש יוצאים מקברו של רש"י ע"ה
ונפק כרוז, תשמע דברי רש"י עצמו

 איזו שיטת לחימה ביצר הרע
למדנו מיוסף הצדיק?

"ַוְיָמֵאן ַוּיֹאֶמר ֶאל ֵאֶׁשת ֲאדָֹניו, ֵהן ֲאדִֹני ֹלא ָיַדע ִאִּתי ַמה ַּבָּבִית" )בראשית ל"ט, ח'(
הנה על תיבת "וימאן" יש טעם "שלשלת", וכ' האלשיך הקדוש בספרו "תורת משה", שהרמז בזה 

הוא, שיוסף התנהג בחכמה, משום שדרך אנשים כאשר בא רשע לפתותו לדבר עבירה טוען הוא 

טענות נגד המפתהו כדי להשתיקו.

יכול להיות שהמפתה הוא איש חלק לשון,  זו הדרך להציל את נפשו מעשות רע, כי  אך לא 

שבשפת חלקות ישחית דברי הנפתה הנעימים וילכד ברשתו.

ולכן מי שמוח לו בקדקדו לא יעשה כן כי אם מיד יחליט אומר, למאן ולומר שלא יעשה בשום 

פנים כדבר הרע הזה אפילו אם ינוצח, ואחרי כן אם ירצה יסדר גם כן טענות נגד המפתה. 

וזה היה ענין יוסף כי ראשונה החליט "וימאן" כמי שקושר עצמו בשלשלת, ואחר כך אמר טענות 

הן אדוני וכו'.

הש"ך חו"מ )סי' של"ו סק"ב( תמה על 

מה שנתגלה בחלום לגדולי ישראל הלא 

"דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין". 

אסאד  מהר"י  בשו"ת  דבריו  ויישב 

)או"ח סי' ר"כ( שכאשר מתגלין לגדולי 

לשמור  הדור  בעול  שנושאים  הדור 

משמרתו ולבדוק בדקי ביתו דבר בחלום, 

יש לחוש טפי ולא אמרו בזה "לא מעלין 

ולא מורידין", וצ"ע עדיין.

 האם על חלומות
 של גדולי ישראל
 נאמר "לא מעלין

ולא מורידין"?
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"ַוּיֹאֶמר ְיהּוָדה ְלָתָמר ַּכָּלתֹו ְׁשִבי ַאְלָמָנה ֵבית ָאִביְך" )בראשית ל"ח, י"א(
בחורף ת"ש, בעת שבחורי הישיבות שבפולין נמלטו לליטא, היה ביניהם 

בחור עילוי שגדל בקראקא וגלה לקובנה, הלא הוא הגאון החריף רבי 

חיים קרייזוירט זצ"ל שנודע לימים כרבה הנערץ של אנטוורפן.

כרבים אחרים התרוצץ רבי חיים בין הקונסוליות, בניסיון למלט את בני 

הישיבות מפני חורשי הרעה. חמיו הגאון רבי אברהם גרודז'ינסקי, מנהלה 

הרוחני של ישיבת סלבודקה, לא אהב 

וניסה  מהסתבכות  חשש  הוא  זאת, 

לאי  הגירה  מרעיון  חתנו  להניא את 

קורסאו שבסמוך לאמריקה, באומרו: 

"זכות התורה וודאי תגן עלינו".

חיים  רבי  התשובה שקיבל מחתנו 

היתה שנונה: "כבר לפני שנים דחיתי 

את הטיעון הזה", אמר החתן. "בעודי 

לי את תשובתו של  נער צעיר, הראו 

שאשה  אף  שעל  חביב,  בן  לוי  רבי 

קטלנית אסורה להינשא, מותרת היא 

ביבום.

נימוקו מקורי, אשה זו אמנם הוחזקה 

שבעליה מתים, אבל היבם הרי מקיים 

לאחיו  שם  ומקים  דאורייתא  מצוה 

המת, וכבר הובטחנו ש'שומר מצוה לא ידע דבר רע' )קהלת ח, ה( אין 

אפוא חשש שהמצוה תסכן את חייו".

"נשאלתי" סיפר רבי חיים, "הרי הלכה מפורשת היא "אשה שמלה בנה 

ראשון ומת מחמת מילה, ומלה גם השני ומת מחמת מילה - הרי הוחזקה 

שבניה מתים מחמת מילה ולא תמול השלישי", הרי שלמרות שברית 

מילה היא מצוה דאורייתא חוששים שהתינוק ימות, לאחר שכבר שני 

אחיו מתו מחמת מילה, ולא סומכים על הבטחת 'שומר מצוה לא ידע 

דבר רע', האם נעלמה מעיני רלב"ח הלכה זו?

השבתי על כך תשובה ניצחת, 'אכן אפילו הוחזקה הסכנה - בטוחים אנו 

בכוחה של המצוה להגן, מסיבה זו קטלנית מותרת ביבום'.

יוצא מן הכלל המקרה של מתו אחיו מחמת מילה, גם אחיו קיימו מצות 

מילה, ולמרות זאת מתו, א"כ במקרה זה הוחזקה הסכנה גם במקום 

מצוה - שוב אין אנו יכולים לפטור עצמנו בהבטחת 'שומר מצוה'.

אירועי הזמן אף הם מלמדים אותנו - הקיש רבי חיים שהוחזקה כעת 

סכנה אף במקום תורה, ויש להימלט מכאן מה שיותר מהר.

צורך שתוחזק  אין  נוסף,  צעד  אותנו  מובילה  זו  חשיבה 

הסכנה פעמיים במקום מצוה, אלא אפילו הוחזקה הסכנה 

פעמיים - אחת שלא במקום מצוה ופעם אחת במקום מצוה 

- יש להימנע מן הפעולה המסוכנת.

והסברא נותנת כן, כיון שהוחזקה הסכנה בשתי פעמים, שוב 

יש להימנע מפעולה זו, מה תאמר שזכות המצוה תגן בפעם 

השלישית? הרי אגילאי מילתא בפעם אחת שבכגון זה לא 

הגנה המצוה.

)סי א'( כיצד פסק  לפי"ז תתיישב גם קושית החכם צבי 

וכן הוא בנודע ביהודה קמא אהע"ז סי'  לו,  )סימן  הרלב"ח 

י'( שקטלנית מותרת ביבום, והרי יהודה דחה את תמר כלתו, 

לאחר שמתו שני בעליה, באומרו "שבי אלמנה בית אביך עד 

יגדל שלה בני כי אמר פן ימות גם הוא כאחיו", ופירש רש"י 

)ולהלכה הסכים עמו גם הרמב"ן( שיהודה לא התכוון לאפשר 

לה להתייבם לשלה בנו מאחר 'שמוחזקת היא זו שימותו אנשיה' הרי 

שקטלנית אסורה לייבום.

אלא שלפי האמור ניחא, תמר הוחזקה פעמים כקטלנית, והרי נישואיה 

השניים לאונן היו גם הם במצות ייבום ואיגלאי מילתא שאין כוחה של 

המצוה להגן מפני סכנתה, לפיכך נאסרה על שלה".

]סופה וסערה כרך ב' ניסן תשע"ד בני ברק עמ' 20[

 דבר מבהיל ונורא כתב הגאון ר' אלחנן וסרמן הי"ד זצוק"ל
בעניין עלילות הדם על היהודים

"ַוִּיְטְּבלּו ֶאת ַהֻּכּתֶֹנת ַּבָּדם" )בראשית ל"ז, ל"א(
ר' אלחנן  הגאון  כתב  ונורא  דבר מבהיל 

בסוף  האגדה  בדברי  זצוק"ל  הי"ד  וסרמן 

קובץ הערות )סי' ו' סק"ז(: 

הנה ידוע כי כלל ישראל סובל תמיד מבחוץ 

מעלילות דם אשר הוא דבר נפלא מאוד, כי 

הרי הכלל הוא שכל שקר שאין בו קורטוב 

יכול להתקיים, והשקר הזה  של אמת אינו 

בו אמת אפילו משהו  אין  של עלילות דם 

ובכל זאת הוא מתקיים זה אלפי שנה בכל 

העולם עד היום הזה והוא מפלאי ההשגחה.

ודבר ברור הוא כי בוודאי העונש הזה על 

כלל ישראל הוא מכוון מידה כנגד מידה בעד 

איזה עוון שנפרעים עבורו כל הדורות.

ולולי שאיני כדאי הייתי אומר בי הוא מכוון 

ויטבלו את הכתונת בדם, ואם  נגד עוון של 

שגיתי ה' הטוב יכפר בעדי עכ"ד.

 מה היה המו"מ בין הגר"ח קרייזוירט זצ"ל לחותנו,
לגבי הצלת בני הישיבות שגלו מפולין לליטא?

 והשקר הזה של עלילות דם אין בו אמת אפילו משהו,
ובכל זאת הוא מתקיים זה אלפי שנה בכל העולם עד היום הזה

הגר"ח קרייזוירט זצ"ל
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יום חמישי", שח  בליל  אותי  רע הפחיד  "חלום 
הסיבה שבגינה  "זאת  בחשאי,  לבנו  חיים  החפץ 
עיניתי את עצמי מאכילה ושתיה במשך רוב שעות 
העיירה  תושבי  וראה את  עיניו  נשא  הוא  היום". 
כולם, מגדול ועד קטן תולים בו את עיניהם ומצפים 

שיחלץ אותם מהמצוקה אליה נקלעו. 
עמד החפץ חיים נדהם, ולא ידע כיצד יוכל לסייע 
כל.  חסרי  נותרו  יהודים אשר  מאות  אותם  לכל 
ישיג את המשאבים  יתחיל לסייע? מהיכן  מהיכן 
העיר  של  שיקומה  לצורך  הנדרשים  האדירים 

ובנייתה המחודשת? 
חיים. אדרבה, מורגל  לו, לחפץ  היה  ממון לא 
היה בלקיחת הלוואות ותשלום חובות של מאות 
החנות  בקביעות.  צווארו  על  שרבצו  רובלים 
פרנסה  ושבאמצעותה  רעייתו  שניהלה  הקטנה 
את משפחתו בעבר בדוחק ובצמצום, כבר אינה 
הספרים  ממכירת  ההכנסות  מכבר.  זה  קיימת 
והפיץ, אך בקושי הספיקו לכסות  הרבים שכתב 
וההפצה. את מעט הכסף  עלויות ההדפסה  את 
שנותר אצלו מדי פעם היה מפזר לצדקה, ובנוסף 
הרבה לקחת הלוואות כדי לסייע לפונים הרבים 
בעת  עזרתו  את  וביקשו  דלתו  על  שהתדפקו 

שנקלעו למצוקה כלכלית. 
לעזרתו של החפץ חיים התגייסו כל בני משפחתו. 
הבית הקטן והדל הפך מרכז חסד עירוני. תרומות 
חולקו  בסביבה  העיירות  מכל  שהגיעו  מזון  של 
בבית זה למשפחות שבתיהם נשרפו, מהמצרכים 
הגולמיים הכינו כאן תבשילים ואפו לחם מדי יום, 
הלוואה של מאות  חיים  גייס החפץ  כשבמקביל 
רובלים, ויחד עם משפחתו דאג לחלק לכל משפחה 
סך של חמישה או עשרה רובלים, בהתאם למצבו 

של כל בית אב. 
למראה  האמינו  לא  חיים  החפץ  של  ביתו  בני 
עיניהם, כשראו את אביהם עסוק במעשי החסד 
העזים  לגעגועיו  נכנע  ואינו  ליל,  ועד  מבוקר 
ללימוד התורה אותו נאלץ לזנוח לעת עתה. אפילו 
של  והאחרון  השישי  החלק  כתיבת  מלאכת  את 
ה'משנה ברורה', עליו עמל באותן שנים ללא ליאות, 

חיים לעצור מפאת הטרדות הרבות  נאלץ החפץ 
שהתגלגלו לפתחו בטיפול ביהודי העיר שלראשם 

אין אפילו קורת גג. 
תושבי העיירה החלו להיערך לקראת שיקומה. את 
מעט הכסף שחילק להם החפץ חיים הם ניצלו כדי 
לקנות כלי מלאכה בהם השתמשו כדי לפנות את 
שרידי הבתים המפוחמים. אט אט החלו החצרות 
שהותירה  הרב  מהלכלוך  להתנקות  המפויחות 
לקנות  התושבים  נדרשו  וכעת  השריפה,  אחריה 
קורות עץ ולשכור פועלים כדי לבנות מחדש את 

בתיהם השרופים. 
והחליט לצאת  שוב נחלץ החפץ חיים לעזרתם, 
כדי  באזור,  הגדולים  היהודיים  בריכוזים  למסע 
יהודי ראדין. היעד הראשון  לאסוף כספים לטובת 
בדרכו של החפץ חיים היה בעיר וילנא שהיתה העיר 

הגדולה ביותר בפלך כולו. 
של  לביתו  חיים  החפץ  פנה  לוילנא  הגיעו  עם 
הגאון הגדול רבי חיים עוזר גרודזינסקי זצ"ל, אשר 
נחלץ לעזרתו והשתדל רבות אצל ראשי הקהל, עד 
שהסכימו להקציב תרומה בת אלף רובלים מקופת 

הקהל לטובת עזרה וחסד עם תושבי ראדין. 
כשבידיו הסכום האמור, יצא החפץ חיים לקובנה 
300 רובלים, והמשיך למינסק  שתושביה תרמו לו 
אך  ניכרים,  כסף  סכומי  לגייס  הצליח  לא  שבה 
דבריו פעלו את פעולתם על תושבי מינסק, ולאחר 
שהמשיך בנדודיו הם שלחו אחריו תרומה בת 200 

רובלים. 
מעיר  חיים  החפץ  נדד  שבועות  עשרה  במשך 
לעיר ומעיירה לעיירה, עד שקיבץ יחדיו סכום של 
ובצירוף התרומה הגדולה שקיבל  רובל,  כאלפיים 
מקופת הקהל של וילנא היו בידיו כשלושת אלפים 
רובלים. היה זה סכום נאה, אך לא היה בו די כדי 

להתחיל במלאכת השיקום של העיירה כולה. 
ולחשוש שנגזר  תושבי ראדין כבר החלו לדאוג 
העיירות השכנות,  בין  עליהם להתפזר כקבצנים 
נולדו  בה  העיירה  של  קיומה  לקץ  להביא  ובכך 

והתחנכו. 

המשך יבוא בעז"ה.

פרק ג // קיבוץ נדבות

תקציר הפרקים הקודמים:
יצא מרנא החפץ  יום חמישי בשבוע  בערבו של 

חיים לעיר אראני, כדי לטפל בבית התמחוי המחלק 

אוכל כשר ומבושל לחיילים היהודיים בצבא הצאר. 

'הטבת  וערך  יציאתו, התענה  לכן איחר את  קודם 

חלום', לאחר שחזה בחלומו גזירה קשה המרחפת על 

העיירה ראדין. בבוקר יום השבת פרצה דלקה באסמו 

של אחד הנוכרים, וכמעט כל בתי העיירה עלו באש.
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סיפור בהמשכים
מאת: יעקב א. לוסטיגמן
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הרה"ג רבי אליהו אורנשטיין שליט"א, ששיעוריו על הדף היומי הפכו פופולאריים ומגיעים לכל רחבי העולם היהודי, מדבר על 
הזכות, על האחריות ועל המהות של עבודתו כמגיד שיעור

יעקב לוסטיג
בית הכנסת האורחים הסמוך לציונו של הבעל שם טוב הקדוש, בעיירה 

הקטן  האולם  את  ממלאים  יהודים  עשרות  מעז'בוז' שבאוקראינה. 

שבקומת הקרקע, ממלאים את צלחות במרק חם ומהביל, ומחדשים את 

זרימת הדם בגופם לאחר שישבו משך שעות ארוכות באוטובוס שהוביל 

אותם מהבירה קייב בואכה מעז'בוז'.

רק ירדו מהאוטובוס, וכבר מיהרו לפקוד את ציונו הקדוש של הבעל 

שם טוב, העתירו בתפילה נרגשת ובעיניים דומעות, שפכו צקון לחשם 

ופרקו את המועקות הגדולות והקטנות מלבם.

לאחר התפילה הם הגיעו לבית הכנסת האורחים הסמוך, להיטיב את 

לבם בפת לחם ובמרק ירקות חם. הרב אליהו אורנשטיין נמצא 

לו  וקורא  עבורו צלחת מרק  הוא ממלא  בנו.  כאן עם 

לקחתה אל השולחן.

אחד הנוכחים באולם מסתובב בחדות כשקולו 

זיהה  הוא  לאוזנו.  מגיע  אורנשטיין  הרב  של 

אליהו  הרב  "אתה  מיידי:  באופן  הקול  את 

אורנשטיין מ'דרשו'?", הוא שואל בעודו שולף 

הנגן  את  ועוצר  מאוזניו  שחורות  אוזניות 

הקטנטן המחובר אליהן. הרב אורנשטיין משיב 

לו בחיוב. "מיד זיהיתי את הקול שלך", אומר 

לו היהודי האלמוני, "אני מאזין קבוע לשיעורי 

הדף היומי שאתה מוסר ב'דרשו', גם עכשיו אני 

באמצע להאזין לשיעור שלך, ולפתע אני שומע את 

קולך. אני שמח שנפגשנו, כי אני חייב לך הרבה מאוד 

הכרת הטוב, לימדת אותי מסכתות שלמות ואף פעם לא יצא 

לי להודות לך על כך".

הרב אורנשטיין מוסר מדי יום מספר שיעורים בדף היומי ובמסכתות 

אחרות, אבל אף אחד מהם אינו דומה לשיעור אותו הוא מוסר באולפן 

הסגור והמסוגר שבמשרדי 'דרשו' בירושלים. שם, בין ארבעה קירות הוא 

יושב אל מול הגמרא, מפעיל את המיקרופון ומוסר את השיעור לאלפי 

בני אדם. אף אחד אינו מאזין לדבריו באותה העת, אבל כעבור ימים 

אחדים מתפרסמת הקלטת האודיו במערכת 'קול הלשון', בקו השיעורים 

של 'דרשו' ובדרכים נוספות.

* * *

שוחחנו מעט עם הרב אורנשטיין, וביקשנו לשמוע ממנו על המלאכה, 

על החוויה הכרוכה בה, על סגנון השיעורים ועוד.

• כמה זמן אתה כבר מוסר את השיעורים ב'דרשו' ?
"הפרויקט יצא לדרך כשלמדו את מסכת ערכין במחזור הקודם של 

הדף היומי", משיב הרב אורנשטיין, "עברו מאז כבר יותר מארבע שנים".

• מדובר בכברת דרך משמעותית. בודאי ההרגשה מאוד מיוחדת?
"האמת שיש לי רגשות מאוד מעורבים בנושא הזה. מצד אחד זה 

זיכוי הרבים עצום, למסור שיעור לאלפי אנשים בכל רחבי העולם. זו 

זכות שאי אפשר לתאר אותה ואני מודה לקב"ה על כך שהזכות הזאת 

נפלה בחלקי"

"אבל יש גם הרבה מאוד קשיים. לא תמיד השיעורים יוצאים מושלמים 

כמו שהייתי רוצה, ואני מייסר את עצמי על כך שחלקים מסוימים לא 

הסברתי עם דוגמה נכונה, לפעמים יש גם טעויות שלא שמתי לב אליהן 

במהלך הקלטת השיעור ורק אחרי שהוא יצא לפרסום אנשים מעירים, 

יש הרבה מה לתקן".

• במה שונה מסירת שיעור למכשירי המדיה ממסירת שיעור 'רגיל' בפני קהל 
מאזינים?

"זה עולם אחר. למסור שיעור בפני מאזינים חיים זו חוויה מיוחדת. יש 

לך פידבק רציף מהקהל. אם אתה רואה על פניהם של המאזינים שלא 

הבינו אותך עד הסוף אתה חוזר ומסביר שוב מזווית מעט שונה, נותן 

ויודע שאפשר  דוגמה או שתיים עד שאתה רואה את פניהם מאירות 

וגם  להמשיך לקטע הבא. כשמסתיים השיעור באים לשאול שאלות 

לחלוק מחמאות שזה דבר חשוב בפני עצמו"

ומקליט את  הקיר,  זאת כשאני מדבר אל  "לעומת 

עצמי לבד, זה יכול להיות לפעמים אפילו מתסכל. 

אתה מתאמץ להסביר את הגמרא אבל אין לך 

את הקהל מולך כדי שתוכל להניח אצבע על 

הדופק ולבדוק אם הדברים אכן הובנו כהלכה. 

כל טעות קטנה גורמת אחר כך לעגמת נפש 

מרובה. אין לי את הקהל שיתקן אותי תוך 

כדי או שישאל את השאלות הנכונות במקרה 

זו זכות  שההסבר לא חלק במאת האחוזים. 

גדולה למסור שיעור יומי לאלפי בני אדם, אבל 

כגודל הזכות כך גודל האחריות"

יותר  "מסירת השיעור גם מחייבת ברמה הרבה 

גבוהה. דווקא בגלל שאני לא יכול להישען על בינתם 

יסודית  של המאזינים, אני חייב להכין את השיעור בצורה 

יותר, ולחפש את הדוגמאות והמילים הנכונות עוד לפני שהתחלתי את 

השיעור בפועל"

• מה הסוד שלך שאתה מצליח להעביר שיעור על דף גמרא ברבע שעה, בזמן 
שלמגידי שיעור אחרים זה אורך שעה ואף יותר?

"קודם כל לא כל השיעורים הם רבע שעה, חלקם נמשכים 25 דקות 

ואפילו יותר. אפשר לומר שהממוצע הוא בערך 20 דקות לכל שיעור. זה 

באמת יותר קצר מהרגיל, אבל אין פה שום סודות. גם כשאני עצמי מוסר 

שיעור בפני קהל מאזינים זה לוקח לי לפחות שעה לכל דף"

"אם תנסה להשוות בין השיעורים שלי לשיעורים של הגאון רבי מיכל 

זילבר למשל, לא תצליח. איך אפשר להשוות בכלל. הרב זילבר לומד את 

הגמרא יחד עם המאזינים, הוא קורא את כל הרש"י, שזה לבד מגדיל 

את הטקסט פי שלוש. הוא מכניס בכל שיעור 'חבורה' שלמה, עם שיטות 

הראשונים, 'וארטים' והשלמות רבות"

"השיעור שלי לעומת זאת מבוסס על הגמרא, ורק על הגמרא. אני לא 

מקריא את פירוש רש"י, לא מביא כמעט שיטות נוספות, ובוודאי שלא 

נכנס ל'ווארטים' ולהשלמות שאינן הכרחיות להבנת הסוגיה"

"במילים אחרות, השיעור שאני מוסר הוא לא לימוד מלא של הדף 

היומי. הוא יכול לשמש כרקע למי שרוצה לחזור אחר כך על הדף, או 

להשלים את מה שהחסיר כי לא הצליח להגיע לשיעור היומי שלו בבית 

הכנסת. זה לימוד של הגמרא באופן הכי בסיסי שאפשר, בלי להתרחב 

לשום מקום אחר".

 "זו זכות גדולה למסור שיעור יומי לאלפי בני אדם,
אבל כגודל הזכות כך גודל האחריות"

הרה"ג רבי אליהו אורנשטיין שליט"א
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לקט הלכות אקטואליות לחג החנוכה

אישה באמצע העבודה
אישה שמשועבדת למקום עבודתה אף בשעת הדלקה, אין לה להפסיק 

עבודתה בשביל לצאת להדליק נר חנוכה )הגרי"ש אלישיב זצ"ל(.

ימתין לאשתו
בעלה  לה  ימתין  שהיא,  כל  מסיבה  לבית  מאוחר  חוזרת  כשאשה 

להדלקה אף אם הוא מהמדליקין בחוץ )בעל "שבט הלוי" זצ"ל , וידוע 

בשם ר' נחומקא זצ"ל רבו של ה"חפץ חיים" זצ"ל שאמר נר שבת דוחה 

נר חנוכה משום שלום בית, ואם משום כן מבטלין נר חנוכה לגמרי, כ"ש 

רק לדחותו בכמה שעות(.

והוסיף בזה הגראי"ל שטיינמן שליט"א שכעין זה איתא בגמרא )ברכות 

נ"א:(  ילתה אשת רב נחמן מכיון שלא נתנו לה כוס של ברכה, שברה 

יין, עי' שם. הרי שזהו רצון האישה להשתתף עם  ארבע מאות חביות 

בעלה בקיום המצוות!

הדלקה בזמן ע"י אישה
שאלה: כאשר הבעל בעבודה ולא יכול להגיע הביתה בזמן ההדלקה, 

ותוציאו, או שתחכה עד שיבוא  האם האישה תדליק את הנרות בזמן 

בעלה והוא ידליק )והוא עדיין תוך זמן שלא תכלה רגל מן השוק(?

תשובה: מסתבר שיעשו המצוה ביחד, שאין האישה מרוצה להדליק 

ויוציא את אשתו )הגר"נ  לבד, ולכן עדיף שידליק הבעל כשיגיע לביתו 

קרליץ שליט"א(.

אכילה לפני ההדלקה
נרות חנוכה או  שאלה: בעל שמחכה לאשתו שתבוא לפני שמדליק 

אישה שמחכה לבעלה שיבוא להדליק נרות חנוכה, האם מותרים בינתיים 

לאכול סעודה?

ויש להחמיר שלא  נרות אסור לאכול,  תשובה: משהגיע זמן הדלקת 

לאכול חצי שעה לפני זמן הדלקה )עי' משנ"ב ס' תרע"ב ס"ק י', ושעה"צ 

ס"ק י"ד, בשם ט"ז ומג"א(.

וכן מי שנמצא בדרך להדליק בביתו, אסור לו לאכול קודם ההדלקה 

יכול להדליק )בעל "שבט הלוי" זצ"ל(.  אפילו שבזמן זה ממילא אינו 

וכ"ש מי שנמצא כבר בביתו אסור לו לאכול אף שממתין לאשתו. ובכה"ג 

שצריך להמתין יכול לאכול פת עד כביצה, או פירות אפילו הרבה )עי' 

משנ"ב סי' תל"א ס"ק ו', וביה"ל שם, וסי' תרצ"ב ס"ק י"ד(. אולם, אישה 

שממתינה לבעלה שיבוא להדליק מותרת לאכול כיוון שהבעל מדליק 

ולא היא, ואינה חייבת להיות בשעת הדלקה )בעל "שבט הלוי" זצ"ל(.

אין לו חלון לרשה"ר
מי שאין לו פתח לרה"ר וגם אין באפשרותו להדליק ליד החלון )כגון 

שאין גרים ממולו, או דחלון זה אינו נוח להדלקה וכדו'( – ידליק בכניסה 

מחדר המדרגות. ואם גם זה אי אפשר, ידליק בפנים ע"י הפתח ודיו, ויכול 

לברך דלא גרע ממי שגר במדבר, ובוודאי מדליק אע"פ שאף יהודי אינו 

רואה את נרותיו וכדמשמע מסתימת הפוסקים )הגר"נ קרליץ שליט"א(.

הדלקת מנורה מאחורי תריס החלון
ולסגור מיד את  שאלה: האם אפשר להדליק את הנרות ליד החלון 

התריס, באופן שלא תיראה המנורה מתוך הבית?

תשובה: יסוד בפרסומי ניסא בחנוכה תקנו לרשה"ר, ובזמן חז"ל היו 

מדליקין בפתח החצר מבחוץ, וסגרו הדלת וכך העוברים מבחוץ ראוהו, 

וכן נפסק בשו"ע )ס' תרע"א סעיף ו'(, ובשעה שנכנס או יצא גם הבעלים 

היות  ולכן  חיוב לראות מתוך הבית, היה לחוץ,  ואין שום  רואים,  היו 

שמבחוץ רואים )וגם הבעלים רואים בשעת ההדלקה(, בודאי קיים את 

ליד המדרכה או  היום  וכן לפי כל אלו שנוהגים שמדליקים  המצוה, 

שמדליקים למטה בחדר המדרגות ולא רואים את הנרות מהבית כלל 

)וכן מבואר בספר "חוט השני" הל' חנוכה  מקיימים בזה פרסומי ניסא 

זה  שאם מדליק מחוץ לחלון מן הצד, החיסרון הוא רק משום שאין 

"סמוך" לחלון, אבל אין שום דין ראיה מבפנים(. 

ברכת "שהחיינו" בלילה הראשון
בלילה הראשון כשמברכים ברכת "שהחיינו" לכתחילה יש לכוון על 

שני דברים:

א. על מעשה המצוה של הדלקת נרות חנוכה שזו הפעם הראשונה.

ב. על עצם הזמן של יום החנוכה )עי' שעה"צ ס' תרע"ו ג' בשם "המאירי" 

שאפילו מי שאינו מדליק ואינו רואה נרות יכול לברך "שהחינו", עי' שם, 

הרי מבואר שקאי על עצם היום(.

מלאכות האסורות לנשים
נהגו הנשים שלא לעשות מלאכה בעוד שהנרות דולקים, ואין להקל 

להן )שו"ע ס' תר"ע סע' א'(, והוא בערך חצי שעה )משנ"ב שם(. המנהג 

כגון: תפירה,  היינו מלאכות שאסורות בחוה"מ  שלא לעשות מלאכה 

ויש סוברים  )הגרי"ש אלישיב זצ"ל והסטייפלער זצ"ל(.  גיהוץ  כביסה, 

להימנע  יש לאשה  רצפה,  כגון שטיפת  בה עמל  שכל מלאכה שיש 

מלעשותה )קובץ "מבית לוי"(.

שכח "רצה", "יעלה ויבא", "על הנסים" בברכת המזון
שכח "רצה" בברכת המזון בשבת בשתי סעודות ראשונות, ונזכר לאחר 

"שו"ע ס'  שהתחיל ברכה רביעית, צריך לחזור לתחילת ברכת המזון 

קפ"ח ו'(.

ונזכר לאחר שהתחיל ברכה רביעית  ויבא" בראש חודש,  שכח "יעלה 

אינו חוזר, כיון שאין חיוב לאכול פת )שם ס"ז(.

שכח "על הנסים" בברכת המזון וגמר ברכה ב' אינו חוזר ומברך.
שכח "רצה" בשבת חנוכה והתחיל ברכה רביעית, חוזר על ברכת המזון 

ואומר עוד פעם "על הנסים" וכנ"ל )"חיי אדם" כלל קנ"ד ל"ט, שעה"צ 

שם ס"ק כ"א, ודלא כמג"א שם ס"ק י"ג, שסבר שאינו חוזר לומר "על 

הנסים" כיון שאין חובה להזכירו(.

ההדלקה במוצ"ש
נוהגים להדליק הנרות חנוכה לפני ההבדלה )שו"ע, רמ"א, גר"א,  יש 

אליהו רבה( ויש נוהגים להדליק נרות חנוכה לאחר ההבדלה )ט"ז, מהר"ל 

מפראג, ב"ח(, ודעביד כמר עביד ודעביד כמר עביד )ע' משנ"ב ס"ק ג'(. 

ומובא בשם מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, רבה של ירושלים עיה"ק, 

שהיו מכינים לו נרות מחוץ לביתו, ומיד כשהגיע פגש בנר חנוכה תחילה, 

ואין מעבירין על המצוות. ומובא בשם מרן החזו"א זצ"ל שהיה מבדיל על 

הכוס ואח"כ הדליק נר חנוכה )וכ"כ בקובץ "דרכי יוסף צבי"(.

)מים חיים(

 "נר שבת דוחה נר חנוכה משום שלום בית, כ"ש רק לדחותו
בכמה שעות במקרה שהאשה במסיבת חנוכה וכדומה"
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הפרשת חלה מסופגניות

טיגון סופגניות
שאלה: סופגניות שטוגנו בסיר בשרי נקי - האם מותר לאכול 

אותן בארוחה חלבית?

תשובה: סופגניות פרווה שטוגנו בסיר בשרי נקי, וכעת רוצים לאכול את 

הסופגניות בארוחה חלבית - יש לחלק האם הסיר בן יומו או לא. כאשר 

יומו'(, אין לאכול  )'בן  בישלו מאכל בשרי בסיר ב 24 שעות האחרונות 

את הסופגניות עם מאכלי חלב, אולם מותר להגיש אותן בסיום הסעודה. 

ולדעת בני ספרד מותר אפילו לכתחילה, כדעת השו"ע  )יו'ד סימן צ"ה 

'נותן טעם בר נותן טעם', ולדעת הרמ"א )שם( יש להחמיר  ס'א( מדין 

יומו' ]שלא בושל בו בשרי ב 24  'בן  לכתחילה, אולם כאשר הסיר לא 

שעות האחרונות[ והוא נקי, מותר לאכול את הסופגניות בארוחה חלבית 

לכל הדעות אפילו לכתחילה.

שאלה: האם מפרישים חלה מבצק שבדעתו לטגנו בשמן 
עמוק, ומה לענין הברכה?

תשובה: בצק העשוי מחמשת מיני דגן, שנילוש במים ועומד לאפיה, 

)קילו חמש מאות  1,560 ק"ג  רוב הפוסקים אם שיעור הקמח  לדעת 

ושישים( - חייב בהפרשת חלה עם ברכה.

אולם בצק שנילוש על דעת לבשלו כולו או לטגנו כדין הסופגניות, 

 .) )יו'ד  שכט ס"ג  מעיקר הדין פטור מהפרשת חלה, כמבואר בשו"ע 

אולם כתב הש"ך )ס"ק ג'( להחמיר כדעת אותם ראשונים הסוברים היכן 

שהבלילה עבה אפילו גלגלה על דעת לבשלה - חייבת בחלה.

ולכן, אשה שמטגנת בצק בלילה עבה בתוך סיר עם שמן עמוק, גם 

כאשר יש שיעור חלה בעיסה - מעיקר הדין פטורה, ומכל מקום הרוצה 

להחמיר על עצמה ולהפריש תעשה זאת ללא ברכה.

אולם עיסה שבלילתה רכה או נוזלית והיא עומדת לטיגון או לבישול, 

כגון: לחביתיות ]בלינצ'ס[ פטורה מהפרשת חלה, וכאשר עיסה כזו נאפת 

בתנור בתוך תבנית אפיה כגון: עוגות הנקראות טורט, שיש וכדומה, יש 

להפריש חלה לאחר האפיה כאשר היה בקמח שיעור הפרשה.

הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א מחבר הספר "הכשרות למעשה"ה 

 האם אשה יכולה לעשות
'הטבת חלום' בפני שלוש נשים?
האם ניתן להתענות 'תענית חלום' בשבת? ומה הורה החזון 

איש בנוגע לחלומות בזמננו?

הרב יהודה יעקבזון
רע  בחלום  בתורה  הראשונה  בפעם  נתקלים  אנו  השבוע  בפרשת 

ובתחושתו הרעה של החולם. בסופו של דבר מגיע גם פתרון החלום 

ּבֶֹקר ַויְַּרא אָֹתם ְוִהנָּם  ֵניֶהם... ַויָּבֹא ֲאֵליֶהם יוֵֹסף בַּ לטובה: "ַויַַּחְלמּו ֲחלוֹם שְׁ

רּו ָנא ִלי". ְתרִֹנים ַספְּ זֲֹעִפים... ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יוֵֹסף ֲהלוֹא ֵלאלִֹקים פִּ

'הטבת  נזכרות שתי פעולות ל'טיפול' בחלום רע:  ובפוסקים  בגמרא 

חלום', ו'תענית חלום'. הטבת חלום מיועדת אף לחלום שאין לו משמעות 

רעה, אך גורם לחוֵלם לעוגמת נפש, ונעשית בצורה זו: החולם עומד לפני 

שלושה מאוהביו, ואומר להם: "ֶחְלָמא ָטָבא ֲחָזִאי"; )= חלום טוב ראיתי(, 

והם עונים לו שלוש פעמים, ויש אומרים - שבע פעמים: "ָטָבא הּוא ְוָטָבא 

י ֶלֱהֵוי ָטָבא  ַמָיא דִּ ַבע ִזְמִנין ִלְגְזרּו ֲעֵלּה ִמן שְׁ ְוֵיּה ְלַטב, שְׁ ֶלֱהֵוי, ַרֲחָמָנא ְלשַׁ

ְוֶיֱהֵוי ָטָבא"; )= טוב הוא וטוב יהיה, ה' ישימנו לטוב, שבע פעמים יגזרו 

ויהיה טוב(. ובשעת ההטבה יעביר החוֵלם את  עליו מן השמים שיהיה, 

החלום במחשבתו.

ויאמרו שלושה פסוקים שיש בהם לשון הפיכה,  ויוסיפו המטיבים 

שלושה שיש בהם לשון פדייה, ושלושה שיש בהם לשון שלום; וכנדפס 

בסידורים. וכשאינו מתענה תענית חלום, יאמרו לו בסיום ההטבה: "לך 

אכול לחמך בשמחה ושתה בלב טוב יינך". ויש שנהגו לומר לחוֵלם לפני 

ההטבה, את הפסוק הנ"ל שבפרשתנו: "הלא לאלוקים פתרונים ספרו 

נא לי".

וההטבה מצוה היא, וחל עליה הכלל: "זריזים מקדימים למצוות", ולכן 

ראוי לקיימּה מיד כשמתאפשר. ויש לקיימה גם כאשר החוֵלם מתענה 

צריך  ויש שהורה שהחולם  גם בשבת.  לקיימּה  וניתן  'תענית חלום'; 

להופיע בעצמו בפני המטיבים, והטבה על ידי שליח אינה מועילה; והורה 

עוד, שאשה אינה יכולה להטיב בפני שלוש נשים כי אם בפני שלושה 

אנשים.

והחוֵלם חלום אשר לא ברור אם טוב הוא או רע - יאמר בשעת ברכת 

כהנים את התפילה הנדפסת בסידורים, הפותחת במילים: "רבונו של 

עולם, אני שלך וחלומותי שלך, חלום חלמתי ואיני יודע מה הוא". ויש 

לאומרה בשעה שהכהנים מאריכים בניגון לפני אמירת המילה 'שלום', 

וכשאינם מאריכים - יש שהורה שיאמרנה מיד בסיום הברכה.

הפעולה השניה, המועילה לביטול חלום רע, היא תענית חלום, ועליה 

אמרו חז"ל: "יפה תענית לחלום כאש לנעורת", שהיא פסולת הפשתן 

הנשרפת בִאבחה אחת. ודווקא כשמתענה באותו היום, ולכן יש להתענות 

אפילו בערב שבת ובשבת; וזוהי התענית היחידה המותרת בשבת. ואין 

התענית מועילה אלא כשמתלווה אליה התשובה, כי התענית מועילה 

כקרבן לחטא, וכשם שהקרבן אינו מועיל בלא תשובה, כפי שנאמר: "זבח 

רשעים תועבה", כך גם התענית.

תענית זו רשות היא ולא חובה; ומעוברות ומניקות לא יתענו, רק 'יפדו' 

את התענית בכסף לצדקה. ומי שחלם בענָין שהרהר בו ביום, או שִמלא 

- כתבו הפוסקים  ילד שחלם  כרסו באכילה ושתייה לפני השינה, או 

שאין בחלומו ממש ואין צורך להתענות. והחזון איש הורה שבזמננו אין 

להתענות כלל על חלומות, והעיד על עצמו שכך מנהגו; והורה לומר את 

התפילה הנ"ל בשעת ברכת כהנים.

]שו"ע או"ח רכ, א-ב, ומשנ"ב א-ז; ביאורים ומוספים דרשו, 1-7[
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בימים אלו נלמד ב'דף היומי' בפרק השוכר את הפועלים דף צ. שבו 

מבארת הגמרא שאיסור אמירה לנוכרי נוהג לא רק באיסורי שבת, אלא 

גם בשאר איסורים, כן דעת רוב הראשונים למסקנת הגמרא, וכן פסק 

השולחן ערוך לענין איסור חסימת השור בשעת דישה )חו"מ סי' של"ח 

וכן לענין זריעת כלאים  )סי' ה' סי"ד(,  ולענין סירוס באבן העזר  ס"ו(, 

)ביו"ד סי' רצ"ז ס"ד(. 

בכך  לנוכרי  איסור אמירה  יש  בדעות הראשונים האם  נדון מרתק 

לנו או שרק אם עושה זאת להנאת  שיעשה הגוי לעצמו מה שאסור 

ישראל הדבר אסור.

לומר לגוי שיאכל נבלה הסכימו הראשונים שמותר, אך לעומת זאת 

ויאכל, בזה כתבו התוספות  לתת לגוי בשר בשבת שיבשל עבור עצמו 

לאסור, וטעם החילוק הוא, כיון שבאכילת נבלה הרי גם לישראל עצמו 

לגוי  נמצא שמה שאומר  בפיו,  נבלה אפילו  הגוי  מותר להאכיל את 

ולכן הדבר מותר, אך פעולת הבישול  בו  לעשות גם הוא עצמו מותר 

בשבת נאסרה לנו לפיכך אסור גם לומר לגוי לבשל. עוד כתבו התוספות 

ישראל בשנת  לגוי שיעבוד בשדהו שבארץ  לומר  גם  שלפיכך אסור 

ומה שהתירו במשנה  יקנה ממנו היהודי את השדה,  ואח"כ  השמיטה 

ידי הגוי כשעובד בשמיטה מפני דרכי שלום, זהו רק לאחר  לחזק את 

שהתחיל מיוזמתו לעבוד, ואינו עובד מחמת צווי היהודי.

לעומת זאת שיטת המרדכי )בהגהות פ"ה דשבת( שאין איסור לומר 

לגוי לעשות מלאכה בשבת אלא רק כאשר הישראל נהנה ממלאכתו.

להלכה הכריע המשנה ברורה )סי' ש"ז סכ"א( שאסור לומר לגוי לבשל 

לעצמו אף שאין הנאה לישראל בכך, אמנם אם הבשר הוא של גוי ואין 

שייכות לישראל במלאכתו מותר אפילו לומר לגוי לבשלו.

עתה נבאר כמה הלכות וחידושים בענין זה:

א. אמירה לגוי כשאין ישראל נהנה.
אסור לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת בדבר של ישראל לצורך עצמו 

גם כשאין הישראל נהנה בכך, והדבר מצוי מאד כשמעסיקים עובדים 

זרים ומספקים להם אוכל.

וכן בשאר איסורים אסור לומר לו לזרוע כלאים ולחסום שור בשעת 

דישה.

ב. לעצור נהג גוי בשבת.
לעבור בכביש בשבת באופן שיגרום לגוי לעצור בשבילו כדי שיוכל 

79( בשם הגר"נ  )סי' ש"ז הערה  לעבור, מבואר במשנ"ב הוצאת דרשו 

קרליץ שליט"א שיש לאסור, כיון שהנכרי מכבה את רכבו לצורך ישראל.

ג. לומר לגוי לזרוע בשמיטה עבור ישראל.
נוכרי שזרעו בשדותיהם שבארץ  ירקות מיבול  בשנת שמיטה קונים 

ישראל, לפי האמור לעיל אסור לומר לגוי לזרוע כמות באופן שמתחייב 

למכור ליהודים, כיון שאז עושה מלאכה בשמיטה לצורך ישראל,

ויתכן שגם כשזרע בסתם כמות גדולה במיוחד עבור יהודים ג"כ אסור, 

שמוכח שעושה כן עבור ישראל.  

ויתכן שגם כשזרע בסתם כמות גדולה במיוחד עבור יהודים ג"כ אסור, 

שמוכח שעושה כן עבור ישראל.

האם אפשר לומר לעובד זר שיבשל בשבת לעצמו? • מותר לעצור 
נהג גוי בכביש בשבת? • ומה הדין כשגוי זורע בשמיטה?

 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה – מודיעין עילית

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

מדוע נתבע יעקב אבינו על שביקש לישב בשלווה?• 

כיצד הצילה את יוסף ''דמות דיוקנו של אביו''?• 

מדוע אהב יעקב את יוסף מכל אחיו, ועשה לו כתונת פסים?• 

לשם מה סלסל יוסף בשערו?• 

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה' לרכישה התקשרו 02-5609000
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יציאה ממקום האכילה
דין מקום פתוח בנוגע ליציאה ממקום האכילה - אם הוא מוקף במחיצות, הריהו נחשב כחדר אחד, ואם אינו מוקף 	 

במחיצות, נחשב המעבר בו ממקום למקום כמעבר מחדר לחדר.

- אם היתה דעתו בשעת הברכה לצאת 	  לדעת הרמ"א, האוכל מאכל הטעון ברכה אחרונה במקום האכילה 
ולהמשיך באכילתו. אם מדובר בפת, רשאי לאכול במקום האחר כל מאכל  ממקומו, רשאי לכתחילה לצאת 
שנחשב כחלק מהסעודה, ללא ברכה ראשונה, כיון שאכילה זו היא המשך הסעודה. ודין זה הוא דווקא כשאכל 

מהמאכל עצמו - ללא צירוף ממרח וכדומה - כמות של 'כזית'.

האוכל והשותה לא יצא ממקומו טרם שיברך ברכה אחרונה אף כשבדעתו לשוב ולהמשיך באכילתו ובשתייתו, 	 
מחשש שמא תוסח דעתו וישכח לברך, וכן מחשש שמא ישתהה זמן רב עד שיחלוף 'שיעור עיכול' ולא יוכל עוד 
לברך ברכה אחרונה על תחילת האכילה. וכשיוצא על מנת לשוב לאלתר - דהיינו מיד ממש - למקומו, אין כל 

חשש בדבר, ורשאי לצאת. 

לדעת הרמ"א, הדין האמור, שאין לצאת ממקומו לפני ברכה אחרונה, בהתייחס למאכל הטעון ברכה אחרונה 	 
במקומו, אינו אמור אלא כשלא היה בדעתו בשעת הברכה לעבור מקום.

לבטלה; 	  ברכתו  מהמאכל,  שטעם  טרם  שּבֵרך,  לאחר  מיד  נוספת,  ברכה  המחייב  באופן  ממקומו  שיצא  מי 
ולכתחילה יש להקפיד שלא לצאת ממקום האכילה אף באופן שאינו מחייב ברכה נוספת.

בכל מקרה שאסורה היציאה ממקום האכילה, הריהי אסורה אף אם ממשיך באכילתו תוך כדי היציאה והמעבר 	 
ממקום למקום.

שני מקומות פתוחים המוגדרים כל אחד כמקום בפני עצמו, כגון שתי גינות ציבוריות נפרדות, נחשבים כשני 	 
בתים לענין איסור היציאה ממקום האכילה, ואף כשאינן מוקפות במחיצות.

אכילה בדרך
ההולך ממקום למקום ואוכל בעת הליכתו - רשאי להמשיך לאכול אף במקום שאינו רואה ממנו את המקום שבו 	 

החל באכילתו, משום שמתחילה אינו קובע לאכול במקום אחד אלא תוך כדי הליכה, וממילא כל מקום שהולך בו 
נחשב כמקום האכילה. ואכן, אם בתחילה קבע לאכול במקום אחד, ולאחר מכן החליט להמשיך ולאכול תוך כדי 

הליכה - אינו רשאי לעקור ממקומו הראשון ללא ברכה.

מי שנרדם באופן ארעי במהלך אכילתו - אף אם ישן במשך כשעה, אין השינה נחשבת כהיסח הדעת מהאכילה, 	 
ואינו צריך לברך שנית כשיתעורר.

היסח הדעת מאכילה
מי שאכל וגמר בדעתו בפירוש שלא לאכול עוד, או שאמר "הבה נברך" - כלומר, ברכה אחרונה - נחלקו הפוסקים 	 

אם הדבר נחשב להיסח הדעת, ולכן לא יאכל עוד, כדי שלא להכנס לספק ברכה. ואם עזב את מקום אכילתו 
- נחשב הדבר כהיסח הדעת לכל הדעות. ואמירת 'על נהרות בבל' ו'שיר המעלות' - נחלקו הפוסקים אם הן 

נחשבות כאמירת "הבה נברך". 

חכמינו ז"ל תיקנו ליטול 'מים אחרונים' בסוף סעודת פת, ולברך ברכת המזון מיד לאחריה, ולפיכך, לאחר הנטילה 	 
אסור לאכול ולשתות, לדבר, ואף להשתהות בשתיקה, טרם שיברך ברכת המזון.

כשאוכלים בגינה ציבורית - האם צריך לשבת במקום אחד?
כיצד הופכת ברכה ל'ברכה לבטלה' באמצעות הליכה?

אכלת עוגה והחלטת שלא לאכול עוד וחזרת בך - האם תצטרך לברך שנית?
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מהו 'כלי ראשון'? ובאילו מקרים נחשב 'כלי שני' ככלי ראשון?

האם עטיפת הסוכריה דומה לקליפת העגבניה בהלכותיה? • ומה ההבדל בין 
קישקע ממולא לתפוז עם קליפה? • האם מותר לפצח אגוזים במפצח? • ומה 

עם נייר אפיה הדבוק לעוגה?
על כך ועוד בפרק רביעי זה של מלאכת בורר ובו דיני בורר בתערובת בקליפות ובעטיפות

הרב יהודה יעקבזון
הכלי בו מתבשלים התבשילים על גבי האש, והתבשיל שבתוכו מבשל 

את הניתן לתוכו, אף לאחר שהסירוהו מעל האש, כל עוד הוא חם בשיעור 

ש'היד סולדת בו'; ובנתינת מאכל לתוכו עוברים על איסור בישול כמו 

בבישול על גבי האש. ויש אומרים שאם הערה מתוך כלי ראשון בעודו 

על האש לתוך כלי אחר, נכון להחמיר ולהחשיב גם את הכלי האחר ככלי 

ראשון; ורבים מהפוסקים הקלו בכך, ולדעתם כלי זה הוא 'כלי שני' אף 

לכתחילה.

אם הכניס כלי אחר, כגון מצקת, כוס ריקה וכדומה, לתוך כלי ראשון 

בעודו על האש, ומילאוֹ בתבשיל, והשהה אותו בכלי ראשון עד שהתבשיל 

ויש  ולא ככלי שני.  - נחשב כלי זה ככלי ראשון  ובעבע  שבתוכו רתח 

אומרים שאף אם לא השהה את הכלי האחר בתוך הכלי ראשון, דינו ככלי 

ראשון; ויש אומרים שבמקרה כזה אינו נחשב ככלי ראשון אלא כשהכלי 

הראשון עדיין עומד על גבי האש. ויש שכתב שאם הכניס כלי לתוך כלי 

ראשון והוציאוֹ טרם שהתחמם - לכל הדעות אינו נחשב ככלי ראשון.

]שו"ע שיח, ט, ומשנ"ב סד ו־פז; ביאורים ומוספים דרשו, 94 ו־97[

הרב יצחק פוליטנסקי
קילוף פירות שאינם נאכלים בקליפתם

סוגי פירות וירקות אשר רוב האנשים רגילים לאוכלם ללא קליפתם, 

יש בהסרת  וכדו',  צנון  גזר, מלפפון,  כגון: תפוז, בננה, תפו"א מבושל, 

הקליפה מהם משום איסור בורר, אך אם רוצה בהסרת קליפתם על מנת 

לאכול את הפרי או הירק לאלתר ובסמוך לקילוף, הדבר מותר.

ומתקיימים  כיון שכך היא צורת האכילה בפירות אלו  והטעם הוא: 

בכך גם שלושת התנאים יחדיו להיתר במלאכת בורר שהם "אוכל, ביד 

כיון שעושה כך לשם  ומותר להשתמש לשם כך גם בסכין  ולאלתר", 

נוחיותו ואינה מוגדרת ככלי המיוחד לכך, אך במקלף וכדו' יהיה אסור 

מטעם זה.

פירות הנאכלים עם קליפתם
פירות וירקות שרוב האנשים רגילים לאוכלם עם קליפתם, כגון: אפרסק, 

משמש, ענבים, עגבניה, פלפל וכדו', הפרי והקליפה אינם נחשבים כאוכל 

ופסולת או שני מינים שונים ואין בהם איסור בורר בדרך קילופם ומותר 

לקלפם אפילו בכלי המיוחד לכך כגון מקלף.

קליפת תפוחים
בתפוחים, יש אומרים שלמרות שרוב בני האדם רגילים לאוכלם עם 

קליפתם, בכל אופן כיון שחלק ניכר מהאוכלים אותם רגילים לקלפם, חל 

איסור בורר בקליפתם, ומותר רק לפי כללי ההיתר הנ"ל. אך יש שהתירו 

כיון שהולכים אחר רוב בנ"א בכך.

קילוף ביצים ובצל
גם בביצים קשות ובצל יש איסור בורר לקלפם וצריך לעשות זאת רק 

בסמוך לסעודה, ואם נשאר עליהם מעט שיירי קליפה, מותר לשוטפם 

תחת זרם מים ואין זה נחשב כמוציא פסולת הדבוקה באוכל וזאת מכיון 

שכך היא הדרך היחידה להגיע אל האוכל.

מפצח אגוזים
יכול לפותחם  הבא לאכול אגוזים שלמים שעדין בקליפתם הקשה, 

אפילו עם מפצח אגוזים מאחר ופעולת הכלי היא שבירת הקליפה ולא 

ניתן להגיע לאוכל באופן אחר  ומכיון שלא  ברירת הקליפה מהאוכל 

וכך היא צורת האכילה. לאחר הפיצוח יוציא את האוכל מתוך הקליפות 

המעורבות עמו.

בוטנים ופיצוחים
וכן שקדים עם קליפה, או  בוטנים שעדין בקליפתם הדקה האדומה 

שאר פיצוחים, ניתן לקלפם רק בסמוך לאכילה.

קטניות 
קטניות מבושלות ארבעס וכדו' שנאכלות בקליפתם הדקה, אפילו אם 

יש מקצת אנשים שרגילים לקולפם, מותר להוציא את הקליפה מהם 

אפילו לא סמוך לאכילתם.

נייר אפיה הצמוד לעוגה
כאשר העוגה או החלה דבוקים לנייר האפיה שתחתם, מותר להסיר את 

הנייר מהם כיון שניכר שאינו מעורב עם האוכל, אך אם לאחר שהסירה 

יוכל להסירה רק ביחד עם חלק  נייר קטנה עליהם,  נשאר עוד חתיכת 

מהאוכל כדין המדבקה שעל החלה שהובא במדור זה בשבוע שעבר.

עטיפת סוכריה
גם בעטיפת הסוכריה, ניתן להסירה אפילו כשלא מעוניין כעת בסוכריה 

ואין עליה דין בורר כיון שהסוכריה נחשבת כמונחת בתיק או בקופסה 

נפרדת ואינה מעורבת עם העטיפה.

קישקע ממולא או נקניק עטוף בניילון
הרוצה להפריד את עטיפת הקישקע מן המילוי שבתוכו כדי לחלקו 

מכיון  הנקניק מהבשר שבתוכו,  עטיפת  כמו"כ המפריד את  למנות, 

שהעטיפה היא פסולת נפרדת ואינה חלק מהמילוי, יעשה זאת בסמוך 

לסעודתו.

)התקציר נערך מתוך איל משולש, אורחות שבת ועוד, אך אין לפסוק ממנו הלכה 

למעשה ללא עיון במקורות(


