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הלימוד השבועי לנבחני דרשו

בס"ד

30 ד'

המשך בעמוד 14 <<<

יום הכיפורים ד – י תשרי | דף היומי - סנהדרין ע' ע"ו  | משנה ברורה - סימן רנ"ז סעיף ד' עד סימן רנ"ט אמצע סעיף ז' "ונראה ל | מוסר - פרק ג' 'ולך נא ראה' עד פרק ו' 'והנה צווה הכתוב' | קנין חכמה - 'ואמרו רז"ל שאין התשובה' עד 'וכן אמרו רז"ל על אברהם'

יום שלישי כ"ח אלול תשע"ז | פניני פרשת האזינו - ראש השנה | תקציר שבועי ה'דף היומי בהלכה'

ביתר ע.צפתב"שאלעדב. שמשחיפהמודיעין ע.בני ברקירושליםעיר
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הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א על הסגולות, התפילות והקבלות  בראש השנה
הגרי"ז מבריסק זצוק"ל היה נוהג להרבות באמירת תהלים במשך 
כל היום כולו של ראש השנה, וביאר הנהגתו זאת, כי ביום הזה 
דומה האדם כמי שהתמוטטו לו נכסיו רחמנא ליצלן, שגם מי שעד 
עכשיו היה מסודר בפרנסתו וכל בני משפחתו היו בריאים ושלמים 
וכן בשאר הדברים, ברגע זה הכל תלוי על בלימה, ועולה על כף 
מאזניים, וההכרעה תלויה בידו – על כן יש לו להרבות בתפילה, 
לבקש רחמים ותחנונים לפני המקום שיתן לו שנה טובה, וזה 

פשטות כוונת התפלה 'כדלים 
וכרשים דפקנו דלתך' פשוטו 
כמשמעו ממש גם בגשמיות, 
שברגע זה עומד בעירום 
ובחוסר כל כפשוטו ממש.

והסביר, שעל כן הוא מעדיף 
לומר תהלים יותר מללמוד 
שיעוריו הקבועים, כי בדרך 
לימוד מתעורר אצלו הערות 
וקושיות על הנלמד, ועליו 
לחפש בספרים כדי למצוא 
יישוב לקושיות, ולפעמים 
יכול לבוא עי"ז לבזבז רגע 
כמימרא בעת החיפושים, 

לכן הוא מעדיף לעסוק באמירת תהלים כדי שבכך ינצל את כל 
עיתותיו בתכלית השלימות.

ידוע שהרה"ק בעל התניא זי"ע היה מרבה באמירת תהלים כל 
יום ר"ה עד לאחר תפילת מעריב בליל ב' דר"ה, ולא אמר 'מאמר' 
אלא מאחרי מנחה של ער"ה עד אחר ערבית בליל ב' לא משה ידו 
מתוך ה'תהלים' – מחזור, מחזור – תהלים' ]אף שכבר נודע חשיבות 

מאמרי הדא"ח בעיניו[, הוא היה מזהיר את תלמידיו בראש השנה 
על שני דברים: שימעטו בשינה ]היינו להמנע מתוספת שינה על 
ההכרח, כי הישן פחות ממה שגופו צריך עלול להיות עייף ומבולבל, 
ויצא שכרו בהפסדו[, וכן ימנעו משיחה בטלה. הנהגות אלו שווים 

הם לכל אדם, וראוי להחזיק בהם ולקיימם.
וכן היה דרכו בקודש של הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק זי"ע, 
וכבר מעלות השחר עמד בבית המדרש  שהשכים קום בר"ה, 
והתחיל להתפלל פסוקי דזמרה בדביקות, ושימש כשליח ציבור 
בכל התפילות מרישא ועד גמירא, וכן תקע את התקיעות בשופר, 
ואת תפילות מוסף סיים כשעה אחר חצות היום, ואז הלך לאכול 
ולשתות כמצוות היום, אולם כל הסעודה ארכה לו כחצי שעה, 
ואז חזר לבית המדרש והגיד תהלים בציבור, בהשתפכות הנפש, 

עד סוף היום )הובא ב'אהל אלימלך' אות שמב(.
וכבר מצינו בפוסקים )עי' משנ"ב תקפא סק"ג( שמן הראוי לסיים 
שלוש פעמים ספר תהלים מר"ח אלול ועד יום הכיפורים, ואין 
לנו כלי זיין חזק יותר מאמירת הפסוקים שחיברם דוד המלך ע"ה 
לכל הדורות, לשפוך את הלב לה' ולעורר רחמים וחסדים בעולם.

ונפלאה שמעתי מאנשי מעשה, לומר ולסיים  סגולה גדולה 
ב' פעמים את כל ספר תהלים בליל ראשון דראש השנה, והיא 
מסוגלת מאד לישועות גדולות, ומדי שנה בשנה מעידים עדים 
נאמנים 'אותות ומופתים' שזכו בזכות זה. ידוע מימים מקדם 
שהמגיד הנודע הגרב"צ יאדלער אסף קבוצה של בחורים מבוגרים 
מאד בליל ר"ה לאמירת ב"פ תהלים וכולם מצאו זיווגם זמן קצר 
לאחמ"כ, אף כהיום הנני מכיר עסקן חשוב באחת הערים בארץ 
הקודש אשר לפני כשנתיים )ר"ה תשע"ו( ישבו בביתו שני בנים ובת 
בגיל השידוכין ולא זז מאומה – הלה אמר פעמיים תהלים בליל 
ר"ה ובמשך השנה שבר ג' צלחות בג' השידוכין... לפני כשנתיים 

 סגולה גדולה ונפלאה שמעתי מאנשי מעשה, לומר
 ולסיים ב' פעמים את כל ספר תהלים בליל ראשון דראש השנה,

 והיא מסוגלת מאד לישועות גדולות, ומדי שנה בשנה
מעידים עדים נאמנים 'אותות ומופתים' שזכו בזכות זה
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הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל על אמרו לפני מלכויות
הגאון רבי אברהם סטוארט, בעל "משנת אברהם", שאל שאלה. 
בגמרא )ברכות יב ע"א, מ ע"ב( אמרו, שכל ברכה שאין בה מלכות 
אינה ברכה. וכתבו התוספות, שאפילו אם דילג תיבת "העולם". 
והקשה "אבן העזר" )אורח חיים ריד( מברכת "מלכויות" של ראש 

השנה, שאין מזכירים בה כלל "מלך העולם"-
והשבתי, שהחילוק פשוט. בכל הברכות, המלכות היא שבח. ואין 
שבחו של הקדוש ברוך הוא שהוא מלך סתם, שמלכים יש הרבה, 

אלא שהוא מלך מלכי המלכים, "מלך העולם".
וכבר היה מעשה בבחור שהגיע ללמוד בישיבת ראדין. הציג 
המלצותיו בפני ראש הישיבה רבי צבי הירש לוינסון ונבחן בהצלחה. 
אמר לו: "התקבלת לישיבה, אבל שוב לישיבתך הקודמת ותבוא 

בעוד חצי שנה".
"מדוע", שאל באכזבה.

ענה: "כי אין מקום בישיבה, כל המיטות תפוסות, 
ברוך השם. אם בחור יתחתן, או יעבור לישיבה 

אחרת, יתפנה מקום".
הודיע: "איני חוזר. אישן בבית המדרש!"

ענהו: "הישיבה אינה מרשה זאת".
התעקש: "על הארץ אישן, ובתורה אעמול!"

מצאה עקשנותו חן בעיני ראש הישיבה. אמר 
לו: "עלה ללמוד, ואטכס עצה".

בערב הודיעו: "מצאתי עבורך מיטה". אין דבר 
העומד בפני הרצון. "בחדרו של ה"חפץ חיים" 
יש מיטה פנויה". אלמן היה באותם ימים. כלום 

היתה לו ברירה. נטל את צרורו והלך עם ראש הישיבה לבקתתו 
של ה"חפץ חיים". כמה שמח למצוות הכנסת אורחים! אמר לבחור: 
"ראה, זקן אני ושנתי קצרה. לא תראיני לא בשכבי ולא בקומי. ראה 
את החדר כחדרך הפרטי". הציע את מטתו, וכשהבחור התמקם 
בא לראות האם הכל כשורה: "הנוהג אתה לקרוא לפני השינה?"

"כן", השיב הבחור.
מיד יצא ה"חפץ חיים", להביא לו ספר, לעיין בו עד שירדם. ברכו 
בברכת "לילה טוב" ויצא מהחדר. פתח הבחור את הספר הדק, 
והשתאה. היה זה ספר הקבלה "רזיאל המלאך". ספר המתאר 
בפרטות כמה רקיעים יש, ומה משמרות המלאכים בהם, לגדודיהם 
ולמחלקותיהם, מי הממונים, כמה כוחות תחתיהם. בקצרה, ספר 

שאדם מן השורה אינו מבין בו דבר...
בבוקר, שאל את ה"חפץ חיים": "חשבתי שהרב יתן לי ספר הלכה 

או מוסר. אבל ספר קבלה? מה לי ול'רזיאל המלאך'?"
וה"חפץ חיים" ענהו קצרות: "על כל יהודי לדעת כמה הקדוש 

ברוך הוא גדול!"
זה ענין "מלך העולם"!

מה נאה משלו של בעל "חובת הלבבות" )שער הבחינה פ"ו(: 
מעשה בבני זוג שתכננו להתנקש בחיי המלך. המזימה התגלתה, 
ונגזרה עליהם מיתה. הודיעו למלך שהאישה עומדת ללדת. ריחם 

על העובר, והמתיק את גזר דין המוות, המירו במאסר עולם. גידלו 
את בנם בבור הכלא, ולא יצא מתחומו מעולם. בהוראת המלך, דאג 
הסוהר לכל צרכיו: למאכל ולבוש, לימוד קריאה וכתיבה וחשבון. 
יום אחד בא והתעניין האם הכל כשורה, האם לא חסר לו דבר. 

כי היום יפגש במלך, ולבטח יתענין בו.
"אמור למלך שלא חסר לי מאומה", השיב הילד, "ושאני אסיר 

תודה על התענינותו וסיפוק כל צרכי".
שמח הסוהר לשמוע, והבטיח שיעביר את הדברים. אבל חקר: 

"אמור נא, מי הוא המלך?"
צחק הילד: "אתה נפגש איתו, ואותי אתה שואל?"

"כן", הסוהר לא חייך, "אני נפגש איתו, ואותך אני שואל: מי 
הוא המלך?"

הילד החווה בידו סביב: "המלך?! המלך הוא הבעלים של כל 
המתחם הזה! מי לא יודע! המלך הוא האדון של 

בית הסוהר!"
"הס!", הסוהר התחלחל, "איך תדבר? המלך 
אכן בעליו של בית הסוהר, אבל מעבר לחומות 
בנויה  ומכללם  ורבעים,  ושכונות  יש רחובות 

המטרופולין, ובמרכזה ארמון המלוכה".
"חידות לי דבריך", אמר הילד.

"אני יודע", אמר הסוהר, ואי אפשר היה להפסיק 
את שטף דבריו. "סביב עיר הבירה שדות ויערות, 
וכפרים ועירות, והם מרכיבים את המחוז, ובמדינה 
כמה וכמה מחוזות, וערים אין מספר, זו אחת 
המדינות של הקיסרות האדירה. והמלך מפקח על הבטחון והכלכלה, 

ועל הרפואה והרווחה, ועל הצדק והמשפט".
"ועם כל זה, מתעניין הוא בי, ודורש טובתי!" התפעל הילד.

אכן כן. זהו: " אלוקינו- מלך העולם"!
לכן סוברים התוספות, שהאומר "מלך" ולא "מלך העולם", לא 

יצא ידי חובת הברכה.
אבל "מלכויות" של ראש השנה עניינן אחר לגמרי: "אמרו לפני 
מלכויות כדי שתמליכוני עליכם" )ראש השנה טז ע"א(! בראש 
השנה אין ענייננו בהמלכת הקדוש ברוך הוא על העולם כולו, 

אלא על עצמנו!
כמה נוקבים דברי ה"חפץ חיים" )"שם עולם" ח"א פי"ב( בשם 
"הגאון האמיתי רבי ישראל סלאנטער זצ"ל", שאמר )בברכות יג 
ע"ב( שב"אחד" שבקריאת שמע יש להמליך את הקדוש ברוך 
הוא היחיד )שזו הא' ד"אחד"( על הארץ וכל שבעת הרקיעים 
)שזו הח'( וארבע רוחות השמים )וזו הד'(. ואת העיקר שוכחים: 

להמליכו על עצמינו!

ולכן, בכונה תחילה אין מזכירים ב"מלכויות" דראש השנה שהוא 
"מלך העולם". כדי שלא נסיח דעת מן העיקר, ונקבל על עצמינו 

עול מלכותו יתברך!
)מתוך והגדת ראש השנה מאוצרותיו של רבי יעקב גלינסקי(

 יצא ה"חפץ חיים" להביא לו ספר, לעיין בו עד שירדם. ברכו בברכת
"לילה טוב" ויצא מהחדר. פתח הבחור את הספר, והנה זה ספר הקבלה 

"רזיאל המלאך", המתאר בפרטות כמה רקיעים יש ומה משמרות המלאכים 
בהם, לגדודיהם, בקצרה. ספר שאדם מן השורה אינו מבין בו דבר...
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המשך בעמוד 16 <<<

הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א  על תפילות ראש השנה 
"אמרו לפני מלכויות זכרונות ושופרות"

ובכל התפילות היום הנורא  יום ההמלכה,  ראש השנה הוא 
והאיום חוזרים ומדגישים את עוצמת השתוקקותנו לקבל עלינו 
עול מלכותו, ושיתגלה בכל העולם כולו. ש"ידע כל פעול כי אתה 
פעלתו ויבין כל יצור כי אתה יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו 

ה' אלוקי ישראל מלך, ומלכות בכל משלה".
ועוד לפני ששופכים נפשנו בבקשות אלו, עומדים בסיום פסוקי 
דזמרה ו"ונשמת כל חי" ,ושליח הציבור מחנן קולו בניגון שובה 
לב ורווי געגועים וכמיהה, ומכריז בקול רעש גדול אדיר וחזק: 
"המלך!" וכל הקהל מחרה-מחזיק אחריו בשאגה אדירה, עד כי 

'פקע איגרא' לקולם: "המ-לך!"
שאגה אדירה בוקעת רקיעים, כשבועת אמונים של גדודי הצבא 
למצביאם, כתרועת העם בהמליכם את מלכם! אבל בכך לא ראו 
מתקני התפילה די. תקנו תפילת מלכויות, זכרונות ושופרות, ובכל 

אחת מהן פתיחה נרגשת וחתימה מרוממת, 
וביניהן פסוק ועוד פסוק, ועוד אחד ועוד אחד 

ועוד אחד, עשרה פסוקים. מדוע?
טעם הדבר, כדי להחדיר ולהשריש קבלת 
מלכותו יתברך בעומק פנימיות הלב. ומדוע? 
משום שבדיבור חוזר ונשנה חוקקים משמעותו 
)"באר  בעומק הנפש. כמו שפרשו צדיקים 
אברהם" עמוד שג( "האמנתי, כי אדבר" )תהילים 
קט"ז, י'(. שאם מדברים דיבורי אמונה זוכים 
לבוא לאמונה בפועל. וכך אמר דוד המלך עליו 
השלום: "האמנתי", כלומר איך הגעתי לחוסן 
מדרגת האמונה, "כי אדבר", מפני שדברתי 
תמיד מדיבורי אמונה ובכוחם נחרטה בליבי. 
ורבי מרדכי מלעכוביטש זצ"ל אמר, שהנביא 

מתאונן: "אבדה האמונה, נכרתה מפיהם" )ירמיה ז', כ"ח(. והיינו 
מדוע אבדה האמונה, משום שנכרתה מפיהם.

וככל שיוסיף ויאמר, יפעל יותר ויותר. הן לכך נצטווינו לקרוא 
קריאת שמע בוקר וערב, כל ימי חיינו, ולהזכיר יציאת מצרים בוקר 
וערב. ואלמלא ידע יוצר האדם ובורא כוחותיו, שהחזרה משפיעה 

ומחדירה ומוסיפה, לא היה מצוונו על כך.
וודאי שעיקר ההשרשה בחזרה המתמדת ובגיוונה, ולכן תקנו 
עשרת פסוקי מלכויות זכרונות ושופרות. אבל ההלכה פסוקה: 
"כיון שאמר ובתורתך כתוב לאמר, שוב אינו צריך ]לומר המקראות 
)רש"י([ )ראש השנה לה ע"א. טוש"ע תקצא, ד(. ]וברמב"ם )הלכות 
שופר פ"ג ה"ח( כתב שצריך לומר לפחות פסוק אחד[ ועל כל 

פנים, הריבוי אינו מעכב.
יסוד גדול שנינו כאן ונספר-

אברך הסדיר ענייניו בכרך הגדול ועלה לאוטובוס לבני ברק. כרגיל, 
היה תלמודו בידו. התיישב ופתח את כרך ה"משנה ברורה" שעמו. 
עלה בחור חילוני, קווצותיו תלתלים, התיישב לידו והתעניין: "איזה 

ספר זה?". מעודו לא ראה כמוהו. בחלק העליון שורות רחבות. 
חלקן באותיות מרובעות גדולות, וחלקן באותיות מעוגלות קטנות. 
ומתחתן, תבניות בשני טורים, באותיות צפופות וזעירות. בשולי 

העמוד שוב שורות רחבות והאותיות זערערות. מה זה?!
הסביר האברך שאנו מתנהלים על פי דיני התורה, המבוארים 
בתורה שבכתב ושבעל פה, בשיטות הראשונים ועד לרבותינו 
הפוסקים. וכל ההלכות נסדרו בשולחן ערוך, ורבו מפרשיו. ובדור 
שלנו קם הכהן הגדול מאחיו, רבינו ה"חפץ חיים" זצ"ל, ובמשך 
עשרים וחמש שנה שקד על חיבורו הגדול בו תמצת את כל 
הביאורים וההלכות שנתחדשו עד ימיו, וחלקו לשלושה חלקים: 
הדינים, ב"משנה ברורה". ההרחבות, ב"באור הלכה", והמקורות 
ב"שער הציון". ברב ענוותנותו לא הדפיס את חיבורו בלבד, אלא 
צרף אליו את "באר הגולה", מקורות ה"שולחן ערוך", "באר היטב" 
המתמצת דברי ה"טורי זהב" וה"מגן אברהם", ו"שערי תשובה" 
המציין לתשובות רבותינו המתייחסות 

לדינים הנדונים. 
הבחור הקשיב בעניין, ולפתע שלח ידו 
ולחץ על כפתור האיתות. "כאן אני יורד", 

אמר, "היה מרתק, תודה לך".
האוטובוס עצר בתחנה, והבחור ירד.

האברך שב לתלמודו, אבל ליבו נקפו. 
מה עשה? בזבז עשרים דקות מחייו, ביטל 
תורה עשרים דקות, הפסיד מצוות: "ודברת 
בם... בלכתך בדרך" )דברים ו, ז(. ועל מה-

אילו היה יודע את שם הבחור וכתובתו, 
אילו היה ממשיך לשמור על קשר עמו, קובע 
אתו לימוד בחברותא, משוחח ומחזק, אולי 
היה מקדמו, אולי משכנעו. רושמו לסמינר, 
משיבו לכור מחצבתו, הייתה לכך הצדקה, היה בזה טעם, הייתה 

בכך תועלת! אבל עכשיו מה עשה ומה פעל? בזבז זמן לריק.
לא נחה דעתו עד שעלה אל מרן הסטיפלער זצ"ל, לקבל תיקון 

תשובה על ביטול תורה.
שמע הסטיפלער ואמר: "לכאורה, אתה צודק. שיחה חד פעמית 

חסרת תועלת.
ו, ב(: 'מה היתה  "ומהיכן למדנו, שכך שנינו )אבות דרבי נתן 
תחילתו של רבי עקיבא. אמרו: בן ארבעים שנה היה, ולא למד 
כלום. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר: מי חקק אבן זו? 
אמרו לו "המים, שתדיר נופלים עליה, אי אתה קורא: "אבנים 
שחקו מים" )איוב יד, יט(?! מיד דן רבי עקיבא קל וחומר בעצמו: 
מה רך ]המים[ מפסל את הקשה]האבן[, דברי תורה שקשה כברזל 
על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. מיד חזר 

ללמוד תורה'".
ואמר הסטיפלער: "טיפה, ועוד טיפה, חוקקים באבן. שיחה, ועוד 
שיחה, ועוד שיחה, חוקקים הלב. אבל אם יש לאדם טיפה אחת 

לא נחה דעתו עד שעלה אל מרן הסטייפלער זצ"ל, לקבל 
תיקון תשובה על ביטול תורה. שמע הסטיפלער ואמר: 

"לכאורה, אתה צודק, שיחה חד פעמית חסרת תועלת"... 
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מסימני ראש השנה עד הדמעות בראש השנה • מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א בהכנה והדרכה ליום הדין
רוב בני האדם מקפידים מאד לעשות את סימני ראש השנה 
בדקדוק, אבל את העיקר, שהוא החובה לשוב בתשובה בימים אלו 
שוכחים. ובאמת שאפ' מעט תשובה עדיפה על הסימנים לשנה 
טובה, ואפי' הרהור אמיתי אחד על מצבו ועל חובתו בעולמו, טוב 
מהם ושווה הוא כנגד כל הון דעלמא. ודוגמא להרהור תשובה 
אמיתי, כמובא אבות דר"נ פ"ו על רבי עקיבא שכשעבר ע"י באר 
וראה בה דבר חדש, שהמים חוררו בה חור והתבונן בדבר זה עד 

שנתהפכו חייו והיה לתנא הק' רבי עקיבא.
והנה הלא קודם לו עברו הרבה בנ"א ע"י באר זו וראו חור זה 
והמשיכו בדרכם בלא כל התבוננות בדבר זה ואילו ר"ע שהתבונן 
בזה הועיל לו ונשתנה מהקצה אל הקצה. והיה זה מפני שהיה 
בעל מידות טובות כדאי שאף קודם שלמד תורה היה צנוע ומעלי 

)יעוי"ש תוס' כתובות סב"( וע"כ שם אל לבו להתבונן בדבר.
וכן מסופר על הסבא ר' יוזל מנובהרדוק בצעירותו, שפגשו הגרי"ס 
בתחנת הרכבת ושאלו למגמת נסיעתו, וא"ל כדי לעשות מסחר. 
שאלו הגרי"ס "מדוע צריך לעשות מסחר?", והשיב לו "כדי שיהיה 
לי ממה לחיות!". ושאלו הגרי"ס "וממה למות יש לך?", וברגע אחד 

שינה את כל מגמתו בחיים, ואף יסד אח"כ את שיטתו במוסר.
וגם בינינו, פעמים שיש זוכים שהקב"ה מכניס בליבם רגש 
ומחשבה טהורה, ואם יתפסו רגע זה וינצלוהו להתרוממות ולשינוי 
במהלך חייהם הרי שיקנו את עולמם ע"י רגע זה. ועל כך נאמר 
"יש קונה עולמו בשעה אחת", של רגע אחד, אם יפנים את הדברים 

אל ליבו יקנה את כל עולמו בזה ובבא.
והנה הרי לכל אחד מישראל יש את הכוחות לעלות ולהיות לאדם 
גדול, ואם היה האדם לומד מוסר בהתבוננות ראויה ובמחשבה 
רצינית ולא כדבר שגרה, ואפ' לדקה אחת ביום, הלא היה יכול 
לעשות מהפך בחייו לנצח. ואם יחשוב האדם על כך שהחיים 
הנצחיים הם החיים שלאחר המיתה, ואם לא יזכה לעלות לעולם 
האמת כבעל מדרגה, הרי שגם אם יאמרו אחריו קדיש וכדו' ויצילוהו 
מהעונש מ"מ "בעל מדרגה" לא יהיה. ויעמוד לנצח במדרגתו 

הנמוכה שהגיע אליה בחייו.
והעיקר בזה שלא ישקר האדם את עצמו, שהרי על כך נלחם 
היצר ומפתה את האדם לרמות את עצמו כדי שלא ישתנה ממצבו 

שהיה בו.
לבכות או לשמוח בראש השנה? 

נחלקו האם בר"ה בשעת התקיעות צריך לבכות או לשמוח, 
ומהר"ח מוולאז'ין אמר )כתר ראש( שאדרבה ביום הכתרת מלכו 
של עולם צריך לשמוח, ומאידך מובא דהאריז"ל אמר דמי שאינו 

בוכה בר"ה אין נשמתו הגונה.
יראים שסיבת בכייתם או  ובאמת כל דבריהם הם באנשים 
שמחתם היא מהרגשות רוחניות נעלות, שבוכים מפני חטאיהם, 
או ששמחים מפני הכתרת מלכו של עולם, וע"כ אמרו דעביד 
כמר עביד ודעביד כמר עביד. וכ"א יעשה כפי השגתו ואו שישמח 
או שיבכה, אבל לא נתכוונו לאדם הבוכה על חסרונו בגשמיות, 
שבוכה מפני רעבונו )ואין הכוונה להבוכה שיהיו לו בנים ת"ח דזה 
וודאי בכיה על דבר רוחני( ואע"ג דאין איסור לבכות ע"כ בר"ה, 
מ"מ אינו בדרגה זו שכ' עליו האריז"ל שנשמתו הגונה, דהרי אין 

לך אדם שאין לו סיבה לבכות על יסורי עוה"ז, וודאי דלא יקרא 
צדיק בשל כך )ולפעמים אף מרמה א"ע שבוכה מפני חטאיו(, 
וע"כ מי שאין לו הרגשת שמחה ביום זה ולא הרגשת בכיה, ואינו 
עושה לא כמ"ש האריז"ל ולא כמ"ש הגר"ח הרי שאינו במצב טוב.

ובכל הרגשות אלו הלא יש כל מיני הרגשים יש המרגיש כתוצאה 
מיראתו הרגשת שמחה, ויש המרגיש הרגשת עצב, והעיקר הוא 
שיבואו ממקום טהור ואין בזה מקום לחיקוים אלא כל אחד 

יעשה כהרגשתו.
תפילות הימים הנוראים - דרגתנו בבקשות התפילה בימים הנוראים

הנה עיקר התפילה בימים הנוראים הוא על גילוי מלכותו יתברך 
לעיני כל חי, וכדביאור הרמח"ל )מאמר החכמה( ועוד, שביום זה 
נעשה הקב"ה כמלך על עולמו, וע"כ יום זה הוא הזמן הראוי לבקש 

שתתגלה מלכותו לעת"ל לעיני כל חי.
והן אמנם שבפועל בנ"א מתפללים על מלכותו יתב', אבל הרי 
בלבם מכוונים לבקש "תפוחי אדמה" לשנה הבאה... )וכמסופר 
ששאלו לאישה א' על מה מתפללת בר"ה וענתה שמתפללת 

שתהיה לה משרתת טובה לשנה זו...(.
ועל אף שאין כל איסור להתפלל 
על צרכים גשמיים כפרנסה וכדו', 
וביותר דהרי לאנשים פחותים 
כמונו עיקר התפילה בר"ה היא 
שנצא זכאים בדין, ואדרבה גם 
אסור שהאדם ירמה א"ע כאילו 
שאינו מתכויין לכך, מ"מ לכה"פ 
שאנשים  תדיר  לזכור  עלינו 
קטנים אנו, ועלינו לשאוף שנזכה 
להתרומם ולרצות באמת בגילוי 

מלכותו יתב' במהרה.
וגם יכולים אנו להתפלל להקב"ה 
שיתן לנו חיים טובים בעוה"ז, כדי 

שנוכל לעבוד את בוראנו ביתר שאת. ואע"ג שגם זו דרגה גבוהה 
ולפעמים אף נראה כמשקר כשמתכוין לכך, מ"מ אפשר ללמד ע"כ 
סנגוריא דכמו שאם אדם השקוע באשפה היה מתפלל רק שלא 
יזיקוהו השרצים אשר שם, הרי היה נשאר שם לעולם, ואם לא 
יתפלל שיצא משם לא יצא מהאשפה לעולם, כך גם אנו יכולים 

להתפלל על דברים מרוממים כדי שנזכה להגיע לדרגות כאלו.
וזו גם התועלת במה שאנו מתפללים בר"ה וחושבים על דברים 
גבוהים, משום שעי"כ נשאף גם אנו לכה"פ להתרומם למדרגות 

גבוהות.
ומה שאע"ג שבכל שנה ושנה אנו מתפללים על גילוי מלכותו 
יתב' ואין אנו נענים, הסיבה לכך היא מפני שיש לנו "חור בשק" 
ע"י עבירות שאנו עוברים עליהן וגורמים ר"ל היפך מקידוש ה' 
וגילוי מלכותו אלא חילול ה' ח"ו. ועוד דגם אותם שמקיימים 
את המצוות מרגישים הרגשות של מרמור, כאשר במקום להבין 
ולהתבונן בגודל חסדיו של הקב"ה חשים ש"מגיע להם עודף" על 

המצוות שמקיימים.
)מתוך כאיל תערוג ר"ה תשע"ז(

 אמנם בני האדם מתפללים על מלכותו יתברך,
אבל בלבם מכוונים לבקש "תפוחי אדמה" לשנה הבאה...
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מגוון עצות על קבלות ליום הדין ממרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

קבלה מענין הדיבור
העיקר צריך לדעת כמו שהח"ח עשה בכולל קדשים בעשי"ת: 

"קבלות", וראשית יש לדעת שצריך לעשות את הסור מרע ואח"כ 

ועשה טוב:

ועיקר הקבלה צריכה להיות מענין הדיבור, כגון לשוה"ר וליצנות 

שעושים מאחרים, או תלמידים מר"מ וממשגיח וכדו', וחנופה. ומי 

שנזהר בדיבורו יכול להגיע למדרגות גבוהות מאד. ובחרדים )פ"ד( 

כת' על לשה"ר דהוי ממצוות שתלויות בלשון, ולכאו' אינו דוקא 

בלשון אלא אף בשאר אבריו, ואף ברגלו יכול לעבור על לשה"ר.

עבודת הימים הנוראים - קבלות

ועוד מחסדי הקב"ה עמנו, שכשמקבל האדם ע"ע קבלות טובות 

בימים אלו, הרי הוא מוכיח שרצונו לשפר את מעשיו והקב"ה בחסדיו 

דן אותו לפי מצבו 

הנוכחי, וכמ"ש על 

ישמעאל ששמע ה' 

את קולו "באשר הוא 

שם". ונפסק כן גם 

להל' בסי' תרג' שגם 

מי שאינו נזהר בכל 

השנה מפת פלטר 

בימים  בזה  זהר  י

אלו וכנ"ל.

ואמנם שעל האדם 

לעמול שיחזיקו קבלותיו 

למשך השנה, אבל גם 

אם יצליח שיחזיקו 

קבלותיו ולו במעט 

לאחר יוה"כ, וכגון שיקבל ע"ע שלא ידבר לה"ר לאחר יוה"כ, ולו 

חצי שעה, הרי שגם זה דבר גדול הוא, דהרי יצרו של אדם מתגבר 

עליו בכל יום ומבקש להמיתו )ואכן היצה"ר "עושה לנו את המוות"(, 

והרי אנו אין לנו את הכוח להלחם בו, ועל כן כל מאמץ להתגבר 

על יצרנו נחשב בעיני המקום.

לשתוק לעלבונות
שאלו לרבינו עצה וקבלה לזכות ליום הדין ער"ה תשס"ז עבור 

בני ישיבה נענה ואמר: שכל אחד יקבל על עצמו באם אחד יאמר 

וכדו', ישתוק ולא ישיב לו, במשך שעות  לו איזה דבר עלבון 

הבוקר עד הצהרים.

לכוון ברכה ראשונה
בערב ראש השנה תשע"ג שאלו את רבינו מה הקבלה שנקבל 

על עצמינו לזכות בדין ר"ה הבעל"ט תשע"ג, והשיב: "לקבל לכוון 

בברכה ראשונה של שמו"ע"

לפרוש ממלאכה לפני שבת
כמידי שנה גם בשנה זו זכינו לשאול קמיה רבינו שליט"א מה 

לקבל להתחזק לקראת ראש השנה תשע"ד. השיב רבינו: לקבל 

על עצמו שכל דבר שאסור לעשות בשבת, יפסיק לעשות כבר חצי 

שעה לפני השקיעה, וזה גדר שלא יכשלו, ובכך ירגיש כבר שבת 

)ודוקא לפרוש ממלאכה ולא לקבל שבת, כדי שאם פעם ישכח 

משהו יוכל לעשות( וכן נוהג רבינו. ובזכות זה יכתבו לכתיבה 

וחתימה טובה.

להתחזק בשמירת הדיבור
נשאל רבינו מה לקבל לקראת ימים נוראים תשע"ה והשיב 

להתחזק בשמירת הדיבור וכגון ליצנות.

לשמר את השויתי
שאלו לרבינו דהנה ביו"כ כל אחד מרגיש התעלות, איך אפשר 

לשמור את ההתעלות שהייתה ביו"כ? אמר רבינו אם אפשר לשמור 

"שויתי ה' לנגדי תמיד" הכל יהיה בסדר.

פעם ביום חשבון נפש
)י"א תשרי תשע"ה( שאלו לרבינו כיצד ניתן לשמר את החיזוק 

וההתעוררות שנשאר מימים נוראים? בתחילה אמר רבינו אם היה 

חיזוק, זה ודאי נשאר, כי משהו חייב להישאר.

אח"כ אמר שילמד מוסר או שיעשה לכל הפחות פעם ביום 

חשבון הנפש.

לקבל בתחילת היום
פ"א הגיע לרבינו תלמיד א' שביקש ממנו להתחזק בדבר אחד 

הכולל את הכל, ושתק רבינו ולא ענה לו. ולמחרת כשהגיע שוב, 

אמר לו 'תסתכל ב'אורחות חיים' וז"ל 'עול תורה', אמר רבינו )הגר"ח( 

דבר מנוסה כשישכים אדם בבוקר ויקבל עליו ביום ההוא עול תורה 

באמת ובלב תמים, היינו שיגמור בלבו שלא ישמע לשום דבר ולא 

יבטלנו שום טרדה, אז יסורו ממנו הביטולים ובודאי יצליח ביום 

ההוא בתורה, וכפי תוקף קבלת עול תורה וכפי חיזוקה הסכמה, 

כן יעזרהו ה' בו ביום וכן יסורו הטרדות ממנו עכ"ל.

ובס' ימלא פי תהלתך כתב: "ההתחלה של היום קובע על כל 

היום, וכן של כל זמן קובע על אח"כ" וכתוב בכתר ראש וכו', וכן 

באמת ציותה התורה לקבל עול מלכות שמים בק"ש ב' פעמים בכל 

יום, שע"י זה יוכל להיות המשך ויסוד למה שאחר כך ובזה צריך 

להשתדל להתחיל בטוב ובקבלה רצויה אז יש לקוות להצלחה בס"ד.

שתהיה קבלה גמורה
'אין כאן שאלה במה להתחזק, שבכל דבר  ופ"א אמר רבינו 

שתתחזקו יש תועלת, אך התנאי שיקבלו זאת בקבלה גמורה 

בלב שלם'.

)מתוך 'כאיל תערוג' ראש השנה תשע"ז(

 מידי שנה באים רבים וטובים ומבקשים מרבינו
 עצה ותושיה מה לקבל ליום הדין,

וכל פעם אומר רבינו דברים אחרים, ונביא כאן כמה מהם
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הרבנית ר. צביון בתו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, על הימים הנוראים בביתם  
בימים הנוראים עמדה בבית אווירה של רצינות וכובד ראש. 
מימי הסליחות ועד יום הכיפורים היינו מרבים באמירת תהילים. 
)בעשרת ימי תשובה נהג אבא לסיים את ספר התהילים מדי יום, 
גם בראש השנה וביום הכיפורים(. בתפילות ישבו אמא ודודתי, 
להבחל"ח, זו לצד זו בעזרת הנשים של 'לדרמן', והיו מתפללות 

ברגש ובתחנונים.
בליל ראש השנה, אחרי 'מעריב' היו ניגשות כל המתפללות ללחוץ 
את ידה של אמא ולהתברך ממנה לשנה טובה, לאחר מכן היתה 
אמא עולה לכל בתי השכנות ומברכת אותן בברכת 'שנה טובה'.

ראש השנה היה יום שכולו תפילה
אמא הקפידה לא לאכול עד אחרי תפילת מוסף, אולם במשך 
שנים רבות היתה טורחת לעלות הביתה בהפסקה שבין שחרית 

למוסף, ולשם מה?- כדי לשרת את האורחים ואת הנכדים 
שנכנסו לקדש ולטעום בביתה, הסמוך לבית הכנסת. היא 
היתה מגישה להם מיץ ענבים ומכבדת אותם בעוגות 
מעשה ידיה. לאחר מכן מיהרה לחזור לבית הכנסת, כשהיא 

שבה לטפס במעלה המדרגות של 'לדרמן'...
אחר סעודת היום היה אבא יושב ואומר תהילים. אחרי 
מנחה היינו הולכים עם אבא לאמירת 'תשליך' ב'גן העיר', 
שם היה אגם עם דגים... כל הדרך אמר אבא תהילים 
מתוך הספר. בחזור היה נכנס לבקר את בן דודו, הגאון 
ר' שמר'ל גריינמן, שהיה מרותק למיטתו שנים רבות 

והתגורר ברחוב וולפסון, הסמוך לגן העיר.
ערב יום כיפור- מנהג הכפרות

את מנהג ה'כפרות' קיימנו בליל ערב יום כיפור, ובארבעה תרנגולים: 
תרנגול לאבא, תרנגול לאמא, תרנגול לכל הבנים ותרנגולת לכל 
הבנות. לפני עשיית ה'כפרות' בדקנו האם העוף הולך ארבע אמות. 
לאחר ה'כפרות' היינו הולכים לשוחט שגר בשיכון ויז'ניץ, ואבא 
קיים את מצוות כיסוי הדם. אחר כך פדו את הכפרות ושילמו 
את תמורתם לעניים. עוד באותו לילה הכשירה אמא את העופות 
ובישלה אותם לסעודת המחר. זמן מה לאחר סיום הכנתם כבר 

היה עליה לצאת לאמירת 'סליחות' סמוך לעלות השחר...
בשנים מאוחרות יותר היתה כל המשפחה מגיעה לעשות 'כפרות' 

עם אמא. היה זה מחזה מרגש ביותר, לראות את אמא מעבירה את 
התרנגולת מעל ראשי כל הנכדות מתוך שמחה של מצווה. המעמד 
גרר אחריו המולה רבה ו'בלגן', אבל אמא לא חדלה ממנהגה זה 

וקיימה אותו מדי שנה בהתרגשות עצומה!
לאחר מכן הגיע השוחט לחצר ביתנו, וכיבדו את כל בני הבית 
במצוות כיסוי הדם. חלק מן העופות שלחה אמא למשפחה נזקקת.

יום הכיפורים - תפילות וחסדים
יום הכיפורים היה שיאם של הימים הנוראים. הרצינות ואימת 
הדין עמדו בחלל. אמא ביקשה שיסיימו במהירות את הסעודה 
המפסקת כדי שתוכל להקדים להגיע לבית הכנסת ולומר את כל 
התפילות והתחינות שנהגה לומר. ביום זה לבשה אמא מטפחת 

לבנה, מה ששיווה לה מראה של קדושה והוד.
השכנות לבית הכנסת הביאה לביתנו אורחים. 
שנה אחת התפלל בביתנו רבי דוד קורלנסקי, 
זה בשנתו  היה  ב'לדרמן'.  כגבאי  ששימש 
האחרונה: הוא סבל מחולשה בלבו, אך הרופא 
אמר לו שאם ינוח כל היום יוכל להתענות. 
זוכרת אני כיצד ישב כל היום במרפסת ביתנו 
כדי לשמוע את התפילות העולות מבית הכנסת. 
לימים נעשה בנו הגאון רבי בנימין זצ"ל, שהיה 
מראשי ישיבת פונביז' לצעירים, מחותן שלנו. 
בתו האחת נישאה לאחי, ובתו השנייה נישאה 

לבן אחותי.
במוצאי הצום בשנים האחרונות הצטופפו בביתנו אורחים רבים, 
לפעמים אפילו יותר ממניין, שבאו לשמוע את ההבדלה מפי אבא. 
לאחר מכן נשארו כולם לסעודה. אף על פי שהיה זה לאחר צום, 

היה ברור שבבית הזה מחכים בשמחה לבואו של כל אחד!
ואכן, אמא קיבלה את הבאים בסבר פנים יפות. בקוש טעמה 
כזית, וכבר פנתה להגיש לקהל סעודה דשנה: חלות, דגים, סלטים, 
מרק וקומפוט, כשאיש לא הצליח לשכנעה להתיישב אף היא 
לאכול בניחותא. רק לאחר שנסתיימה הסעודה, והאורחים יצאו 

שבעים ומרוצים, נפנתה אמא לסעוד בעצמה.
)מתוך 'בית אמי'(

אחר סעודת היום היה אבא יושב ואומר תהילים. אחרי מנחה 
היינו הולכים עם אבא לאמירת 'תשליך' ב'גן העיר', שם היה 

אגם עם דגים.. כל הדרך אמר אבא תהילים מתוך הספר

עכשיו בקו השיעורים של דרשו

077-2613337
מידע

שיעורים
עדכונים
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המשך בעמוד 16 <<<

פרקי גבורה מחייו של בעל החסד ר' דוד לייב שוורץ זצ"ל
לותיק ועושה חסד

"לותיק ועושה חסד ביום דין" מסלסל החזן בקול בוכים. לוותיק 
ועשה חסד? מה ענין זה אצל זה? תמה פעם הרב מחארקוב זצ"ל: 
"מה ענין ותיק לעושה חסד?" שאל, ואף השיב במתק לשונו בדרך 

מליצה ומשל )הדברים נכתבים בסגנון חדש(:
משפחה מכובדת נקלעה לקשיים. מצבה הסתבך, ובני המשפחה 
הגיעו לאן שהגיעו – משבר נפשי, גופני וכספי. רח"ל. כל יהודי 
שהיה באפשרותו, הגיש עזרה, נתן מכספו ושיתף את רחמיו 

האישיים לסייע בשאר עניינים. 
כשנודע הסיפור גם ליהודי 'בעל חסד', הוא הטה כתף להצטער 
בצערם ולסבול בסבלם. הוא לא התעייף, יום אחר יום לא נתן 
שינה לעיניו עד שנוכח, כי עגלת הסיוע החלה לזוז. "משהוא חייב 
לזוז כאן", הרהר ה'בעל חסד' בליבו. הוא התפלל להקב"ה שיצליח 

דרכיו, ומשמים סייעו בידו להשיג להם דירה בעיר 
אחרת, לטובת הענין. המשפחה התחילה להתאושש 
– יענק'ל נשלח לישיבה, בער'ל נשלח לרופא, האמא 
החלה לאפות ולבשל, ב"ה – כבר החלו רואים את 
האב בבית הכנסת ואת הבת יוצאת מהבית, גם התינוק 
קבל צבע אדום בפנים. אך לגופו של דבר – היה עוד 
צריך להרבות ולהמשיך לעודד, והיתה חובה לשים 
לב, שהמצב הקיים רק ימשיך לכיוונים טובים. בלי 
ספק, מה שנעשה עד אותו יום – היה מעל ומעבר. 

"יגעתי ומצאתי", הרהר ה'בעל חסד' בסיפוק. 
חלפו שבועיים. "בוקר טוב" – אבי המשפחה בטלפון. 
"ר' יהודי – בעל חסד – האם שמעת מה קורה לנו? 
יענקל שלי - - שלא תדע - - - ". ה'בעל חסד' נאנח, 
"איזה ביש מזל האיש הזה", מהרהר בחופזה, "טוב! 
כבר אטפל בענין", מכריז ה'בעל חסד' לתוך האפרכסת. 

לאחר יומיים של התרוצצות הענין סודר בצורה חלקית.
לאחר חמישה ימים בארוחת בוקר: "מזל טוב!" מכריזה ביתו של 
ה'בעל חסד'. "אבא, שמעת מי התארסה? כמדומני, שאתה מכיר 
את אבא שלה, הוא היה כאן כמה פעמים, זה אבא של יענק'ל". 
נהיה לו שחור בעינים... "שיהיה במזל טוב!", ממלמל לעבר ביתו 
ויצא למרפסת – "עוד ארבעים אלף דולר על הכתף שלי... הם, 
שם, שמחים וצוהלים, מאחלים מזל טוב ורוקדים, ואצלי- הדם 

רותח ליבי בוער: עוד ארבעים אלף דולר!". 
השחור בעיניים הולך ומתרחב, אט אט הולכים הכוחות ואוזלים 
והמחשבות תופסות את מקומן בלב: "אם היו משיבים טובה תחת 
טובה, אם הייתי רואה, שהם מכירים ומוקירים אותי, היה לי קל 
יותר לסייע להם", מדבר ה'בעל חסד' לעצמו, "אני לבד בודד 
במערכה, השכנים כמעט שאינם עוזרים, בני המשפחה קבצנים 
גם הם, והכל מוטל על עסקן אחד. כמה כסף אני יכול להשיג 

בשנה אחת?!", מהרהר בקול. "חלילה, אני איני מתלונן עליהם, אין 
לי טרוניה, הצרות והסיבוכים הם הם השוחקים את רגשותיהם, 
מחמת המצב שוכחים הם להכיר טובה, הם גם התרגלו, אבל בן 

אדם הוא – בסך הכל אדם. קשה לי..." .
הוא דוחק את מחשבותיו בכח, מטמין אותן אי שם בליבו. מתעשת 
וממשיך לעסוק ב"אהבת חסד" – חסד של אמת, ללא תמורה. 
הרי הוא 'בעל חסד' אמתי. כך בכוחות מיוחדים מצליח לפעול 
עוד ועוד, אך - - - כשהזמן נוקף, ושנה נוספת של התרוצצויות 
עומדות מאחור כבר נראית עייפות של ממש בין ריסי עיניו. הגוף 

תובע את שלו – מעט מנוחה. 
ויהי היום, ביקשו ממנו להירתם לענין נוסף, למשפחה נוספת 
שהסתבכה בצרות רח"ל, הוא נענה לבקשתם. חלילה, הוא לא 
הזניח את המצווה הקודמת, אך אט אט, הרגישות לנושא הישן 
התקררה במקצת. מכאן ואילך כששוחח 
בטלפון עם אבי המשפחה, כבר לא 
נשמעו האנחות של ה'בעל חסד' דרך 
התרגל  הוא  מה,  האפרכסת, משום 
לבכיותיה של האם ולקולו הנודניק של 

האב, כך טבעו של עולם.
"רבותי!", אמר הרב מחארקוב: "אבל 
הקב"ה הוא וותיק ועושה חסד. 'ותיק' 
מלך מלכי המלכים מלכותו נצח, הוא 
'ותיק – ועושה חסד': חסד ורחמים, מאה 
שנים, מאתיים, חמש מאות, אלף שנים 
ללא לאות, בלי עייפות - חסד, חסד, 
חסד ורחמים". )מפי הרב צבי פרנקרייך 

שהמשיך ואמר:(  
גדושה אפשר להמליץ את  במידה 
ה'וותיק' ועשיית החסד – על ר' דוד לייב, שדבק במידתו של 
הקב"ה – לוותיק ועושה חסד. הוא פגש את החתן חודש אחר 
החתונה. הוא הצילו. עשרים אלף הדולר היו הסכר שהגן על חייו 
האישים. לאחר עשרים שנה הוא נתן לו כמעט כפליים בחתונה של 
בנו הבכור. כמה לילות אפורים עוטפים יהודי יחיד כר' דוד לייב, 
שהתאמץ לקבץ שלושים אלף דולר במו ידיו הקטנות. בחתונה 
השניה הוא קיבל, ובשלישית קיבל עוד שלושת אלפי דולר גם 
לחג הפסח של אותה שנה, כלומר – שלושים אלף דולר שבועיים 
ניסן. "בפעם  ועוד שלושת אלפים דולר בר"ח  לפני החתונה, 
הרביעית – ר' דוד לייב כבר שכב במיטה, וקיבלתי עוד ארבעים 
אלף דולר. אינך חייב להאמין", מתאדמים פניו של היהודי. הוא 

התאמץ שלא לפרוץ בבכי. 
ר' דוד לייב משום מה, לא התמלא סיפוק גם לא בילד השישי 
וגם לא בילד השביעי של אותו אדם שהחליט לסייע לו, וזה לא 

 "אבא, שמעת מי התארסה? כמדומני, שאתה מכיר את אבא שלה,
הוא היה כאן כמה פעמים". נהיה לו שחור בעינים... "שיהיה במזל טוב!" 

 ממלמל לעבר בתו ויצא למרפסת – "עוד ארבעים אלף דולר
על הכתף שלי... הם, שם, שמחים וצוהלים, מאחלים מזל טוב ורוקדים, 

ואצלי  - הדם רותח ליבי בוער: עוד ארבעים אלף דולר" 
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המשך בעמוד 16 <<<

פנינים לראש השנה ממרן בעל החפץ חיים זיע"א
עלה פעם ה'חפץ חיים' ז"ל לדבר לפני בני הישיבה בראדין כמה 
ימים לפני ראש השנה, ועמד ותמה על ענין החרדה הנוראה אשר 
מקובל להתפחד ולחרוד בהתקרב ראש השנה, וכך היו דבריו: 
"הלוא מהי התשובה? חרטה על העבר וקבלה על העתיד. ואם כן, 
הרי אפשר להתחרט על העבר ולקבל על העתיד והכל יבוא על 
מקומו בשלום, ומהי כל החרדה?!". בני הישיבה בראדין הפצירו 
בהג"ר נפתלי טרופ ז"ל להשקיט את מבוכתם, מאשר דברי ה'חפץ 
חיים' סותרים את אשר ידוע לכולם מגודל הפחד מיום הדין, 

וביקשו ממנו להעמידם על הבנת הענין לאמיתו.
הג"ר נפתלי ז"ל כדרכו בעמקותו החודרת, עלה ואמר: "הלוא כל 
המוטל עלינו הוא להגיע לידי חרטה, אבל שתהא 'חרטה'!...". חזר 
שוב ואמר: "הלוא צריכים אנו להגיע לידי חרטה, אבל 'חרטה'!..". 
וכן חזר עוד פעם על הדבר: "הלוא צריכים אנו להגיע לידי חרטה, 

אבל 'חרטה'!". וכן אמר הג"ר נפתלי ז"ל: 
"הלוא צריכים אנו להגיע לידי קבלה 
'קבלה'!..."  על העתיד, אבל שתהא 
וחזר שוב ואמר: "הלוא צריכים אנו 
להגיע לידי קבלה, אבל 'קבלה'!" וכן 
חזר עוד פעם על הדבר: "הלוא צריכים 
אנו להגיע לידי קבלה, אבל 'קבלה'!".

בדברי הג"ר נפתלי הללו כבר היתה 
לבני הישיבה תשובה להשקיט את 
מבוכתם. בוודאי כי על ידי חרטה על 
העבר וקבלה על העתיד, על ידי דברים 
הפשוטים הללו, הכל יבוא על מקומו 
בשלום, אבל הרי צריך הכנה רבה כדי 

שאכן תהא 'חרטה' וכן בוודאי קבלה, אבל צריך הכנה רבה כדי 
שתהא 'קבלה'. וכן הדבר גם כאשר ניגשים ללמוד, בוודאי כי 
כל אשר נדרש ממנו הוא 'פשוט ללמוד', אבל צריך הכנה רבה 
כדי שאכן יהיה זה 'לימוד תורה', היינו שיכיר ויבחין שם עולם 
אחר, וירגיש בעצמו כי בלמדו תורה מתחדשת גם בו בעצמו עצם 

מציאותו להיות 'מציאות מעולם אחר'.
)מוסר ודעת(

תפקידו של חזן
פעם בהיותו בוורשא בחודש אלול בא אליו צעיר אחד שהשכיר 
את עצמו למשורר במקהלה של חזן, ושאלו איך להתנהג בתפילתו 
ויום כיפור, כי קשה לרכז את המחשבה  בציבור בראש השנה 
ולהתבונן בתפילה, בה בשעה שצריכים לשים לב לנגינה. "ראשית 
הכל" – הזהירו ה'חפץ חיים' – "עליך להשתדל לומר בקול נעים 
ויפה. הלוא משלמים לך בעד זה, ואם תתרשל בזה – הכסף שאתה 

נוטל יהיה גזל בידיך".
)הח"ח חייו ופעלו(

דרכי התשובה לחזנים
מספרים על חזן שנכנס פעם לרבי ישראל מסלנט ושאל אותו: 
"יאמר לי רבינו, מה התשובה המיוחדת שלי כחזן?". "עליך לעשות 
כל מאמץ שקולך יהיה ערב, שהרי משלמים לך בשביל זה" – ענה 

לו רבי ישראל.
)שיחות הח"ח(

למענך אלוקים חיים
אנו מבקשים מאת השי"ת שיתן לנו חיים, וכי זה יהיה לטובת 
השי"ת כי נוכל לפרוע את חובותינו, ושאנו חייבים לו כמו הסוחר 
המבקש גמ"ח למען יוכל להמשיך מסחרו ולשלם לנושיו, וזהו 

"למענך אלוקים חיים".
)מעשי למלך עה"ת(

בשנת תרע"ז ]1917[, אירעה ה'המהפכה הקומוניסטית', בה 
הודח הצאר ניקולאי מכיסאו, והוגלה יחד עם בני משפחתו 
לעיר טובולסק שמערב סיביר. לאחר זמן מה התפרסם, 
שהצאר ביקש שיגדילו לו ולמשפחתו את מנות המזון שלהם. 
כל השומעים צחקו מלא פיהם לשמוע שמועה זו, ואמרו: 
שליט אדיר זה שקע בשפלות-נפש כזו, עד שאינו דורש 
ותובע עוד את מלכותו ושלטונו, אלא רק מנה גדולה יותר 
של תפוחי אדמה ולחם, ולעגו: 'וכי מה ניתן לצפות מטיפש 
שכזה?!'. רבנו )שם( אמר: "צריכים אנו ללמוד ממעשה זה 
לגבי תפילותינו בימים הנוראים: הלא אנו בני מלכים שגלו 
מעל שולחן אביהם, כאותו ניקולאי האוויל, אל לנו להתנהג 
באווילות כמותו ולבקש על תוספת תפוחי אדמה וקצת מזון, 
בקשותינו צריכות להיות רק על החזרת כבוד מלכותו ית' 
עלינו. וממילא, כשיחזור וימלוך עלינו לעין כל, הוא לא יתן לנו-

נסיכיו, לרעוב ללחם, ומובטחים אנו גם בכל הטוב הגשמי. אל לנו 
לעזוב את העיקר ולהתייחס אל הטפל". 

ומוסיף רבנו )ח"ח עה"ת פ' נח(, שבאמת בכל יום ויום אנו מצווים 
לחכות ולצפות לגאולה השלימה, ולבקש 'מתי תמלוך בציון'. וחז"ל 
)פסיקתא רבתי פל"ד( אמרו, שהקב"ה תובע את צדיקי הדורות, על 
שלא חיכו למלכותו אף שחיבבו את התורה. ואף שביאת המשיח 
שאז תתגלה מלכותו ית' על כל הארץ, מתמהמהת, עלינו לצפות 
לה בכל יום. כפי שהורים מצפים לבנם יחידם השב אליהם לאחר 
שנים מרובות, ואף אם לא הגיע בזמן המיועד לכך הם ממשיכים 

לצפות לו בכל יום.
צריכים אנו להאמין באמונה שלימה, שבוא יבוא היום שמלכותו 
וכבודו ימלאו את כל הארץ. דומה הדבר, לאמונת כולנו  ית' 
שהשמש תזרח מחר בבוקר ותאיר את העולם. יסוד אמונה זו אינו 
מובן לכאורה, וכי מפני שהיום השמש זרחה, היא צריכה לזרוח 
כן גם מחר? אלא, שיסוד ביטחוננו זה מבוסס על הבטחת התורה 

בא אליו צעיר ממקהלה של חזן, ושאלו איך להתנהג 
בתפילתו, כי קשה להתבונן בתפילה,  בשעה שצריכים 

לשים לב לנגינה. "ראשית הכל", הזהירו ה'חפץ חיים'  "עליך 
להשתדל לומר בקול נעים ויפה, הלוא משלמים לך בעד זה"
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הרב יהושע ליף מספר על המשגיח של ישיבת נר ישראל הרב דוד קרונגלס זצ"ל
יש רק הזדמנות אחת ליצור רושם ראשוני, והרושם הראשוני 
שעשה ר' דוד קרונגלס על ישיבת נר ישראל אינו נמחה לעולם!

ר' דוד נמנה בין האנשים הראשונים שהשפיעו עלי. הוא גילם 
את דמותו של "אלטער מירער"- תלמיד ישיבת מיר מזמנים עברו. 
הייתה בו יראת שמים מוחשית, והוא חי את חייו כל רגע במצב 
של- "שיוויתי ה' לנגדי תמיד". אף שלא הייתי תלמידו, זכיתי 
להתארח בביתו פעמים רבות. בכל פעם שהיה רואה אותי היה 
מקפיד להתעניין בשלומי, ואחר כך היה שואל: "יהושע, האם יש 

לך שאלה על פרשת השבוע או על המשנה?".
אם הייתה לי שאלה, הייתי שואל אותו. אם שמעתי דבר תורה 

יפה, הייתי משתף אותו, ותמיד 
זכיתי לקבל ממנו דברי שבח 
ועידוד. ר' דוד הציע לי מטבע 
של רבע דולר על כל שאלה 
ועל כל דבר תורה שאשמיע 
באוזניו. ציפיתי להזדמנויות 
הללו, לא בגלל הכסף )אף שגם 
זה היה נחמד(, אלא בעיקר 
משום שהתענגתי על תשומת 
הלב ועל השבחים שהרעיף עלי 

אדם צדיק כמוהו.
אחרי תפילת שחרית בשבת, 
היינו אבי ואני מלווים את ר' 

דוד לביתו בקביעות )לפעמים היינו מלווים גם את הרב רודרמן(. 
ר' דוד לא גר בסמוך לישיבה. ביתו שכן בכיוון ההפוך מביתנו, 
והחזרה מביתו לביתנו ארכה ארבעים דקות תמימות. אולם אבי 
החשיב ליווי זה כהזדמנות פז ללמוד מאדם גדול, ומעולם לא 

החמיץ הזדמנות יקרה זו.
בדרך היו ר' דוד ואבי משוחחים שיחות עמוקות, ואני נהניתי 
להקשיב וללמוד. ההתבוננות ביחסו של אבי כלפי המשגיח הדגול 
סיפקה לי מבט מקרוב על הכבוד וההערכה שחש אבי לגדולי 

ישראל בכלל ולר' דוד בפרט.
• • •

בהזדמנות ביקרנו את ר' דוד לאחר שובו מביקור  בארץ ישראל. 
מתוך הדברים הבנתי, שהרב יחזקאל לוינשטיין ביקשו לקבל על 
עצמו למלא את מקומו אחרי מאה עשרים שלו, בתפקיד  הנכבד של 
משגיח ישיבת פונביז', אך ר' דוד סירב להצעתו בגלל הכרת הטוב 
שחש כלפי הרב רודרמן, שהציע לו לכהן בישיבתו אחרי המלחמה.

דחיית הצעה קוסמת זו הייתה ויתור על ההזדמנות החד פעמית, 
להפוך לכוח מוביל באחת הישיבות החשובות ביותר בעולם. 
פירוש הדחייה היה ויתור על חלומו לגור בארץ ישראל, ולהחמיץ 
את האפשרות לשמש כממשיך דרכו הרוחני של ר' חצק'ל, שהיה 

רבו כבר באירופה.
אך לא לשווא נודע ר' דוד כאחד מבעלי המוסר בדורו. הוא לא 

היסס לנהוג באופן שהיה נכון בעיניו. כשבאנו אליו בשובו לביתו, 
נטל את ידיי ואמר לי בהתלהבות: "יהושע, אני רוצה לומר לך 
שפגשתי את אחיך בכינוס של בוגרי ישיבת נר ישראל בארץ ישראל 
)אחי למד אז בישיבת קול תורה(. התרשמתי כל כך מההתעלות 
ומהשטייגען שלו, עד שאמרתי לו שאם היו לי מליון דולר, הייתי 
נותן לו אותם!". אחר כך המשיך בחיוך: "לא היו לי מליון דולר, 

אבל היה בכיסי שטר של מאה דולר, ונתתי לו את  השטר".
בימים הנוראים היו נוכחותו והשפעתו של ר' דוד הופכות את 
התפילה לחוויה רוחנית שלא תישכח. בית המדרש היה מלא 
בחורים, אברכים ובני קהילה עד אפס מקום. ובחדר כולו לא 
נשאר אף מושב פנוי אחד עבור חברי ועבורי, ילדי צוות הישיבה.

הנהלת הישיבה הגתה פתרון יצירתי: במקום הבולט ביותר 
בבית מדרש, שממנו אפשר לצפות על כל המתרחש- בין הבימה 
לארון הקודש הונח ספסל, וכל הילדים ישבו עליו. ידענו שכל 
העיניים מופנות לכיווננו, כך שהיינו מוכרחים להתנהג במיטבנו.

קולו של המשגיח הרעיד לבבות.
כשזעק "ה-מ-ל-ך" חשנו במוחש שמלך מלכי המלכים נוכח 
בהיכל הישיבה. הוא התפלל בכוונה ובדבקות כבן המתחטא בפני 
אביו. אם אני עוצם את עיניי וחוזר לשנות ילדותי בבית המדרש 
של ישיבת נר ישראל, אני מסוגל עדיין לראות את המשגיח 
עומד אצל העמוד, ולשמוע את קולו נישא לשמים כמו מלאך ה'.

כעבור שנים, סיפרתי לר' נחום פרצוביץ שבתור ילד זכיתי 
להשתתף בתפילותיו של ר' דוד בימים הנוראים. תיארתי את 
ההשפעה הכבירה שהותירה עלי תפילה זו, אפילו בעודי ילד. ר' 
נחום סיפר לי בארשת געגועים כיצד מינה הרב ירוחם ליבוביץ 
את ר' דוד לחזן בישיבת מיר בראש השנה ויום כיפור. ר' דוד היה 
אז בחור, ולא מקובל היה למנות חזן שטרם נישא, אולם ר' נחום 
'יונגרמאן', איש צעיר, אף  הסביר: "הוא לא היה בחור הוא היה 
שעוד לא התחתן". הבחורים כולם הבינו וקיבלו את החלטתו של 

המשגיח, כי היה ברור לכל שר' דוד ראוי לתפקיד.
• • •

אם נדמה לכם שהמשגיח חי שכראשו מרחף בשמים, והוא מנותק 
מהסובב אותו, הניחו לי להבטיח שלא כך היה. ר' דוד היה אדם 

מציאותי ושכלי מאוד, ששתי רגליו מוצבות על הקרקע.
היה לו מוח חד כשל מהנדס. הייתי עוזר לו להקים את הסוכה 
לפני סוכות ולפרקה עם סיום החג. למרות מעמדו הנכבד לא היסס 
ללכלך את ידיו ולאמץ את שריריו לכבודה של מצווה. את זמן 
הבניה ניצל לשנן לי הלכות בניית סוכה. אמנם הוא היה האדם 
הנעלה ביותר שהכרתי, אולם כשהתקלקלה מכונת הכביסה שלו, 
הביט במלאכתו של הטכנאי, כדי שבפעם הבאה אם תתקלקל 

המכונה, ידע לתקן אותה בכוחות עצמו.
הוא היה מרומם מאוד, ובכל זאת מעשי מאוד.

)מתוך 'בהיכלם' הרב יהושע ליף ר"י נר יעקב  בסיפורים ומסרים 

מהיכלם של גדולי ישראל(

ר' נחום פרצוביץ סיפר לי בארשת געגועים כיצד מינה הרב ירוחם ליבוביץ 
את ר' דוד לחזן בישיבת מיר בראש השנה ויום כיפור. ר' דוד היה אז בחור, 

 ולא מקובל היה למנות חזן שטרם נישא, אולם ר' נחום הסביר:
"הוא לא היה בחור הוא היה 'יונגרמאן', איש צעיר, אף שעוד לא התחתן" 
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המשך בעמוד הבא <<<

חשבון הבנק הסודי, והמליונר שהתגלה...
הרה"ג ר' אשר קובלסקי שליט"א

שובה ישראל! 
'שבת שובה'. שבת  מיוחדת,  אנו בשבת  מצויים 
שבמהותה מסמלת את התשובה, ועל עניני השבת בהדגשה. שבוע 
ימים יש בין ראש השנה ליום הכיפורים, וכל יום מהשבוע – מסמל 

את אותו היום במשך כל השנה...
שבת שובה היא היום המסמל את שבתות השנה הקרובה. זוהי 
השבת הראשונה בשנה, השבת הקובעת, המכריעה, איך ייראו 
שבתותינו השנה. נכון יותר לומר, בשבת הזו אנו קובעים במו 
ידינו כיצד ייראו השבתות בשנת תשע"ח, כתשקיף – ראי מהשבת 

הראשונה בשנת תשע"ח...
חשוב לנוח בשבת, אך בשבת הזו, כדאי הרבה יותר למלא אותה 
בתוכן רוחני – ערכי – איכותי נעלה, תוכן אותו היינו רוצים לראות 
בכל אחת משבתות השנה הקרובה. להקדים את קבלת השבת 
במספר דקות, להקפיד בדריכות על הלכות השבת, ליצוק תוכן 
רוחני לסעודות השבת, לשורר את הזמירות בהתרגשות, לתת 

לשבת הזו את המעמד הראוי, כשבת פותחת, ראשונה...
ילמדו מהשבת  כי כל שבתות השנה הקרובה  נזכה  או אז, 
הנוכחית כיצד צריכה להיראות שבת. 'יום זה מכובד מכל ימים, 

כי בו שבת צור עולמים!'
אני מליונר!

היה זה בשנות מלחמת העולם השניה. עננים שחורים התקדרו 
בשמי אירופה היהודית, שנאת ישראל הרימה ראש, והפכה למפלצת 
יהודים, החריבה אלפי קהילות,  רצח אכזרית, כילתה מיליוני 
ומוטטה מאות ערים. אירופה הבוערת לא הותירה הרבה סיכויים 
ליהודים המתגוררים בה, עד שכולם הבינו כי הם הבאים בתור, 

ונערכו לקדש שם שמיים במותם כבחייהם...
בגטו היהודי, הסתובב באותו יום יהודי, כשארשת דאגה מציפה 
את פניו. היה זה מחזה מצוי בגטו רווי הצרות והתלאות, ועם זאת, 
ניכר היה כי דאגת אותו יהודי חריגה ושונה מדאגות הגטו הרגילות. 
לפתע פגש את הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל, לימים רבה של 
אנטוורפן, והשיח את אשר על לבו: 'ראה רבי, השמועות על הצפוי 
לנו אינן נותנות לי מנוח. אני בטוח בחסד ה' וברחמיו, אך מוכן 
גם למות על קידוש שמו ית'. אלא שדאגה אחרת מכרסמת בי...'

וכאן פתח היהודי את מצפוני לבו וסיפר: 'אני אדם עשיר, ומחזיק 
בחשבון בנק בשווייץ הון עתק. סבורני כי הרב אדם נאמן, ואני 
חפץ להפקיד בידיו את הקוד הסודי למשיכת הכסף מהחשבון. אם 
אסיים את חיי על קידוש השם, יואיל נא הרב לחפש את יורשיי 
ולמסור להם את הקוד הסודי, על מנת שהכסף שעמלתי עליו כל 
כך הרבה שנים - ישמש לפחות את צאצאיי ואת הדורות הבאים.'
רבי חיים שמע את היהודי, וחיזקו כי לא יטוש השם את עמו, 
אך בד בבד – טוב עשה בהשתדלותו להציל למצער את רכושו 
הרב, בהפקידו את סודו. 'בעזרת השם תינצל מגיא ההריגה, ואם 
לאו – אם אזכה אני להינצל, הנני מבטיחך נאמנה לזכור היטב 

את הקוד הסודי, ולעשות ככל אשר ציויתני!'

חלפו כמה שנים, החרב המתהפכת הנאצית לא ידעה שובעה, 
מיליוני יהודים עלו בסערה השמימה על קידוש השם, בתוכם גם 
אותו יהודי עשיר. כשוך הדי הקרבות, החל רבי חיים לחפש את 
אותו יהודי עשיר, אך לדאבונו גילה כי שמו מופיע ברשימת הרוגי 

המלחמה האכזרית...
רבי חיים לא שכח את צוואתו של אותו יהודי, את הסוד הגדול 
שהפקיד בידיו האמונות. הוא נהג להסתובב בין האודים המוצלים 
מאש לחזק את ידיהם, ובד בבד חיפש באינטנסיביות אחרי יורשיו 
של אותו יהודי. עשרים שנה חיפש רבי חיים, עשרים שנה בהן ביקר 
בכל יבשת בעולם, פגש רבבות ניצולים, אך לא מצא קצה חוט...

לאורך שני העשורים הללו, המשיך רבי חיים בתדירות ובמסירות 
לשנן את הקוד הסודי, כדי שאם וכאשר יימצא היורש - יוכל לתת 
לו את הקוד, ולאפשר לו גישה 
להון עתק אשר אביו הותיר לו. 
אפס, כי החיפושים העלו חרס...

שנות  מעשרים  יותר  אחרי 
חיפוש, בביקורו באחת הערים 
בחו"ל, מצא בירכתי בית הכנסת 
אדם זר ותמהוני, אשר חזותו 
העידה עליו כי הוא דל ואביון 
וחסר כל. כמנהגו של רבי חיים, 
והזמינו  יהודי  התקרב לאותו 
לשוחח עמו, שיחת עידוד וחיזוק 

לשבור לב ומר נפש. 
בתחילת השיחה, שאל רבי חיים 
לשמו. תשובת היהודי זקפה את 
גבותיו ומצחו נחרש קמטים. 'ומה 

שם אביך?' שאל רבי חיים במתח...
התברר, כי אותו יהודי דל ואביון, אינו אלא בנו של היהודי העשיר, 
שהפקיד את הקוד הסודי והמיליונים הרבים שלו בידי רבי חיים, 
על מנת להעבירם לבנו. רבי חיים תפס את אותו יהודי, חיבקו 
ונישקו שעה ארוכה, ובעיניים דומעות אמר לו: 'אני לא מאמין, 

אני מחפש אותך כבר עשרים שנה!'
'עשרים שנה? מי מחפש אותי עשרים שנה? הן אני עזוב ובודד, 
ערירי וגלמוד! אין לי כלום, לא קורת גג, לא בגד ללבוש, בקושי 
מזון אני מקבל מאנשים טובים. מישהו מחפש אותי עשרים שנה? 

בשביל מה זה?'
'כי לא עני  זה', השיב רבי חיים בהתרגשות.  'בדיוק בשביל 
אתה, ורחוק מלהיות אביון כמטחווי קשת. עושר רב שמור עבורך 
בחשבון הבנק בשווייץ, עושר שהותיר לך אביך מופקד בידי לפני 

עשרים שנה!'
לרגע חשב אותו יהודי כי רבי חיים אולי חומד לו לצון. הוא 
מליונר? הן הוא מרגיש קבצן בן קבצן, היתכן כי דווקא הוא 

מיליונר רב נכסים ורכוש?
אך רבי חיים חזר על הבשורה, וסיפר לו את השתלשלות העניינים. 

רבי חיים תפס את אותו יהודי, חיבקו ונישקו, ובעיניים דומעות אמר לו: 
 'אני לא מאמין, אני מחפש אותך כבר עשרים שנה!' 'עשרים שנה?

מי מחפש אותי עשרים שנה? בשביל מה זה?'
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על שהות אביו בגטו בימיו האחרונים, על דאגתו הכנה להשאיר 
את רכושו בידיים טובות לתועלת דור העתיד, ועל העובדה שזכה 
לבסוף לקדש שם שמים במותו על קידוש השם. הבן הנרגש רטט 
בחוסר שליטה, עיניו זלגו דמעות אבל וגיל מעורבות אלה באלה, 
הזכרונות מלפני יותר משני עשורים צפו ועלו בו, מטשטשים את 

שדה ראייתו...
רק כשנרגע קמעא, חזר רבי חיים על הפרטים בניחותא, רשם 
את הקוד על דף, ונתן ליהודי שהפך ברגע מדל ואביון למיליונר 
בקנה מידה גדול. רבי חיים הוסיף ועודדו: 'קח את הקוד הסודי, 

ועשה חיל בעסקיך!', ואחרי כמה שעות נפרדו זה מזה לשלום...
הסיפור הזה הוא תמרור מאיר ובוהק עבורנו. פעמים מסתובבים 
יהודים טובים בתחושות דלות, חשים אביונים, מעוטי כוחות ונטולי 
עוצמה. אנשים עשויים להרגיש 'עזוב, אני כבר מבוגר', 'אני לא 
יכול להשתנות', 'אין בי כוחות יותר', 'הניסיון שלי הופך אותי 

לפסימי', 'אין לי את היכולות להתמודד'...
האמת כל כך הפוכה – כולנו מיליונרים, אנשי חיל רבי עוצמה! 
כל יהודי, בכל גיל, בכל מצב, בכל תחושה ובכל מקום, יש בו נשמה 
אלוקית חצובה מתחת כסא הכבוד, נשמה שבורא עולם נטע בה את 
הכוחות והפנים אל תוכה עוצמות רוח ונפש שאין לתאר ולשער... 
הנשמה הזו היא מנוע, מנוע זה לשון המעטה – הנשמה היא 
טורבינה רבת פאזות, מין 
בלבו  ענקית  כח  תחנת 
של כל יהודי. בתוכה יש 
פתרונות לכל מצב, יכולות 
התמודדות עם כל קושי, וגם 
– אפשרויות רבות ומגוונות 
לנצח בכל קרב את היצר 
הרע, את קשיי היום יום, 
את כל המערכות, הפחדים, 
המצוקות, החרדות ושאר 

מרעין בישין...
ואם בכל ימות השנה אנו 
נוטים לשכוח, או שטרדות 
היום יום משבשות לנו את 
המחשבה הנכונה, כמה טוב 
שהגיעו עשרת ימי תשובה, 
הנותנים לנו הזדמנות שנתית להציץ פנימה, אל נבכי הנשמה, ולגלות 
את האוצר היקר. לראות פתאום מי אנחנו, לעשות לעצמנו 'הערכת 
שווי מחדש', להבין כי יש אוצר בלב שלנו, האוצר הזה שווה הרבה 
יותר ממה שהערכנו אותו בעבר, וזה הזמן להתחיל להשתמש בו!

שני יהודים בוכים בכותל...
המחזה היה מוזר לכל רואיו: על יד אבני הכותל המערבי, בעיצומה 
של שעת לילה מאוחרת, עמדו שני יהודים שונים כל כך במראם, 
ובכו בכי של התרגשות עזה, כשהם מתרפקים איש על רעהו. האחד, 
היה כ"ק האדמו"ר רבי יוחנן מטאלנא זי"ע, ולצידו - יהודי עממי, 

שחזותו העידה עליו כי הוא מרוחק מהיהדות מרחק רב מאוד...
היה זה, כאשר רבי יוחנן זי"ע חשקה נפשו ללכת אל הכותל 
המערבי, שריד בית מקדשנו, להתפלל למען הפרט והכלל. אף 
שכל ימיו היה ידוע חולי ומכאובים, ובעיקר סבל מייסורים קשים 
ברגליים אשר הפכו את ההליכה למאמץ קשה במיוחד עבורו - 
בערו בו החשק והרצון לשאת תפילה בכותל המערבי, והוא עשה 

את דרכו לכותל במסירות יוצאת דופן...

לאחר שעמד בתפילה זמן ממושך, והכאבים ברגליו כבר היו 
בלתי נסבלים, פנה לצאת מהכותל ונפרד בחמימות מהאבנים 
הקדושות. והנה, מיד בצאתו, נתקל ביהודי שחזותו העידה עליו 
כי הוא מרוחק מכל זיק של יהדות, שעמד שם ללא כל מטרה. 
הרבי קרב אליו, לחץ את ידו בידידות, ואמר לו: 'מה שלומך, יהודי 

יקר? מה שלום המשפחה? איך כולם מרגישים?'
'כבוד הרב', השיב הזר, 'לא נעים לי, אבל העבר שלי הופך אותי 
לאדם שלא ראוי לעמוד במחיצתם של רבנים נכבדים... כבוד הרב, 
אני מצטער, אבל אם היית יודע מה עשיתי בעבר - היית בורח 

מכאן כמטחווי קשת!'
הרבי הושיט לו את ידו שנית, קירב אותו אליו ואמר לו במילים 
פשוטות וברורות: 'אני אוהב אותך יהודי יקר, אין לך מושג עד 
כמה. הרי בורא עולם אוהב אותך בדיוק כפי שהוא אוהב אותי!'

אותו יהודי היה המום מהמחזה, מעודו לא נתקל בחמימות 
שופעת שכזו. אך בד בבד, התקשח ופנה לרבי: 'אדוני הנכבד, לו 
היית יודע מה חטאתי, אלה מטענים שליליים אני נושא בנשמתי 
ועד כמה מצבי הכללי ירוד, לא היית מדבר כך... אם היית יודע 

מה העבר שלי, היית בורח ממני, מתרחק...'
'חס ושלום!', היסה אותו הרבי, 'כפי שאני בטוח שהנשמה שלי 
היא חלק מבורא עולם, יהלום יקר שאי אפשר לשער ולתאר את 
ערכו, כך אני בטוח במאה אחוז שהנשמה שלך היא חלק מבורא 

עולם, יהלום יקר שאין לתאר את ערכו!'
היהודי גיחך. 'הרב צוחק עליי... הרי אני נשמה שהתלכלכה בכל 
כך הרבה חטאים, תאמין לי שאפילו בשמים כבר לא מסתכלים 

עליי, והרבי בטוח שאוהבים אותי שם...'
'בוא, בוא עמי  'אם עדיין אינך מאמין לי', אמר הרבי בקול, 
בחזרה לאבני הכותל', וכבר נטל את ידו והוליכו בחזרה לרחבת 
הכותל המערבי, תוך שכל צעד עולה לו בייסורים קשים וכאבים 
עזים ובלתי נסבלים, רק כדי להוכיח ליהודי הזר מהי מעלתו ועד 

היכן חשיבותו מגעת...
בקושי רב הגיע הרבי לאבני הכותל, עיניו נעצמו בדבקות, הוא 
'אני מבטיחך באבני הכותל  התקרב ליהודי הזר ואמר בקול: 
הקדושות, בעומדי במקום הקדוש והנשגב ביותר לעם היהודי אני 
מבטיחך נאמנה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך לא פחות ממה 
שהוא אוהב אותי. ולא משנה מה עבר עליך בעבר או יעבור עליך 

בעתיד - אתה בן של אבא, והוא אוהב אותך בכל מצב!'
הרבי סיים את דבריו הנרגשים, עיניו זלגו דמעות, וגם מעיניו 
של היהודי הזר, נשרו כמה קליפות. דוק עדין ואצילי של דמעות 

טהורות כיסה אותן, דוק של תשובה...
את הסיפור המפעים, העניק לנו במתנה כ"ק האדמו"ר מטאלנא 
שליט"א, וזו מתנה יקרת ערך לימים אלה, כי כדאי מאוד לזכור 
ולהפנים: העבר איננו, העתיד לפנינו, ואבא שבשמים אוהב אותנו 
ומחכה לנו תמיד, אבל בימים אלה בעיקר. אנחנו כה קרובים 
לאבא, אהבתנו ההדדית בוערת כאש להבה, ואנחנו יכולים לחזור 

אליו בכל רגע!
וגם אם היצר בא לעייף אותנו, ולטעון כי ההיסטוריה מוכיחה 
שאנחנו לא יכולים, ואנו כה רחוקים, ובמצבנו הנוכחי כבר ויתרו 
עלינו חלילה - נספר לו את הסיפור הזה... כי בכל מצב, בכל גיל, 
מתוך כל תחושה, ואחרי כל סיפורי היצר – עודנו בנים אהובים 
לאבא שבשמים כגדולי הצדיקים, והוא מחכה לנו ביד פתוחה 

ומושטת כאילו היינו עובדי השם מנעורינו! 
אבא מחכה לך, אוהב אותך, מתגעגע בכליון עיניים. רק תושיט 

לו את היד!

לאורך שני 
העשורים הללו, 

המשיך רבי חיים 
בתדירות ובמסירות 

לשנן את הקוד 
הסודי, כדי שאם 

וכאשר יימצא 
היורש - יוכל לתת 

לו את הקוד...



1213 dirshu@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

 הכל על טעמי ומנהגי סימני ר''ה ומה הסיבה האמיתית מדוע לא אוכלים אגוזים
והאם עדיף להמנע מאכילת עוגת דבש עם שבבי אגוזים 

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א 

אנו מסובים לשולחן ראש השנה, שמחים מחד 
ומפחדים מאימת הדין מאידך. אב המשפחה בוצע 
על החלות וטובל אותם בדבש, וכעת מתחילים עם ה"סימנים". 
הפירות ומיני המאכלים מועברים מיד ליד בדחילו וברחימו וכולם 
עוצמים עינים ומבקשים, מתחננים לשנה טובה ומתוקה. מה הם, 

ה"סימנים" ועניינם?
הגמרא בהוריות )יב, א( אומרת: "השתא דאמרת סימנא מילתא 
היא, יהא רגיל איניש למיחזי ריש שתא קרא ורוביא, כרתי, סלקא 
ותמרי". הגמרא בכריתות )ו,א( כותבת גם היא כך, אך ישנו כאן 
שינוי משמעותי, שינוי של מילה אחת, בין שתי הגמרות, "יהא 
רגיל איניש למיכל ריש שתא". השיטה מקובצת ועוד ראשונים 
גורסים גם בגמרא בכריתות ש"יהא רגיל איניש למיחזי", שהכוונה 
שצריך לראות את הסימנים ואין צורך לאוכלם. גם בתשובות 
הגאונים מסופר שנהגו להביא לפני רב האי גאון סלסלה עם מיני 

הסימנים. הוא נטלם בידו ואמר עליהם 
את הבקשה, מבלי לאוכלם.

לעומת זאת, בתשובת הגאונים מוזכר 
בפירוש שנהגו לאכול את הסימנים ולא 
רק לראותם, וכך פסקו השולחן ערוך 

ויתר הפוסקים.
הקדמונים החשיבו ביותר את אכילת 
ה"סימנים". המהרי"ל ז"ל, אבי מנהגי 
אשכנז, כותב שישנם מקורות לסימני 
מהנביאים  מהתורה,  השנה  ראש 
ומהכתובים, והוא פורס אותם אחת 
ו(  )כלל קלט,  ה"חיי אדם"  לאחת. 
כותב שטעם ה"סימנים" הם לאור דברי 

הרמב"ן )בפרשת לך לך( שכתב שכל פעולות הנביאים נעשו כדי 
להוציא את הדברים מהכח אל הפועל, ו"דע כי כל גזירות עירין, 
משיצא למטה סימן לזה לא משתנה בשום אופן, וזה נראה לי 
ברור שהוא הטעם שאמרו רז"ל "השתא דאמרת סימנא מילתא". 
ה"בן איש חי" )בשו"ת תורה לשמה סימן לא( נשאל להסבר המנהג 
ניעור הבגדים בשעת אמירת תשליך, לסימן לזריקת העבירות 
לתוך המים, והוא מסביר ש"אין להרהר אחר מנהגן של ישראל 
הנזכרים בשאלה, יען כי כל פועל דמיוני הנעשה למטה הוא כדי 
לחזק הדבר למעלה", והוא מביא על כך מספר דוגמאות מהתנ"ך 

ומאריך בענין מופלא זה.
הראבי"ה )ח"ב תקמ"ז( מביא את תשובתו של רבי נטרונאי גאון 
ז"ל, שנשאל מדוע אין בעיה של "ניחוש" בעשיית כל הסימנים 
הללו. וכך כותב הוא: "מצאתי בתשובת קדמונים שחקקתם שאנו 
נחשי נחישות במה שאנו רגילים ליקח ראשי כבשים בראש השנה 
ואוכלין דבש וכל מיני מתיקה, ואוכלים טיסני עם בשר שמן, 
ואוכלין רוביא וכרתי, ושאנו שוחטים תרנגולים בערב יום הכיפורים 

כמספר בני הבית, ושאנו מסתכלין בצפרנים ב"בורא מאורי האש" 
ומטילים מים על כוס של הבדלה ורוחצים פנינו. נשיב לכם: הנה 
זה הנחוש טוב הוא ורובו מן יסוד המקרא והאגדות. ראשי כבשים 
שאנו רגילים לאכול בראש השנה, כדי שישימנו הקדוש ברוך הוא 
שהוא ראש לכל, לראש ולא לזנב. ומה שאנו אוכלין טיסני עם 
בשר ושותין דבש וכל מיני מתיקה, כדי שיהיה השנה הבאה עלינו 
שמינה ומתוקה, וכן אומר בעזרא "לכו אכלו משמנים". רביא שהוא 
פול המצרי אנו אוכלים, כדי שירבו נכסינו כרביא זו. וכרתי אנו 

אוכלים כדי שיכרתו שונאינו".
'המאירי' כותב שהיו מושחים את המלך למלוכה ליד המעיין, 
לסימן טוב שמלכותו תימשך כמעיין נובע, והוא כותב שלכך נועדו 

גם סימני ראש השנה, לרמוז לדברים הטובים הרמוזים בהם.
השל"ה הקדוש הבין הבנה אחרת במנהג ה"סימנים". השל"ה 
שואל: "יש להקשות, במה שכתב רוביא - ירבו זכיותינו. אמת, כי 
לשון רוביא מורה על "ירבו", אבל איך נרמז שם שזכיותינו ירבו? 
אולי הכוונה לריבוי זכויות בעולם?. 
וכן בכרתי - יכרתו שונאינו, איך נרמז 
שם שהכוונה לשונאינו, אולי חלילה 

וחס להיפוך?". 
לכן מסביר השל"ה כך: "אלא הענין 
הוא, שאין שום רמז באכילת הפרי, רק 
הפרי הוא סימן, שיזכור האדם ויתעורר 
בתשובה ויתפלל על הדבר הזה. כשמניח 
רוביא על שלחנו ואוכלו, אז הוא לו 
למזכיר שיתפלל על שירבו זכיותינו. 
וכשרואה כרתי, אז הוא למזכיר ורמז 
שיתפלל על הכרתת שונאינו. נמצא 
שהעיקר הוא ההתעוררות והתפילה, 
ולאחר שהתפלל ואוכל דבר זה, אז הוא עושה רושם שתתקיים 

תפילתו".
לאכול או להסתכל?

כאמור, פעם אחת מובא בגמרא שעלינו לאכול את הסימנים 
ופעם שניה מובא שעלינו להביט בסימנים. מסיבה זו כותב הכף 
החיים שאדם שאינו יכול לאכול את הסימנים מטעמי בריאות 
או מחשש תולעים וכדומה, די לו שיביט בהם ויאמר עליהם את 
ה"יהי  רצון".  ומסתבר שכאשר הילדים אינם רוצים לאכול חלק 
מהסימנים, בגלל ש"זה לא טעים", נציע להם לפחות להביט 

בסימנים הללו ולומר עליהם את ה"יהי רצון".

התפוח בדבש התקבל מאד, אף יותר מיתר ה"סימנים" המוזכרים 
בגמרא, למרות שמקור אכילתו נמצא במקור מאוחר יותר, בספר 
הטור, הכותב שנהגו לאוכלו באשכנז. ככל הנראה באשכנז לא היו 
מצויים הסימנים המובאים בגמרא ולכן התפוח כבש את מקומו 
בסערה, עד כדי כך שישנם רבים שאוכלים תפוח בדבש ורימון 

ולא אוכלים כלל את הסימנים המובאים בגמרא. 

סבתא תחי' לאוי"ט מכינה כ... 350 מנות מכל "סימן" מסימני ראש 
השנה, אותם מקבלים כל הילדים, הנכדים, הנינים ועוד משפחות רבות של 

מחותנים וקרובים, בני משפחה רחוקים ויהודים שצריכים תשומת לב.

המשך בעמוד הבא <<<
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המשך בעמוד 21 <<<

יתכן שהתפוח בדבש זכה לעדנה מיוחדת גם בגלל הסודות 
הטמירים הטמונים באכילתו. רבנו הגר"א ז"ל כותב ש"אוכלים 
תפוח על שם "ופריו מתוק לחיכי" וכמו שכתוב "כריח השדה" 
ומתרגמין "חקל תפוחין", והיה בראש השנה, כידוע". הט"ז כותב 
בשם המהרי"ל ש"תפוח הוא רמז על שדה תפוחין, הידוע על פי 
הקבלה", והגר"ח פלאג'י זצ"ל  כותב: "וכשאוכל התפוח יכוון 
לחקל תפוחין קדישין, הרומז לשכינה שעכשיו הוא בבחינת דין 
קשה ובאכילת התפוח יכוון להמתיק הדינים". בספר "תורת אמת" 
מסביר שהתפוח רומז על גדולתם של ישראל, שחז"ל אומרים 
שישראל משולים לתפוח, ש"מה תפוח פריו קודם לעליו, אף ישראל 
הקדימו נעשה לנשמע", ובפרט שגם כעת, בליל ראש השנה,  אנו 
יושבים ואוכלים את סעודת החג מתוך ביטחון שהקב"ה יעשה 
לנו נס ויצדיק את דיננו, וזהו עוד לפני ששמענו שיצאנו זכאים 

בדין, בחינת הקדמת "נעשה" ל"נשמע".
הרמ"א כותב בשם הגאונים ש"ויש אוכלים רימונים ואומרים "נרבה 
זכויות כרימון". ברימון, כך כתבו הספרים, ישנם 613 גרעינים, כמנין 
תרי"ג המצוות, וגם אמרו חז"ל  על הפסוק "כפלח הרימון רקתך", 
שאפילו ריקנים שבך מלאים מצוות כרימון. הגר"ח פלאג'י  כותב 
שכשם שברימון מסירים את הקליפות ומגלים את הגרעינים, כך 

על ידי התשובה סרים הקליפות ושבים המצוות.
--- כיצד יתכן ש'ירבו זכויותינו כרימון'. והרי כעת יש לנו רק את 
הזכויות שעשינו, וכיצד נוכל להרבות אותם, אם לא עשינו אותם?
מבארים שהרי כשאדם שב בתשובה מאהבה, עוונותיו נהפכות 
לזכויות, ואנו מבקשים שנזכה לשוב בתשובה מאהבה ובכך ייהפכו 

העבירות לזכויות, ואנו "נרבה זכויות כרימון". 
ישנם המסבירים שאנו מבקשים מהקב"ה שיצרף כבר כעת 
לחשבון זכויותינו את ה'קבלות' לחיזוק המצוות שאנו מקבלים 

על עצמנו לקראת השנה החדשה.
הסימנים- מה לקנות?

נתחיל מהסימנים החשובים יותר, אלו המובאים בגמרא עצמה, 
הכותבת שעלינו לאכול קרא ורוביא, כרתי, סילקא ותמרי. 

* קרא, כותב רש"י הוא דלעת. הדלעת בארמית הוא "קרא" ובערבית 
"קרע". ה"טעמי המנהגים" מסביר שאוכלים קרא כיוון שהוא גדל 
מכוח אור הלבנה, המניע את כוח המים ומעורר מבפנים. וכמו כן 
הוא קר מבפנים ויש בו כעין התקררות הממתיקה את כוח הדינים.
* "רוביא", כותב רש"י, הוא תלתן, ופירש רש"י "שהם גדלים 
מהר ויש מהם שהם מתוקים". המהרש"א מסביר שהם גדלים 
במהירות ולכן יש באכילתם סימן טוב לגדילה וצמיחה מהירה 
של המזל הטוב. החיד"א ב"ברכי יוסף" מסביר שטעם אכילתו 
הוא כיוון שהרוביא מחזיק בקלח אחד פולים רבים, ויש באכילתו 
סימן טוב, שירבו זכויותינו ונפרה ונרבה. בערבית נקרא "רוביא" 
בשם "לוביא", ולכן כותב ה"בן איש חי" )פרשת ניצבים,ד'( שלכן 
יש להוסיף ב"יהי' רצון":"ותלבבנו". ישנם הלוקחים כ"רוביא" תלתן 

המזוהה כצמח ה"חילבה", הנאכל בקהילות תימן.
* כרתי: ל"כרתי" לוקחים מין של בצלים גדולים או בצלים 
קטנים שעליו ארוכים, ובערבית הוא נקרא "כראת". ויש שלוקחים 

כרישה, לוף.
הט"ז מסביר בשם האגודה שלוקחים רוביא וכרתי בגלל מהירות 

גדילתם, שיש בכך סימן טוב, ולא רק מפני השם "כרתי".
השולחן ערוך כותב שבאכילת כרתי אומרים: "שיכרתו שונאי ה'" 
ובפוסקים אחרים הנוסח הוא "שיכרתו שונאינו". במחזור ליוורנו, 
בו מובאים מנהגי הספרדים, הנוסח הוא: "שיכרתו אויבינו ושונאינו 

וכל מבקשי רעתינו תרום ידך על צריך וכל אויביך יכרתו". 
* סילקא- רב האי גאון כותב ש"סילקא" הוא תרד, וכך מבואר 
ברשב"ם בפסחים )קיד,ב(. ה"בן איש חי" )שנה שניה, פרשת נשא( 
כותב שהסילקא נגוע בתולעים, ולכן שיביאוהו לשולחן, אך לא 

יאכלוהו, וכך נפוץ המנהג בקרב יהודי בבל.
השולחן ערוך כותב שבאכילת הסילקא אומרים: "שיסתלקו 
עוונותינו". הכלבו כותב שאומרים: "שיסתלקו עוונותינו ויסתלקו 
שונאינו וכל מבקשי רעתינו". ובמחזור ליוורנו מובא שהספרדים 
אומרים: "שיסתלקו אויביך ושונאיך וכל מבקשי רעתינו סורו ממני 
כל פועלי און, כי שמע ה' קול בכיי, סורו סורו צאו משם טמא אל 

תגעו צאו מתוכה" וכו'.
סבתא שלי, מרת ציפורה מאיר תחי', שתמשיך להיות בריאה 
ולהאריך ימים באושר ובנעימים, הינה דור שביעי בארץ ישראל, 
בת לגדולי ה"פרושים" תלמידי הגר"א ז"ל. סב זקנה, רבי צבי 
הירש, היה בעל-התוקע של אדונינו הגר"א ז"ל מוילנא. סבא 
שלה, הרה"צ רבי אפרים שמואל לרנר זצ"ל, הקים את בית כנסת 
הגר"א המיתולוגי ב"שערי חסד" ושימש כבעל התוקע של כל 
גדולי ירושלים. ואילו סבא שלה מצד אמה הוא מצאצאי ה"שארית 
יהודה", אחיו של ה"בעל התניא", ומגדולי חסידי חב"ד ב"שערי 
חסד". כשסבא שלה מצד אביה זעק בתפילה כשליח הציבור בבית 
כנסת הגר"א, זעק לעומתו הסב השני שלה, החבדני"ק, שליח-

הציבור ב"קהל חסידים" הסמוך...
סבתא תחי' לאוי"ט מכינה כ... 350 מנות מכל "סימן" מסימני ראש 
השנה, אותם מקבלים כל הילדים, הנכדים, הנינים ועוד משפחות 
רבות של מחותנים וקרובים, בני משפחה רחוקים ויהודים שצריכים 
תשומת לב. התקשרתי אליה השבוע וביקשתי תידרוך-מעשי 
לרכישת ה"סימנים" וסבתא תחי' הסבירה: "קרא" הוא כמו ריבה 
צהובה, הנעשית מדלעת ירקרקה. ה"כרתי" הוא בצל עבה במיוחד 
שחלקיו נפרדים אחד מהשני. לבצל העבה מחוברים עלים ירוקים 
צפופים, כמו פרח ירוק. יש שעושים את הכרתי גם מהבצל וגם 
מהעלים שבו, אך אנחנו חוששים לנגיעות התולעים שבעלים אלו 
ולכן אני זורקת את העלים, התופסים יותר מחצי הבצל, ומשתמשת 
רק בבצל עצמו. כל הילדים, וגם המבוגרים, מבקשים תמיד כמות 
כפולה של כרתי, בגלל טעמו המיוחד. היום קניתי את ה"כרתי" 
בשוק מחנה יהודה במחיר של 15 שקל לק"ג, אך בשנה שעברה 
הוא נמכר ב-25 שקל לק"ג. הספרדים לוקחים ל"רוביא" שעועית 
רטובה, שנקראת בערבית בשם "לוביא", אבל אנחנו, האשכנזים 
הירושלמים, לוקחים סוג של שעועית יבשה, הנקראת "רוביא". 
שעועית חומה שבכל גרגיר יש כתם שחור באמצע. ל"סילקא" 
ישנם שלוקחים תרד. התרד הם עלים קטנים. אך אנחנו לוקחים 
עלי סלק, שעליו גדולים, ועושים ממנו קציצות ירוקות וטעימות, 
שהם גם בריאות במיוחד. אם אתם מסתבכים, הטוב ביותר הוא 
שפשוט תגיעו לשוק מחנה יהודה ופשוט תבקשו קרא ורוביא, 

כרתי וסילקא, והמוכרים יתנו לכם את כל הסוגים הנכונים"...
ה"תמרי" הוא, כמובן, פרי התמר. רבים לוקחים תמרים יבשים, אך 
כשיש חשש לתולעים, לוקחים תמרים לחים. נוסחת השולחן ערוך 
היא לומר עם אכילת התמרים: "יתמו שונאי ה'". רב האי גאון כותב 
לומר "יתמו עוונותינו" ובמחזור הספרדים ישנו נוסח ארוך יותר.

הגר"ח קניבסקי שליט"א: לא לשביבי אגוזים בעוגה
מספר נשים צדקניות מעירנו התעניינו בשאלה מעשית. האם ניתן 
לאכול בראש השנה שביבי אגוזים הנמצאים בתבשילים או בעוגות?

)סי' תקפ"ג( כתב בשם המהרי"ל שמדקדקים שלא  הרמ"א 

<<< המשך מעמוד קודם
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<<< המשך מעמוד 1

ימים סיפר לי אברך שאשתו סבלה נוראות מאיזה מיחוש והייתה 
מבקרת בקביעות בבית החולים כל כמה שבועות, הלה קיים סגולה 
זו ובכל השנה שלאחריה לא דרכו רגליה על מפתן בית החולים, 

ועוד כהנה רבות...
האף אמנם כי סגולה זו קשה לרבים לקיימה – בפרט שלמחרת 
היום יש לעמוד שעות ארוכות בתפילה במוח צלול, עכ"ז הובאה 
זאת הסגולה למען ידעו דורותיכם חשיבותה וכוחה של האי סגולה, 
והעיקר הוא לנצל את הזמן כראוי ולא לבטל אפילו רגע אחד 
ביום קדוש זה, ויאמר עכ"פ פ"א תהלים או חלק ממנה כ"א כפי 

יכולתו או יחלקם בין בני הבית וכיו"ב.
אבינו מלכנו כתבנו בספר זכויות- עניין קבלות טובות

הרה"ק ה'צמח צדק' זי"ע היה אומר ש'קבלה טובה' שמקבל 
האדם על עצמו בימים הקדושים האלו הוא 'המלבוש החדש, לנפש 
החדשה, לשנה החדשה'. וכך ביאר הגאון רבי אליהו לאפיאן )לב 
אליהו, מערכות התשובה עמ' שמא( בדברי המשנה )אבות ד,א( 
'רבי אליעזר בן יעקב אומר, העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט 
אחד', ויש לדייק מהו שכתב בלשון הווה 'העושה מצווה אחת' 
ולא בלשון עבר מי שעשה, ועוד, מהו מצווה 'אחת'? אלא לומר 
לך, שלא מדובר במקיים איזה המצוה, אלא ב'קובע' ומקבל ע"ע 

שיקיים מצווה פלונית, בזה גופא 'קונה לו פרקליט' ליום הדין.
כה אמר הרה"ק ה'חידושי הרי"ם זי"ע )הובא 'אמרי אמת' שבת 
תשובה תרצ"ב( על אומרם )קידושין מ:( 'כל קבוע כמחצה על 
מחצה דמי', שאם קובע עצמו לאיזה דבר מצווה- בקביעות איתנה 
שאפילו כל רוחות שבעולם לא יזיזוהו, כבר נחשב לו כמי שיש 
בידו רק מחצה עוונות ומחצה זכויות, נמצא שבעוד דבר טוב אחד 

כבר נעשה כרוב זכויות ומטה את הכף לזכות.
סיפר לי אברך ת"ח מופלג אשר הנני מכירו משנות נערותו, כי 
זה לו שנים הרבה שסבל מרורות מ'חור' באזניו )בעור התוף(, 
והיו יסוריו קשים ומרים, מה גם שבכל השנים הללו נאסר עליו 
לטבול במקוה כי המים מסוכנים למי שחור לו באזניו... והנה ביום 
הושענא רבה )תשע"ה( היה אצל רבו שהורה לו כי הגיע זמנו לעבור 
ניתוח באזניו. כמה עסקני רפואה חשו לעזרתו ובמהרה הושג לו 
זמן ועת לנתחו, כאן אירע האות והפלא, כי בבואו לפני הרופא 
הגדול ראה הרופא כי הכל בריא ושלם ואין באוזנו כל זכר לחור... 
ויהי הדבר כחידה סתומה כי כל רואיו ומכיריו ידעו כי הלה סובל 
קשות באוזניו... עד שהאברך נזכר שבר"ה הבעל"ט קיבל על עצמו 
שלא לדבר בשעת התפילה, ומן הנראה שזכה בזכות שסתם פיו 

נסתם חור אחד כנגדו.
פעם שאל אחד מתלמידי הגה"צ רבי לייב חסמן זצוק"ל את 
רבו בימי הרחמים והסליחות, איזו קבלה יקבל על עצמו כסניגור 
בעת המשפט, ענהו הרב: "צא התבונן בעצמך באיזה דבר קל הנך 

בטוח שתוכל עמוד בקבלה זו למשך כל השנה, ויעש התלמיד כן, 
משחזר אל רבו והעלה לפניו את מסקנתו, אמר לו רבו עתה חצה 
נא את הקבלה לשניים, וקבל ע"ע רק מחצית אחת. כי על האדם 

להיות החכם הרואה את הנולד".
בעניין זה, סיפרו חכמי המשל מעשה ביהודי אחד מ'בני הכפר' 
שלא היה 'חכם' גדול, ואף 'טיפש' קטן לא היה. פ"א נקלע למקום 
מרוחק וכבר הגיע זמנו לחזור לביתו, החליט הלה לנסות לראשונה 
בחייו את התענוג המכונה 'רכבת הברזל', לנסוע באותה עגלת ברזל 
שאיננה צריכה לעזרת הסוסים. בבואו למוכר הטיקעטס )כרטיסי 
הנסיעה( הסביר לו המוכר כי ג' קרונות ישנם ברכבת. א' לעשירי 
תבל שם נהנים היושבים מסעודות כיד המלך ומשרתים לרוב. ב' 
לפשוטים יותר. ג' לפשוטים וקשי יום. כל קרון יורד במעלה מהקרון 

האחר הן מצד הסערוויס )שרות( והן מצד המחיר... 
'בן הכפר' החליט שאם כבר עומד הוא בפתח תענוגי הרכבת 
יקח לעצמו טיקעט במחלקה הראשונה, אבל מה יעשה הבן כשאין 
לו די מעות לקנות טיקעט במחלקה הראשונה עד ביתו? חשב 
לעצמו: אקנה ואסע עם הרכבת רק עד מקום פלוני- שם ארד 
ואקבץ נדבות יד אל יד עד שיהיו לי עוד מעות לנסוע עוד כמה 

תחנות, וחוזר חלילה.
עלה היהודי מאושר על הרכבת ונהנה מכל רגע, אך כעבור שעה 
קלה נכנס הממונה והודיעו כי במקום פלוני עליו לרדת אחר כבוד 
מן הרכבת. מה חשכו עיניו ברדתו מהרכבת וירא כי המקום מקום 
שממה, ואין לו ממי לבקש עזר וסיוע בממון, ואין ביכולתו לאסוף 
ממון ושם יישאר לאורך ימים... טפח האיש על ראשו וצעק, אוי לי 
כי פתי הייתי, הרי באותן מעות שהיו ברשותי הייתי יכול לקנות 
טיקעט זול- למחלקה השלישית, ובזה כבר הייתי יושב בביתי על 
מי מנוחות, כמה סכל הייתי שהילכתי בגדולות ובנפלאות ממני, 

ועתה נשארתי ללא מאומה. 
אף לדידן יאמר: הבא לקבל על עצמו קבלות טובות וחיזוקים 
לקראת הימים הנוראים הבאים לקראתנו, יראה להיות ה'חכם עינו 
בראשו', יקבל ע"ע מעתה קבלה שלפי אומד דעתו יוכל לעמוד 
בה למשך זמן ארוך מבלי ליפול. כי המהלך בגדולות ובנפלאות 
יותר מכפי יכולתו, סופו ליפול  ממנו ומקבל על עצמו טובות 
מכל קבלותיו הטובות ולמצוא את עצמו באמצע מדבר שממה 
רוחני... אמנם אם יקבל כפי כוחו יעלה ויבוא ממדרגה למדרגה 

עד שיעמוד על דרך הטוב.
יה"ר מלפני אבינו שבשמים שנזכה לשוב בתשובה שלימה להתעלות באמונה 
ובשמחה, כהכנה הראויה לימים הנוראים, ונבוא לידי סליחה מחילה וכפרה 

בקרבת ה', ונזכה לשנה טובה ומתוקה שנת גאולה וישועה ברו"ג.
)מתוך באר הפרשה ראש השנה תשע"ז(

מהי הדרך להצליח בתשובה  

במה שונה התשובה של ראש השנה, מזו שח יום הכיפורים?  

היתכן שדוד המלך יתבטא בטרוניא: ''כי אבי ואמי עזבוני''?  

מפני מה מבטלת הצדקה את הגזירות ומצילה ממוות?  

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



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

מהי הדרך להצליח בתשובה  

במה שונה התשובה של ראש השנה, מזו שח יום הכיפורים?  

היתכן שדוד המלך יתבטא בטרוניא: ''כי אבי ואמי עזבוני''?  

מפני מה מבטלת הצדקה את הגזירות ומצילה ממוות?  

משל החפץ חיים שלא לדבר מהשפה ולחוץ
הרב ישראל ליוש

"ְקחּו ִעָּמֶכם ְּדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'" )מתוך הפטרה שבת שובה(
משה הינו יהודי שפרנסתו מצויה לו בדוחק, הוא עובר מעבודה 
לעבודה ואינו מצליח להתייצב בעבודה קבועה. יום אחד פגש משה 
את יעקב, ידיד נעורים שמזלו שפר עליו והוא עשיר גדול. לאחר 
התעניינות הדדית אחד בשלום השני, מספר משה ליעקב כי מצבו 
הכספי קשה וכי בקושי רב הוא מכלכל את ילדיו, 'בשמחה אעזור 
לך במה שאוכל' - אמר לו יעקב, משה שכבר היה שבע מתרומות 
חד פעמיות, ביקש מיעקב: 'אנא ממך הלווה לי אלף דולר כדי 
שאוכל להשקיע אותם בעסק משלי, וכך אעמוד על רגלי ולא 
אצטרך יותר להגיע למתנת ידם של אחרים, ובעזהי"ת' – הוסיף 
יעקב – 'כאשר יורווח לי אחזיר לך את הכסף'. 'בשמחה' – ענה 
לו יעקב – 'אך כרגע אין עלי את הכסף, בוא מחר למשרדי בשעה 

5:00 אחה"צ ואתן לך את הכסף'. 
יעקב פגישה חשובה שהיתה  לקראת השעה היעודה ביטל 
אמורה להתקיים מחוץ לעיר ונשאר במשרד להמתין לידידו משה, 

אך משה לא בא. למחרת, שוב פגש 
משה את יעקב, ושוב דיבר איתו על 
'אין לך מושג כמה  דבר ההלוואה, 
הלוואה זו תעזור לי ותחיה את נפשי' 
'היא תשקם אותי  - התחנן משה – 
ויותר לא אצטרך לצדקות' – הוסיף. 
'כבר הסכמתי להלוות לך' – ענה לו 
יעקב – 'אך לא הגעת, אם אקבע לך 
היום שוב באותה שעה ובאותו מקום, 
תבוא?', 'בוודאי שאבוא' - ענה משה, 
'קבענו' – סיכמו ונפרדו לשלום, אך 

כפי שקרה אתמול קרה אף היום, יעקב פינה את זמנו ונשאר 
במשרד בשעה 5:00, ואילו משה לא בא.

למחרת, הכל שוב חזר על עצמו, הם נפגשו, משה התחנן מחדש 
כאילו הם נפגשים עתה לראשונה, יעקב בטוב לבו שוב הסכים 
להלוות לו את הכסף, סיכמו על פגישה בפעם השלישית, וגם 
אליה משה לא בא. אין צורך לתאר לפניכם מה יקרה אם הם 
יפגשו פעם רביעית ומשה יבקש שוב את ההלואה, הלא יעקב 
יטען לו: 'כנראה אין לך צורך בהלואה, אם היא היתה כה חשובה 
לך כדבריך, לא היית מתעצל לבוא למשרדי', משה הפסיד את 

הזדמנות חייו לפתוח עסק מרוויח משל עצמו.
במשל זה מסביר מרן החפץ חיים את הפסוק "קחו עמכם דברים 
ושובו אל ה'", לעיתים בני האדם מדברים הרבה בענייני תשובה 
ומעשים טובים, אבל לבם לא עמם, המעשים שלאחר הדיבורים 
לא משקפים את הדיבורים. על מצות התשובה אומרת התורה 
"כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו", 'לא מספיק' 
– אומר החפץ חיים – 'שהתשובה תהיה 'בפיך', היא צריכה להיות 
גם 'בלבבך', ולא כמו משה שבפיו התחנן להלוואה, אבל מעשיו 

ממש לא הוכיחו כך'.
'גם בתפילה' – אומר החפץ חיים – 'אנו רגילים לבקש דברים 

מסוימים, אך מעשינו בפועל לא מראים את רצינות כוונתנו, אדם 
קם בבוקר ומבקש בתחנונים מהקב"ה "והאר עינינו בתורתך" "תן 
בלבנו להבין ולהשכיל" "חננו מאתך דעה בינה", ומיד לאחר מכן 
הוא פונה לעסקיו ולא מקדיש עיתים לתורה כל היום כולו, הלא 
במעשיו הוא מראה שמה שביקש בפיו, ממש לא היתה בקשה 
רצינית והיא כלל לא חשובה לו, בדיוק כפי משה שביקש הלואה 

ולא בא כלל לקחתה.
•••

על חשיבות הענין שלא לדבר מהשפה ולחוץ, אלא שפיו ולבו 
יהיו שוין, נוכל ללמוד מהספור הבא, אותו ספר מרן הרב מבריסק 
'בריסק' כדי  זצ"ל, על יהודי מארץ ישראל שהגיע אל העירה 
לאסוף צדקה לעניי ארץ ישראל. חודשים רבים הוא שהה בבריסק 
וגלילותיה וכיתת רגליו מעשיר לעשיר ומקהילה לקהילה לאסוף 

צדקה עבור הנצרכים.
לקראת חג הפסח, כאשר כבר היה לו סכום נכבד, החליט לשוב 
אל ביתו, ולשם כך הוא פנה אל סניף הדואר המקומי כדי לשלוח 
את הכסף לארץ ישראל, אך כאשר חיפש במעילו 
את הכסף, חשכו עיניו, הכסף איננו, כנראה שהוא 
נגנב ממנו, וכל עמלו במשך חצי שנה ירד לטמיון.

היהודי המשולח הבין מיד מיהו הגנב, אבל את 
הנעשה כבר אין להשיב...

כאשר עמד בתור להפקיד את הכסף, ניגש אליו 
אדם והציע לו לקנות מעיל חדש, 'אני רואה שמעילך 
מרופט' - שכנע אותו המוכר – 'הנה יש בידי מעיל 
חדש במחיר זול במיוחד', היהודי השתכנע ומדד 
את המעיל החדש. המוכר הנוכל החזיק לו את 
המעיל הישן בזמן המדידה, וכך בקלות העביר 

את מעטפת הכסף לכיסו מבלי שאיש שם על לב.
בצר לו פנה היהודי אל בית אבי מרן הגר"ח -סיפר הגרי"ז- 
וסיפר לו את דבר הגניבה, הוא שאג אל הרב מנהמת לבו על 
צרתו הגדולה, כי עומד הוא לשוב אל ביתו מבלי כל שכר על 
עמלו הרב במשך חצי שנה, היהודי בכה רבות ומאן להרגע. 'אל 
דאגה' - הרגיעו רבי חיים – 'שוב אלי בעוד כמה ימים ונסדר את 
הענין'. הגר"ח פנה לעסקני המקום וכעבור כמה ימים הוא השיג 

את סכום הכסף שאסף המשולח.
כאשר נתן הגר"ח את הכסף ליהודי, התבייש היהודי על שהגיב 
לפני רבי חיים באיבוד עשתונות, והבין שירד ערכו בעיני הרב על 
שבכה כה רבות על כסף שאיבד, ולכן הסביר היהודי לרבי חיים: 

'כבוד הרב לא יחשוב שצעקתי על הממון שאיבדתי, ליבי כאב על 
כך שהייתי פתי והאמנתי לנוכל ההוא שבא למכור לי חליפה, איך 
הייתי כה טיפש ולא הבנתי כי כל רצונו היה לגנוב את כספי'. 'אם 
כך, וזה כל צערך' - אמר לו הגר"ח – 'אכתוב לך תעודה שאיש 
חכם אתה ואינך שוטה ואינך פתי, ואת הכסף שאספתי עבורך 

אתן לעניי העיר', מיד צעק היהודי: 'אבל מה יהיה עם הכסף'...

 'אם כך, וזה כל צערך' - אמר לו הגר"ח – 'אכתוב לך תעודה
שאיש חכם אתה ואינך שוטה ואינך פתי, ואת הכסף שאספתי עבורך 

אתן לעניי העיר', מיד צעק היהודי: 'אבל מה יהיה עם הכסף...'.
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<<< המשך מעמוד 3

)בראשית ח', כ"ב(: "יום ולילה לא ישבותו". וכשם שהבטיחה 
התורה את זריחת השמש, כך היא הבטיחה את גילוי כבודו ית' 
שנאמר )במדבר י"ד, כ"א( "חי אני וימלא כבוד ה' את כל הארץ", 
שסוף כל סוף תבוא הגאולה השלימה ותתכונן מלכות שמים בגלוי. 
וכשם שאנו מאמינים בהבטחת זריחת השמש, כך עלינו להאמין 

בהבטחת ביאת המשיח.
הימים הנוראים במחיצת החפץ חיים 

"בימים הנוראים ישתדל להעביר על מידותיו"- ירגיל עצמו 
במידה של 'מעביר על מידותיו', שמלבד שהיא קדושה, שעבור 
זה מעבירין לו לאדם על כל פשעיו כמו שאמרו חז"ל, עוד היא 
תועלת גדולה שעי"ז לא יבוא האדם לידי כעס ומחלוקת. ואל 
יקשה עלי הקורא, למה אנו צריכין לכל העצות האלו, והלוא יש 
לנו עצה מחז"ל על מאי דכתיב "האומנם אלם צדק תדברון", מה 

אומנותו של אדם בעולם הזה, ישים אדם עצמו כאילם. תשובה 
לזה: סחורה זו יפה היא מאוד וכה הוא משומר מכל נזק, אבל 
לא הכל יכולים לקנותה כי אם העשירים הגדולים בנגישותם, 
אבל כעת אנו מוכרחים להתנהג במידה המצומצמת. אכן, בימים 
הנוראים הקדושים בוודאי נכון מאוד להתנהג במידה הקדושה 
הזו. וכן שמעתי שנהג הגאון הצדיק רבי יצחק אב"ד פטרבורג, 

מראש חודש אלול עד אחרי יום הכיפורים היה משים עצמו כאילם 
כעצת חז"ל. והפוחת לא יפחות עכ"פ מעשרה ימים שבין ראש 

השנה ליום הכיפורים.
)חובת השמירה פרק י'(

]מתוך הספר הימים הנוראים במחיצת החפץ חיים מופיע בעלון 

"משנת החפץ חיים"[

<<< המשך מעמוד 7

היה אדם אחד, משפחות-משפחות באותו מרץ, באותה רגישות, 
כאילו הוא מחתן להם את הילד הראשון, כך שנה ועוד שנה ועוד 
חמש שנים ועוד עשר שנים ועשרים שנה, ברציפות בלי להתעייף. 
ובשפע וברווח. איך אומר בעל המעשה: "הוא גם שילם על אחד 
מה'שבע ברכות', וזה אחרי שהוא כבר נתן עשרות אלפי דולר 

לחתונה ולרהיטים ולחלק מהדירה. לא יאמן".
בבית פנימה, תמיד

יש מי שעושה חסד עם אנשים רבים, אך שוכח מלהתחסד עם 
בני ביתו הקרובים, ר' דוד לייב היה מפליא את הכל במידותיו 
לזוגתו  וביחסו  פנימה  התרומיות עם הקרובים אליו, בביתו 
הצדקנית ע"ה. הוא היה ותיק בחסד גם עם הקרובים אליו... ובכך 
התבטאה דרגתו האמיתית כאיש רחום וחנון ובעל חסד אמיתי. 

מעיד אחד ממקורביו:

"הייתי משמשו תקופה ארוכה בשנותיו האחרונות. בבוקר הייתי 
בא לקחתו מביתו לקראת ההכנות לתפילה ואחריה התפילה 
ה'שנור' וכו', הוא היה יוצא אז מביתו לכשבע עד שמונה שעות. 
זכור אזכור דבר אחד שראיתי מידי יום ביומו והתפעלתי. לפני 
שיצא מהבית היה ניגש לזוגתו שעדיין נחה במיטתה, וזאת גם 
בשנים שהיתה חולה ממש וכמעט לא שמה לב אם הוא נמצא 
בבית או לא, ולפעמים כשהיה עומד כבר עם רגל אחת מחוץ לבית 
היה כאילו נזכר ושב אליה, ובכל פעם לא שכח לומר לה בעדינות: 
'א'גוט מאמרגן, איך גיי ארויס און איך קום שפעטער צוריק' – 

בוקר טוב, אני יוצא והולך ואשוב מאוחר יותר".
כך מאות ואלפי ימים עשרות שנים. וזו רק דוגמא קטנה וצדדית 

בחסדיו האמתיים עם בני הבית– לוותיק ועושה חסד! 
)מתוך הספר "בחוזק יד"(

בלבד, האם יש ענין שיזלפה על פני הסלע? הרי לא תפעל מאומה. 
אם כן, מה ערכה של שיחה אחת? ודאי שהיא השחתת זמן!" 

אכן, אמר האברך בליבו, כפי ששיערתי.
המשיך הסטיפלער ואמר: "אבל, מצד שני, אם הטיפה הראשונה 
לא פעלה מאומה. וכמי שאינה, אם כן הטיפה השניה היא הראשונה, 
והואיל ובתור הטיפה הראשונה אינה פועלת, הרי השלישית היא 
הראשונה. וגם היא לא תפעל, נמצא שהחמישית היא הראשונה 

וכן הלאה עד לאחרונה.
"אבל הרי האבן נחקקה.

יותר,  "בהכרח, שגם הטיפה הראשונה פעלה, והשניה פעלה 
השלישית עוד יותר, ועד האחרונה- ונמצא, שלא השחתת דבריך 
לריק, ולא היה זה ביטול זמן, ונקוה שהיה זה בבחינת: "שלח 

לחמך על פני המים, כי ברוב הימים תמצאנו" )קהלת יא, א("!
וכן הוא ודאי. שהרי ענין סיפור יציאת מצרים בליל הסדר הוא 
"כדי שיתעורר ליבו לדבר, כי בדיבור יתעורר הלב" )"חינו", מצוה 
כא(, ולפיכך "כל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח". 
אך יחד עם זאת, הביא האבודרהם זצ"ל )בסדר ההגדה ופרושה( 
קושית הרי"ף זצ"ל מדוע אין מברכים על סיפור יציאת מצרים. 

ותרץ, משום שבהזכרת יציאת מצרים שבקידוש כבר יצא ידי חובה. 
והרשב"א זצ"ל כתב שזו מצוה שאין לו קצבה ידועה, שבדיבור כל 

שהוא מעניינה יצא ידי חובה. הרי מבואר שכבר בהזכרה ובדיבור 
כל שהוא מתעורר הלב באפס מה, וככל שמרבים לחזור ולעורר, 

הרי זה משובח.
והדברים נוקבים עד דיני נפשות. שכתב ב"חינוך" )מצוה כה( 
שחייב אדם למסור נפשו ולא יכפור חלילה ביהדותו. מפני ש"כל 
זה מחזיק וקובע אמונת הלב כשמוציא הדברים מן הכוח אל 
הפועל. כלומר כשמאשר בדיבורו מה שליבו מחליט". כלומר: מותר 
לו להתחזות לעובד אלילים כדי להטעות ולהינצל, אבל אסור לו 
לומר שהוא עובד אלילים )שולחן ערוך יורה דעה קנז, א-ב(, משום 

שהדיבור ישפיע עליו ויערער אמונתו חלילה.
הרי שאמירה אחת ויחידה "קובעת אמונת הלב"!

ואמר ה"שם משמואל" מסוכאטשוב זצ"ל )שבועות, קיב(, הלא  
דברים קל וחומר. ומה האומר לעבודה זרה "אלי אתה" חייב מיתה 

)סנהדרים ס ע"ב(
ומידה טובה מרובה )יומא עו ע"א(, האומר לקדוש ברוך הוא 

"אלי אתה"
האומר פסוקי מלכויות, הזועק: "המלך!"

על אחת כמה וכמה!
)מתוך 'מקרבן לתורה' ראש השנה(
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"כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלקינו" )דברים לב,ג(
הטור )או"ח סי' קכ"ד( כ' "שמעתי 
מאבא מורי )הרא"ש ז"ל( שהיה אומר 
על כל ברכה וברכה שהיה שומע בכל 
מקום, "ברוך הוא וברוך שמו" וזה 
שאמר משה רבינו "כי שם ה' אקרא 
הבו גודל לאלקינו". וכ"כ השו"ע שם 

)סעי' כ"ה(.
במעשה רב )הל' תפילה( מובא מנהג 
הגר"א ז"ל שלא להקפיד על אמירת 

"ברוך הוא וברוך שמו", משום שהש"ץ אינו ממתין עד שתכלה 
מפי העם ומפסיד חזרת התפילה.

ובמעשה רב השלם )אות י'( מובא מכת"י סינסינטי, שכשהש"ץ 
ממתין בחתימת הברכה בזה אף הגר"א אומר שיש לומר 

ברוך הוא וברוך שמו כדמוכח בטור בשם הרא"ש.
בס' ברוך שאמר )להר' ברוך אפשטיין זצ"ל בעל התורה 
תמימה עמ' קי"ד( מביא השערה מדוע יש שנמנעו מלומר 
"ברוך הוא וברוך שמו", שמקובל אצלו מגדולי ישראל 
שבימי שבתי צבי ימ"ש דקדקו תומכיו לומר "ברוך הוא 
ברוך שמו" שמכוון בגימטריא כשמו של מנהיגם )814(, 
ולכן נמנעו מלאומרו, אלא שכ' שכיון שבטור מביא זאת 
בתוספת ו' "ברוך הוא וברוך שמו", אם ידקדק לומר כך, 
נמלט מלכוין לגימטריא הנ"ל, משום שאומר בתוספת "ו" ולא 

במהירות שנראה כ"ברוך הוא ברוך שמו".

"אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם יקומו ויעזרכם..." )דברים ל"ב,ל"ח(
הרמב"ם בספר המצוות )לא תעשה קצ"ד( כ' שהזהירנו 
מלשתות יין נסך וזה לא בא כתוב נגלה בבאור, אבל אמרו 
בעבודה זרה )כט:( "אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם", 

מה זבח אסור אף יין אסור.
בסדר הדורות )ה' אלפים י"ח( מביא על ר' יחיאל מפריש 
שהיה מקורב מאוד למלך, ויקנאו בו השרים וילשינוהו באמרם 

שאם יגע המלך בכוס יין היהודי לא ישתה ממנו.
ויהי היום ויתן המלך כוס יין ליהודי לשתות והשיב הרב "לא 

אוכל לשתות ברגע זה, אך טרם נסע משולחנך אשתה".

ובהגיע עת רחיצת הידיים למלך 
אחר האוכל, רחץ ידיו על אגן זהב, 
ותכף לקח הרב המים ההם וישת 

לפני המלך והשרים.
ויאמר הרב אליהם: "בשתיה 
הזאת אני חפץ שמותרת לי, אבל 
בכוס יין אינני יכול לשתות להיותו 

אסור לי מן התורה".
והמלך שמר את הדבר ויאהבהו כפלים, וכדומה לזה שמעתי 

שאירע לרמב"ם ואחרים, ע"כ.

מדוע יש שנמנעו מלומר "ברוך הוא וברוך שמו"?

מדוע ר' יחיאל מפריש שתה את המים שהמלך רחץ בהם את ידיו?

פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

"אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא" )דברים לב,לט(
)סח.(  בגמ' פסחים 
דורשת הגמ' את הפסוק 
הנ"ל על תחית המתים, 
בתחלה מה ש"אני ממית 
אני מחיה", והדר מה 
ש"מחצתי ואני ארפא",

וכ' רש"י שכדרך שהן 
סומים  חגרים  מתים 
אלמים, כך הן חיין במומן, 
כך מתרפאים,  ואחר 

כדכתיב "אז ידלג כאיל פסח".

והביאור בזה שאם המתים יקומו לתחיית המתים בלא מום, 
יאמרו אחרים שאין זה אותם אנשים שמתו, ומנין שזה תחיית 
המתים אולי זה אנשים חדשים, לכן הקב"ה מקים אותם כשהם 
במומם ואח"כ מרפאם, כדי שיראו כולם שהם אותם אלו שבחיותם 

היו בעלי מומים.
ונראה לפי"ז לבאר מה שאומרים בתפילת י"ח "מחיה מתים 
ברחמים רבים, סומך נופלים, ורופא חולים, ומתיר אסורים", שלכאו' 
צריך להתחיל הפוך מהקל לכבד, כי אם הקב"ה יכול לחיות מתים 

ודאי שיכול לרפא חולים.
אלא שיש לומר שזה מרמז למש"כ הגמ' שבתחית המתים קודם 
הקב"ה יחיה את המתים, ורק אח"כ יסמוך הנופלים וירפא החולים.

מה הביאור בנוסח הברכה "מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים 
ורופא חולים ומתיר אסורים", הרי אם מחיה מתים ודאי רופא חולים?
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 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ÌÈÎ¯Î ≤ ßÌÈ„ÚÂÓ „Â„ ˘¯„ß

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 514 ש''ח

''ח113
 ש

מתנה בשווי 514

מסלול מס'

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤≥ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥±¥ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 533 ש''ח

''ח1115
 ש

מתנה בשווי 533

מסלול מס'

מתנה בשווי 508 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח1114
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 508

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 320 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰·

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח111
 ש

מתנה בשווי 320

מסלול מס'

ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò

מקבלים:



1819 dirshu@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥μ∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

מתנה בשווי 594 ש''ח

''ח115
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 594

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ¥
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∑ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥∏∂ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 650 ש''ח

''ח116
 ש

מתנה בשווי 650

''ח1116מסלול מס'
 ש

מתנה בשווי 1.052

מסלול מס'

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

 
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

מתנה בשווי 1.052 ש''ח

''ח117
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 1.052

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

 
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

מתנה בשווי 1.052 ש''ח
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המשך בעמוד הבא <<<

וגם רמז לאכילת סימני ר''ה מהתורה מניין? • כל הפרטים והמנהגים של אכילת סימני ר''ה לשנה טובה ומתוקה 
אמר אביי השתא דאמרת סימנא מילתא היא, לעולם ירגיל 

למיכל בריש שתא קרא ורוביא )הוריות יב, ב, וכריתות עא, א(.
נוהגים לאכול בליל ראש השנה מיני פירות ואוכלים הסימנים 

ואומרים על כל פרי "יהי רצון" משלו )טושו"ע תקפג, א(, 
הטעם: כיון שהוא תחילת שנה נוהגים לעשות לסימן טוב לאכול 
הדברים הרומזים לזה )חיי אדם כלל קלט, ומשנ"ב תקפג ס"ק ה(.

טעם אחר: כדי להזכיר לאדם שהוא עומד בדין ביום זה ויתעורר 
לתשובה )אליה רבה תקפג בשם השל"ה(.

טעם אחר: לפי שבר"ה אנו מבקשים על ענייני מלכות שמים 
כשמתפללים "ובכן תן פחדך", "ותמלוך אתה לבדך", ועל עניני 
עולם הזה אנו מבקשים רק ברמז ע"י אכילת הסימנים )ספר 

התודעה ח"א(.
רמז מהתורה לאכילת סימנים: 

דכתיב )שמות טו, כה( "שם שם לו חוק ומשפט" ור"ה הוא יום 
המשפט וסמיך ליה "וימתקו המים" 
ר"ל ביום המשפט יאכל דברים מתוקים 
וזה סימן טוב שתחדש עלינו שנה טובה 
ומתוקה )מהרי"ל הלכות ר"ה אות ז(.

זמן אכילתם:
יש שנהגו לאכול סימנים רק בליל א' 
דר"ה )אלף המגן תר ט בשם בני יששכר(, 
והטעם: לפי שפירשו את דברי הגמרא 
"בריש שתא" שצריך לאכול סימנים רק 

בליל א' דר"ה, 
ויש שנהגו לאכול גם ביום ב' )שערי 
תשובה תקפג בשם א"ר תקפג, מטה 
אפרים תר ס"ק יד(, והטעם: שפירשו 

"בריש שתא" היינו ב' לילי ר"ה )עיין מועדים וזמנים ח"א עמוד קו(.
ויש שנהגו לאכול גם ביום )שו"ע תקפג שע"ת שם, מטה אפרים 

תקצז ס"ק ד(.
הגרשז"א נהג לאכול בב' ימים דר"ה ונהג ביום ב' לומר ה"יהי 
רצון" בקיצור ובמהירות, ]לפי שבגמרא מובא ענין זה ב' פעמים, 
בגמרא בהוריות נאמר להראות את הסימנים, ובגמ' בכריתות כתוב 
לאכול את הסימנים ולכן אמר שאפשר לקצר ביום ב'[ )ועלהו לא 

יבול ח"א ע' ר"ח(.
אכילת אחרי ברכת המוציא

הטעם שאוכלים את הסימנים בסעודת ליל ר"ה אחר אכילת 
פרוסת המוציא, לפי שאין לאוכלם לפני ברכת המוציא משום 

שהוי הפסק בין הקידוש לסעודה )מטה אפרים תקפג ס"ק א(.
אמירת שם ה' ביה"ר: 

נחלקו הפוסקים האם מזכירים שם באמירת ה"יהי רצון", המשנ"ב 
מביא את ה"יהי רצון" עם שם ה' )תקפג ס"ק ב(, 

הגרשז"א היה נוהג לומר "יהי רצון" בשם ה' רק במין הראשון 

במין השני אמר יהי רצון בלי שם ה', וטעמו משום שקשה לו 
לכוון כראוי בהזכרת השם )הליכות שלמה פ"א ארחות הלכה 70(. 

צורת האכילה והברכה
לוקח הפרי מברך, אוכל קצת, ואומר ה"יהי רצון" וממשיך באכילה, 
והטעם שמברך בצורה הזאת, לפי שלפני הברכה א"א לומר ה"יהי 
רצון", לפי שאין ראוי לבקש על עצמו לפני שמברך את הקב"ה, 
ולומר היהי רצון אחרי שאוכל, אי אפשר לומר לפי שאין לו על 
מה לחול שכבר אכל, לכן עושים בצורה הזאת )מגן אברהם תקפג 

ס"ק ב, משנ"ב תקפג ד(.
כוונה באמירת היהי רצון

דברים אלו הנאכלים ונאמרים אין לאומרם בדרך תפילה, והטעם: 
לפי שאין תפילה בדרך אכילה אלא יאמרנה בדרך אמונה ובטחון 

)חכמה שלמה(.
בכוונתם: שיתעורר אדם בתשובה כשאומר היה"ר ויתפלל על זה 
בלב שלם )משנ"ב תקפג ס"ק ב בשם 

הא"ר בשם השל"ה(.
כשאוכל הסימנים יש להקדים קודם 
פרי משבעת המינים שנשתבחה בהם 
ארץ ישראל, ורבים נהגו לברך תחילה 
על התפוח, ואם אינו רוצה לשנות המנהג 
הקדום לא יניח את הפירות שמשבעת 
המינים על השולחן עד אחר שיברך על 
התפוח )הגרשז"א הליכות שלמה פרק 

א כו, תמר"ה דבר הלכה שם(. 
עוד אפשר לומר כנתבאר )בהלכות 
ברכות( שאין צורך לשנות מסדר האכילה 
בכדי להקדים החביב או מין שבעה, ה"ה 
כיון שמנהג לאכול תחילה את התפוח כמו שכתב בכה"ח שמנה 
לאכול תפוח ראשון לסימן טוב לכן אין צריך להקדים התמר אע"פ 

שהוא ממין שבעה )ע"פ כה"ח תקסג יג(.
בכוונת הברכה: יכוון לפטור בברכת העץ וברכת האדמה גם 
המינים שיבואו אח"כ שברכתם העץ והאדמה )הגרשז"א הליכות 

שלמה פרק א יח(. 
מי שאינו יכול לאכול הסימנים: כשאינו יכול לאכול הסימנים 
מחמת בריאות יכול להניח לפניו ולהביט בהם ולומר את היהי 

רצון )ערהו"ש(.
מובא בטושו"ע )תקפג א( שנוהגים לאכול תפוח בדבש כסימן 
לשנה טובה ומבקשים "שיחדש עלינו שנה טובה ומתוקה" )שם(. 
הטעם שאוכלים תפוחים, לפי שהשכינה נקראת תפוח כמו שכתוב 
"חקל תפוחין" ומבקשים שימתיק לנו את הדין על ידי כך )ט"ז 

תקסג ב(.
טעם אחר: לפי שבתפוח יש ג' הנאות טעם, מראה, וריח, והוא 
סימן טוב לבקשת שפע הכללי שהוא בני, חיי, ומזוני )בן איש חי 

תפוח בדבש, ראש של כבש והכוונות הרצויות באמירת 'יהי רצון' 

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

לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים
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<<< המשך מעמוד 13

לאכול אגוזים בראש השנה, כיוון שאגוז בגימטריא "חטא", וגם 
מפני שאגוזים מרבים כיחו וניעו )=כיחכוח וליחת הגרון( ומבטלים 
את התפילה. הטעם הראשון הוא תמוה ביותר, שהרי אגוז הוא 
18, ואם כן, אגוז כלל  בגימטריא 17 ואילו חטא הוא בגימטריא 

אינו בגימטריא "חטא"?!
הישוב המקובל בדבר הוא שלמרות שכותבים "חטא" כך, אך 
כשהוא נשמע, לא שומעים בו את האות אלף, והוא נשמע "ֶחט". 
החתם סופר )בהגהותיו שם על השו"ע( מסביר שחז"ל אמרו על 
הפסוק "אל גינת אגוז", שעם ישראל נמשלו לאגוז. כפי שאגוז, 
למרות שמתגלגל הוא למקומות מטונפים, הפרי שבתוך הקליפה 
אינו נמאס ומתלכלך, אף עם ישראל, למרות שמצויים הם בין 
אומות העולם, אינם מתלכלכים בפנימיותם. ומכיוון שאגוז רומז 
על הגלות וליכלוך ישראל, לכן לא כדאי להזכיר אגוז בראש השנה. 

ובפרט ש"אף גם זאת בארץ אויביהם", הם ראשי תיבות אג"ז".
ידידי הרה"ג ר' יוסף שלמה מאיר שליט"א, המתעסק רבות במנהגי 
אשכנז הקדומים, הסביר לי לפני מספר שנים, שהקדמונים ראו 
לנכון לקבוע מנהגים שונים לפי טעמים נסתרים וכמוסים שהיו 
להם, לפי חכמת הסוד ועוד, והם הלבישו את סיבותיהם בטעמים 
גלויים לעין, כמו ש"אגוז" בגימטריא "חטא".  אך האמת היא שזאת 

לא היתה הסיבה הנסתרת לקביעת המנהג שלא לאכול אגוזים. 
אישוש לדבריו נראה מדיון האחרונים )ראו בהגהה ברש"י ישעיהו 
פי"א א' ועוד(, שתמהו כיצד יתכן שלא לאכול אגוז, כאשר "אגוז" 

הוא בגימטריא טו"ב.
ה"יפה ללב" )סי' תקפ"ג( מעיר כיצד יתכן שישנה בעיה להזכיר 
חטאים בראש השנה, והרי אנו אומרים ב"תשליך" את הפסוק 
"ותשליך במצולות ים כל חטאתם"?! אלא, מסביר ה"יפה ללב", 
ישנו עניין באגוז ש"אינו מסמנא מילתא באכילתו". ולא, לא הכל 

אנו מבינים ויודעים מדוע כך קבעו הקדמונים.
שאלתי  את מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א, )באמצעות נכדו 
חביבו, ידידי רבי יעקב קניבסקי שליט"א( שמאחר שאין אוכלים 
אגוזים בראש השנה, האם ניתן לשים אגוזים בעוגה או בתבשילי 

ראש השנה, והשיב: עדיף שלא.
דברים אלו מסבירים את פסקו של רבנו הגר"ח קנייבסקי שליט"א, 
שעדיף שלא לאכול גם אגוזים שבתבשיל או בעוגה, משום שאין 
אנו יודעים ומבינים בסודם של דברים, והטעם של ה'כיחו וניעו' 
הוא רק סימן גלוי לטעם הדבר, וכנראה שע"פ סודות הדברים, גם 
שברי אגוזים שבעוגה ובתבשיל אינם ראויים לאכילה בראש השנה.

<<< המשך מעמוד קודם

נצבים אות ד עיין שם עוד טעמים(.
טעם אחר: על פי הגמרא )שבת פר"ע( א"ר ב"ח מאי דכתיב 
)שהש"ר ב, ג( "כתפוח בין עצי היער" מה תפוח זה פריו קודם 

לעליו אף ישראל הקדימו נעשה לנשמע.
ואוכלים אותו עם דבש: ע"פ סוף הפסוק דכתיב )שהש"ר שם( 

"בצלו חמדתי ופריו מתוק לחכי" )זכרון יהודה ח"ב רלו(.
דבש דבורים:  

הטעם שעדיף דבש דבורים ]חי[ לפי שהדבורים הם כמו נקמה 
לפי שעושים לפעמים נקמה כמו שמוכח מהפסוקים )תהילים 
קיח, יב( וכן מה שיוצא מהם הוא מתוק והוא סימן לדבר שיוצאים 
ממידת הדין למידת הרחמים, ודווקא דבש חי הוי סימן וראיה 
ממה שאנו מבקשים ומתפללים בר"ה בשביל חיים )לקט יושר 

הלכות ר"ה עמוד 124 ח(.
ראש כבש, או ראש של דג: ואומר "יהי רצון מלפני... שנהיה לראש 
ולא לזנב", ואוכלים ראש של כבש וטוב יותר של איל )משנ"ב שם 
ו(, זכר לאילו של יצחק שהקריב אברהם אבינו, שנאמר )בראשית 
כב, יג( "וישא אברהם את עיניו" וכו' )תשב"ץ קטן קיח, טור שם(.
בהגהות אשר"י )ר"ה פ"א סימן ה( כתב לטבול ראש הכבש בדבש.
דגים: ראש של דג: מברכים "יהי רצון... שנרבה ונפרה כדגים". 
הטעם באכילת דגים: כדי שלא ישלוט עין הרע כדגים שאין עין 

הרע שולט עליהם. 
טעם אחר: לפי שהדגים אין להם גבינים ועיניהם פקוחות תמיד 
ומעוררים בזה עינא פקיחא דלעילא שרומז על רחמים )אלף 

המגן תקפג כג(. 
ריאה: יש האוכלים ריאה, והטעם: מפני שהיא קלה, טעם אחר: 
מפני שהיא מאירת עיניים )כל בו סד(, ואומרים "יהי רצון שתהיה 

שנה קלה" )טור תקפג ב(.
אתרוג: יש שנהגים לאכול אתרוג בליל ראש השנה )טור מביא 

גירסת אביי בהורית ו, א(. 
הטעם: לפי שאדם הראשון חטא ביום ראש השנה, ויש דעות 
שאומרות שעץ הדעת היה אתרוג, לכן אוכלים אותו בשביל לתקן 

החטא על ידי ברכה על האתרוג.
טעם אחר: כדי לבקש שנזכה לקיים מצוות אתרוג. ועוד מה אתרוג 
פרי הדר הוא כך אנו נהיה מהודרים במצוות )סידור הגאונים ראש 

השנה מערכת התפילה שער ז פרק ח יב(.
טעם אחר: ע"פ הגמרא )ברכות נז, א( הרואה אתרוג בחלום הדור 
הוא לפני קונו, זכר לזה אוכלים אתרוג שהוא סימן טוב לראש 

השנה שנהיה הדורים )ספר יוסף את אחיו(.
הטעם שאין אוכל כל דבר אם טוב הוא יהיה כנגד ישראל ואם 

הוא רע יהיה כנגד עכו"ם, 
דווקא אלו הפירות שהם עצמם מתוקים, ואם יהיה פרי לא מתוק 
עם ברכה לשנה טובה לא יאכל אותו משום שאינו מתוק בעצם 

)אלף המגן תקפג כא(.
הטור כתב הטעם באכילת קרא מפני שממהר לגדול, הט"ז בשם 
ספר האגודה כת בטעם באכילת רוביא וכרתי כיון שהם גדלים 
מהר סימן טוב הוא )תקפג ס"ק א( בביאור הגר"א מוסיף דגדלי 

מהר וממתקי ולכן אוכלים דוקא אלו הדברים )שם ס"א(.
טבילה בדבש: 

יש הנוהגים לטבול פרוסת המוציא בדבש )משנ"ב תקפג ג(, 
עד שמחת תורה. 

טבילה בדבש ומלח לפניו: המשנ"ב )תקפג ג(, כתב לטבול רק 
בדבש ומשמע רק בדבש ולא במלח, וכן נהג הגרשז"א )הליכות 
שלמה ראש השנה אורחות הלכה הערה 77(. אבל דקדק שיהיה 
לפניו מלח וכן נהג החזו"א )תורת המועדים ס"ק ג( לטבול רק 

בדבש ולא במלח.
יש שנהגו לטבול גם בדבש וגם במלח )קצה המטה תרה ס"ק 

לה בשם ספר בינה לעיתים(,

וכך נהג הגרי"ח זוננפלד שאחר הטבילה בדבש טעם ממנה וטבל 
את צידה השני של החלה במלח )שו"ת שלמה חיים סימן שמו(.

יש שנהגו לטבול תחילה במלח ולאכול ורק אחר כך לטבול 
בדבש )טעמי המנהגים אות תשו(.
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 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

האם הקוסמים של היום עוברים על 'לא תעוננו' ואיזה איסור יש בהופעה של קוסמים 

יש לבאר הלכות כישוף בימינו, בהופעות של קוסמים שמראים 

מעשי פלא ע"י זריזות הידיים ואחיזת עיניים. מבואר בגמרא דף 

סה: שלדעת חכמים 'מעונן' זה האוחז את העיניים, ודעת רבי עקיבא  

שזה המחשב עתים ושעות ואומר איזה שעה ראויה יותר להצלחה 

במעשיו ודרכיו.

כתב הרמב"ם בספר 

ל"ב(  )ל"ת  המצוות 

וזה לשונו "מעונן זה 

האוחז את העיניים 

מן  גדול  ן  מי והוא 

התחבולה מחובר אליו 

ביד,  קלות התנועה 

עד שיתדמה לאנשים 

שיעשה עניינים אין 

אמיתות להם, כמו שנראה אותם יעשו תמיד שיקח חבר וישים 

אותו בכנף בגדו בפני העם וישים אותו נחש, וישליך טבעת לאוויר 

ואחר כך יוציאוהו מפי אדם אחד מן עומדים לפניו וכו', ומפני זה 

לוקה, והוא גם כן גונב דעת הבריות" עכ"ל.

הרי שפתי הרמב"ם ברור מללו שגם בפעולת אחיזת עינים של 

זריזות הידיים שלא ע"י כישוף בשמות טומאה, יש בזה איסור תורה.

וכן כתב החינוך במוצהר"נ בשם הרמב"ם, וביאר טעם האיסור 

שעי"ז יחשבו ההמון על דברים הנמנעים שאפשר לעשותם מבלי 

נס מהבורא יתברך, ועי"ז ח"ו יבואו לכפור בעיקר ולא יאמינו 

בניסי ההשגחה.

וכן פסק השו"ע יורה דעה סי' קע"ט סט"ו שהאוחז את העיניים 

אסור, וכתב הש"ק ס"ק י"ז דעת הרמב"ם שגם האוחז את העיניים 

ע"י מראה ותחבולות וע"י קלות התנועה אסור מן התורה.

וכן פסק החכמת אדם כלל פ"ט ס"ו כדברי הרמב"ם, והוסיף וז"ל 

"ומזה תראה שאותם הבדחנים שעושים כדברים אלו בחתונות, 

עוברים בלאו דאורייתא, והמצווה לעשותן עובר משום לפני עיוור, 

ולכן מי שבידו למחות צריך למחות וכל שכן שאסור להסתכל 

ולראותם, אבל אם הוא גוי שעושה נראה לי דמותר לראות" עכ"ל.

יש מתירים לעשות קסמים ומודיעים לציבור שאינם בכוחות על 

טבעיים רק חכמה וזריזות ידיים, אך בשבט הלוי ח"ה סי' קכ"ט 

אסור בזה, ויש להזהר מלהכשל באיסורי תורה, כפי המבואר ועולה 

מדברי הפוסקים שנתבארו לעיל.

 כמו שנראה אותם קוסמים יעשו תמיד שיקחו חבר וישים אותו
 בכנף בגדו בפני העם וישים אותו נחש, וישליך טבעת לאוויר

ואחר כך יוציאוהו מפי אדם אחד מן עומדים לפניו

077-2613337

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

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

קוראינו היקרים והנכבדים 
הננו להודיע כי בשבועות הקרובים,

יצא עלון 'לקראת שבת' לאור, בקובץ PDF למייל בלבד 
והמהדורה המודפסת לא תודפס ולא תופץ בנקודות ההפצה 

ניתן לקבל את העלון מידי שבוע, ישירות לתיבת המייל שלכם 
dirshu@dirshu.co.il :להצטרפות נא שלחו מייל

הדפסת העלון והפצתו תחזור למתכונת הרגילה 
אי''ה ביום חמישי פרשת נח
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 העלון מופץ לזיכוי הרבים, אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התורה 
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 האם יש איסור 'שהייה' בלחמניות של 'מלווה מלכה'?
 באיזה שלב ניתן להוציא מים מתוך המיחם בשבת?

והאם יש איסור 'שהייה' ברדיאטור?
פרטים שונים באיסור 'שהייה'

• איסור•'שהייה'•הוא•אף•בבישול•ובאפייה•לצורך•מוצאי•שבת,•דהיינו•שמותיר•תבשיל•על•הכיריים•או•מאפה•בתנור•סמוך•	
לכניסת•השבת,•על•מנת•שיהיו•מוכנים•עבורו•במוצאי•שבת.

• מים•–•יש•בהם•איסור•'שהייה'.•לדעת•השולחן•ערוך•צריך•שירתחו•כדי•להתיר•את•איסור•השהייה;•ולדעת•הרמ"א•–•וכנהוג•	
–•די•בכך•שיהיו•חמים•כעין•שיעור•'מאכל•בן•דרוסאי'•בתבשיל.

• כפי•שלמדנו,•בבשר•חי•שטעון•בישול•ממושך•אין•איסור•'שהייה';•אולם,•קטניות•וירקות•המתבשלים•במהירות,•ונאכלים•	
בדרך•כלל•רק•כשהם•מבושלים,•אינם•בכלל•היתר•זה.

• חכמינו•ז"ל•תיקנו•שלא•להבעיר•מדורת•אש•מעצים•סמוך•לכניסת•השבת,•אלא•בשעה•שהאש•תספיק•לאחוז•בעצים•	
מבעוד•יום•במידה•כזו•ששלהבת•האש•תעלה•מאליה.

• הסקה•של•מים•חמים,•או•רדיאטור•הפועל•על•שמן•–•יש•אומרים•שאין•בהם•איסור•'שהייה'.•ויש•שהורה•כי•אם•קיימות•	
דרגות•חום•שונות•לחימום•המים•שבמתקן•ההסקה,•אסור•להפעיל•את•ההסקה•במידת•חום•נמוכה.

• תנור•נפט,•אם•מצבו•תקין•ודי•לו•בהצתה•ראשונה•–•מותר•להותירו•דלוק•לשבת•ואין•בו•איסור•'שהייה';•אך•אם•קיים•חשש•	
שישכחו•ויגבירו•את•חּומוֹ•–•יש•לעשות•פעולה•כלשהי•למניעת•הדבר.

פרטים שונים באיסור 'בישול'
• מיחם•העומד•על•האש•וכיוצא•בו,•ובו•מים•שלא•רתחו•–•אסור•להוציא•ממנו•בשבת•מים•בטרם•שרתחו•כל•המים,•כיון•	

שפעולה•זו•מאיצה•את•חימום•המים•הנותרים.•

• מי•שהניח•בשבת•מאכל•שאינו•מבושל•כלל,•או•שאינו•מבושל•כל•צורכו,•על•הכיריים•–•חובתו•להסירו•לאלתר,•כדי•שלא•	
לעבור•על•איסור•דאורייתא•של•בישול.•וגם•אדם•אחֵר•מחויב•להסירם•משם,•כדי•למנוע•מהמניח•איסור•בישול•ואפייה;•
אולם,•אם•יש•במאכל•ובבצק•איסור•'מוקצה'•–•יתכן•שאדם•אחֵר•אינו•רשאי•להסירו,•משום•שאין•אומרים•לאדם•לחטוא•

כדי•למנוע•חטא•מחבירו.

איסור 'הטמנה'
• חכמינו•ז"ל•אסרו•'להטמין'•תבשיל•בשבת•אף•בדבר•שאינו•אלא•שומר•חום.•ובדבר•המוסיף•חֹום•–•אסרו•להטמין•לשבת•	

אף•בערב•שבת.

• מי•שהטמין•תבשיל•בערב•שבת•לצורך•שבת•בדבר•המוסיף•חֹום•–•צריך•להוציא•את•התבשיל•מההטמנה•לפני•כניסת•	
השבת.

• תבשיל•)מבושל(•שהטמינוהו•במזיד•בשבת•בדבר•שאינו•מוסיף•חֹום,•או•בערב•שבת•בדבר•המוסיף•חֹום•–•אם•ההטמנה•	
לא•הועילה•לחימום•התבשיל•או•לבישולו,•מותר•לאוכלו.

• את•	 ולאכול• להקל• ניתן• ובדיעבד• הלילה,• סעודת• לצורך• בהטמנה• אלא• שבת• בערב• הטמנה• איסור• שאין• אומרים• יש•
התבשיל;•ובתנאי•שלא•יעשה•כן•בקביעות.•

• ומותר•לכסות•אף•בדברים•	 וכדומה,•אינה•נחשבת•לפעולה•של•הטמנה.• הנחת•כיסוי•על•מאכל•כדי•לשומרו•מלכלוך•
ששומרים•על•חֹום•המאכל,•כיון•שאין•כוונתו•להטמנה.

• בהיות•עם•ישראל•על•אדמתו,•נהגו•לתקוע•שש•תקיעות•בסמוך•לשבת,•כדי•להפריש•את•העם•מעשיית•מלאכה.•ואף•	
לאחר•החורבן,•היו•שנהגו•להכריז•בסמוך•לשבת•שיש•להתכונן•לשבת.


