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הרב בנימין בירנצוויג
"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו" )בראשית כ"ה, כ"א(

התפילה  כי  לנו  נראה  שטחית  בהסתכלות 

היא תוצאה של מקרה וצרה. כשמתרגשת צרה 

על האדם הוא מתפלל לישועה, ולשם כך נתן 

הקב"ה את המתנה הנפלאה הזו של התפילה – 

להתפלל אליו כשזקוקים לישועה. 

נאמר  הנכון.  הוא  אנו שההיפך  אבל מעיון בפרשת השבוע מגלים 

-  סדר לשון  כי עקרה היא"  יצחק לה' לנוכח אשתו  "ויעתר  בפסוק: 

הפסוק נראה תמוה, לכאורה, היה צריך לכתוב: "ותהי רבקה עקרה ויעתר 

יצחק לה' לנוכח אשתו", הלא הצרה היתה הסיבה לתפילה. אך מלשון 

הפסוק משמע ההיפך כי התפילה היא סיבה לצרה, היתכן?

אכן כן! 

רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל מביא בשם ספר אפיריון, שלשון פסוק זה 

באה ללמדנו, שהקב"ה מתאווה לתפילתן של ישראל, ולכך מביא סיבות 

להתעוררות לתפילה. התפילה הינה הסיבה ולא התוצאה! רבקה היתה 

עקרה כי הקב"ה התאווה לתפילתו של יצחק.

'ולמה  פ"ט(:  )תולדות  כבר מצינו במדרש תנחומא  זה  נפלא  יסוד 

יוחנן,  ר'  ורבי חלבו בשם  לוי בשם רבי שילא  נתעקרו האמהות? א"ר 

שהיה הקב"ה מתאווה לתפילתן, אמר הקב"ה, עשירות הן, נאות הן, אם 

אני נותן להם בנים - אינם מתפללות לפני'. 

'אין הקב"ה  ובו נאמר:  מרן החפץ חיים מביא מדרש נוסף בתנחומא 

חפץ לחייב כל בריה, אלא מבקש שיתפללו אליו ויקבלם...'

מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצוק"ל היה מתריע על כך רבות, 

שהתפילה היא לא אמצעי להינצל מהצרה, אלא הצרה היא אמצעי להגיע 

לתפילה ולקרבת ה', וכשאדם לא מתעורר מעצמו לתפילה, אזי מגיעים 

הצרות והייסורים כדי לעורר אותו לתפילה. נשקיע בתפילה, ננסה להגיע 

לטעם של קרבת ה' בכל תפילה, או אז נחסוך את ה'מעוררים' של הצרות 

והייסורים.

 בעיירה מיר השוכנת ליד הגבול שבין פולין וליטא, גרה נערה שהתייתמה 

בגיל צעיר. כשבגרה הנערה והגיעה לגיל השידוכין נתקלה בקשיים רבים 

במציאת השידוך. הקושי התעצם כאשר כל חברותיה נישאו זה מכבר 

היא היתה  לעיכוב השידוך,  גרמו  נתונים שונים  רווקה.  נשארה  והיא 

נמוכת קומה, עניה ויתומה, אבל הסיבה שהקשתה ביותר, היתה שאיפתה 

האיתנה להינשא לאדם שיקדיש את חייו ללימוד התורה. כדי להינשא 

לאדם כזה היא היתה זקוקה לתמיכה כלכלית מצד משפחתה, אך ללא 

אב, לא היה מי שיוכל לסייע לה להגשים את חלומה הנעלה.

למען מטרה זו יצאה הבחורה לעבוד כספרנית, וניסתה לחסוך את רוב 

הכסף שהרוויחה. 

השנים נקפו, חברותיה הקימו בתים והיא נשארה בודדה ועצובה, ועל 

אף כל זאת לא ויתרה על שאיפתה הטהורה להינשא לבן תורה. יום אחד 

כאשר ישבה בספרייה מהרהרת ברוע מצבה, ומנסה לחשוב מה עוד ניתן 

יוכל לעזור לה.  לעשות, עלתה מחשבה בלבה, כי רק ריבונו של עולם 

היא אמנם הרבתה בתפילות, אבל תמיד הסתמכה על השתדלות נוספת 

שתוכל לעזור, כעת הגיעה למסקנה ששום השתדלות אין בכוחה להושיע 

מלבד עזרתו יתברך. 

החליטה לכתוב מכתב לאחד היחיד שיכול לעזור לה, לאביה שבשמים... 

על דף נייר שהיה מונח לפניה רשמה את כל התפילות שהיו שגורות 

בפיה בשנים האחרונות, והנייר שימש לה כפורקן למטען הכאב שנשאה 

בליבה. שוב תיארה היא את סוג הבעל שחיפשה כל כך: שקוע בלימוד, 

בעל מידות טובות אשר לא יראה את עניותה כנטל. 

סיימה  היא  בכתיבת מצבה האומלל.  לבה השקיעה  כוחות  כל  את 

את המכתב במילים: 'אתה ה' מפרנס עניים ומגביה שפלים ודאי תוכל 

להענות לתפילותיי. אני סומכת עליך בכל עת, בתך המסורה שיינא מרים'.

עליה כתבה מבחוץ  לתוך מעטפה אשר  הכניסה את המכתב  היא 

'אבי שבשמים', ושמה פעמיה לעבר הגינה שמחוץ לעיירה מיר.  לכבוד 

שם נעמדה והחזיקה את המכתב ברפיון לכיוון האוויר שמעליה, וברגע 

שהרגישה במשב רוח, פתחה את ידה והביטה כיצד מכתבה נישא ברוח... 

אחר כך שבה מיד לביתה, באמונה תמימה כי המכתב יגיע ל'יעדו'.

מיר  ישיבת  יצא אחד מתלמידי  ימים אחדים אחר שיגור המכתב, 

לשוח בשדה, תוך כדי שינון הסוגיה שעסק בה. לפתע, צדה את עיניו 

מעטפה סגורה שהיתה מונחת בין השיחים. הוא התכופף להרימה כדי 

לקיים מצות השבת אבידה ומה מאוד הופתע כשראה מכתב שמיועד 

וקרא  והוא פתח את המכתב  עליו  גברה  ל'אבי שבשמים'. סקרנותו 

אותו בהתפעלות.  כמה וכמה פעמים קרא את המכתב והתרגש מהכאב 

 כיצד הגיע המכתב שמוען
ל'אבינו שבשמים' ליעדו באופן מופלא?

המשך בעמוד הבא <<<
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 'בעולם האמת אין 'קרעצ'מע', שם - אם באים ויודעים
 את המשניות אז יודעים, ואם לא יודעים - אף אחד

לא יתן לך משניות להסתכל בהם'

והכנות שבהם נכתב. 

כשחזר לבית המדרש, ניגש להתייעץ עם ראש הישיבה, לימים רבה של 

מיר, הג"ר אליהו ברוך קמאי זצ"ל. הבחור הביע בפניו את הסכמתו לשאת 

נערה זו לאישה. הבירורים נעשו והוא נשא לאשה את כותבת המכתב אף 

על פי שהיתה מבוגרת ממנו בשש שנים!

כפי שייחלה הנערה, התעלה בעלה הצדיק, הלא הוא ר' יצחק יחיאל 

דוידוביץ והגיע למעלות גדולות בתורה וביראה, לימים נעשה למשגיח 

של ישיבת מינסק, והיה לרבם של מנהיגי הדור באמריקה הגר"י קמינצקי, 

הגר"י רודרמן והגר"א קלמנוביץ זכר צדיקים לברכה.

מעשה מרטיט זה סיפר המגיד ר' פסח קראהן בשם מרן הגר"י קמינצקי 

וכולו  'אור דניאל'(,  )והובא בספרו 'מסביב לשלחן המגיד' ובספר  זצ"ל 

חיזוק עצום בהבנת כח התפילה ומעלתה. אם ישכיל האדם להשתמש 

בכח זה, לדעת שרק הקב"ה הוא ואין בלתו יכול להושיעו, ולהרגיש מכח 

זה קרבת ה' בכל תפילה ותפילה, הרי שימנע מעצמו סיבות ל'מעוררים' 

שאין דעת אנשים נוחה מהם.

<<< המשך מעמוד קודם

איך קראו לחברותא של רבי משה לנדינסקי בישיבת וולוז'ין?

הרב ישראל ליוש
"ֵעָׂשו.. יֵֹדַע ַצִיד.. ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם..." )בראשית כ"ה, כ"ז(
התורה מתארת את יעקב כ'איש תם' ואת עשיו 

כ'איש שדה'.  בפסוק זה מספרת התורה גם על 

עיסוקיהם של יעקב ועשיו: עיסוקו של יעקב הוא 

'יושב אהלים' ואילו עיסוקו של עשיו הוא 'יודע 

ציד'. מעניין, שבעיסוקו של עשיו התורה הוסיפה את המילה 'איש' - 'איש 

יודע ציד', ולכאורה המילה 'איש' מתאימה יותר כאשר באים לתאר את 

'רע', אבל כשמתארים את עיסוקו,  'טוב', איש  מהותו של האדם, איש 

לכאורה אין מקום למילה 'איש', הרי לא נאמר 'איש נגר', או 'איש נפח', 

כשם שאצל יעקב  לא נאמר 'איש ישב אהלים'.

'יודע ציד,  נראה לבאר עפ"י דברי האבן עזרא שכתב כך: 

לעולם מלא מרמות, כי רוב החיות בדרך מרמה יתפשו, 

כי הוא איש תם', מדברי האבן עזרא  ויעקב הפך עשו 

למדנו שעיסוקו של עשיו בצייד, מוכיח אף על מהותו, 

'איש ערמומי', ולכן מתאים לכתוב 'איש יודע ציד', שהוא 

ההיפך ממהותו של יעקב 'איש תם' שהילוכו והנהגתו הם 

בתמימות, ותמימות זו - היא אשר גורמת ליעקב להיות אף 

'יושב אהלים', כי רק מי שתמים עם ה' אלוקיו ואינו מערים 

את דרכיו, הוא מסוגל לשבת בשקידה ובהתמדה באוהלם של 

שם ועבר – אוהלה של תורה.

זצ"ל, מי שלימים שימש בקודש כראש  לנדינסקי  רבי משה  הגאון 

וולוז'ין למד בישיבה שלש שנים  'ראדין', בהיותו בחור בישיבת  ישיבת 

רצופות בלא שבא לביתו אף פעם אחת. לאחר שלש שנים, לקראת 

חג הפסח הוא נסע לביתו, קשה לתאר במילים את התרגשות ההורים 

מביקורו של בנם, שלש שנים שלא ראו אותו... הלא דבר הוא! לאחר 

קבלת הפנים ודרישות השלום, התעניין אביו בקורות אותו בישיבה, "איך 

אתה לומד? האם יש לך חברותות?" שאל אותו האב, "חברותות, אין לי", 

ענה ר' משה "יש לי רק חברותא אחת!"

"מדוע רק חברותא אחת? וכי לא מצאת עוד חברים שילמדו איתך?" 

תמה האב המודאג, "לא היה לי צורך ביותר מחברותא אחת" הסביר רבי 

משה, "ביום הראשון ללימודי בישיבה קבעתי חברותא בסדר בוקר, וב"ה 

למדנו טוב. המשכנו גם ללמוד אחר הצהריים, וכיון שהלימוד איתו היה 

כל כך מתאים וטוב, המשכנו גם ללמוד בערב ובלילה, וכך אנחנו לומדים 

כל יום כחמש עשרה שעות, וב"ה ההצלחה מאירה לנו פנים עד שלא היה 

צורך להחליף את החברותא במשך כל שלושת השנים".

"איך קוראים לו לחברותא המוצלח הזה?" התעניין האב, "אינני יודע" 

ענה רבי משה, "מה???" תמה האב "שלש שנים אתם לומדים יחד, ואינך 

יודע איך קוראים לו?!" ורבי משה ענה בתמימות ופשטות: "לא היה לי 

מתי לשאול אותו, כל דקה שהיתה לנו ניצלנו ללימוד, ובדקה הזו שהייתי 

שואל אותו, במקום זה - פשוט למדנו. אבל," המשיך רבי משה בתמימותו 

– "אם חשוב לאבא לדעת איך קוראים לו, כשאגיע לישיבה אשאל אותו 

ואשלח לאבא את שמו במכתב", ענה לו האב: "אין זה חשוב כלל, רק 

שאלתי כדרכם של בני אדם".

תורת ה' היתה השעשוע של רבי משה לנדינסקי, ידענות 

מופלאה היתה לו בכל התורה כולה. הוא נסע פעם עם 

עגלון לכיוון ראדין, ובדרך עסק במה שאהבה נפשו, לימוד 

התורה. כיון שלא היו עמו ספרים – חזר על משניות בעל 

נעצר במשנה  נזיקין  פה. לפתע, כשהיה באמצע סדר 

היתה  מילה אחת  כיצד להמשיך,   ידע  לא  הוא  אחת, 

חסרה לו.

לאחר כמה דקות הם נעצרו ליד איזה 'קרעצ'מע' – אכסניה, 

בית מלון לעוברים ושבים. רבי משה ירד מהעגלה ורץ כמוצא 

שלל רב אל בעל הקרעצ'מע, שהיה יהודי, ושאל אותו אם יש לו משניות 

סדר נזיקין, "כן" ענה בעל הקרעצ'מע, "במקרה, זהו הכרך היחיד שיש 

לי מהששה סדרי משנה", לקח רבי משה את המשניות, וכמו שיכור צמא 

לו בשטף  ומצא את המילה שהיתה חסרה  יין, עט על הספר  שמוצא 

יצא אל  ומיד  ותיכף  לימודו. הוא המשיך בלימוד המשניות בעל פה, 

הכרכרה כדי להמשיך בנסיעה.

בהגיעו לראדין, סיפר לחפץ חיים את אשר קרהו, ואת פרשת הניסים 

הגדולים בהמציא לו הקב"ה בעל קרעצ'מע יהודי, שהכרך היחיד מהששה 

סדרי משנה שהיה לו, היה סדר נזיקין.

שמע החפץ חיים את דבריו כשראשו כפוף, כדרכו בקודש, והחל למלמל 

לעצמו "ר' משה, ר' משה, בעולם האמת אין 'קרעצ'מע', שם - אם באים 

ויודעים את המשניות אז יודעים, ואם לא יודעים - אף אחד לא יתן לך 

משניות להסתכל בהם, אף אחד לא יתקן אותך, אשרי מי שבא לכאן 

ותלמודו בידו!".

רבי משה לנדינסקי זיע"א
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על מנוחת הנפש, שקיעות בלימוד התורה וענוותנותו של מרן הגרי״ש אלישיב זיע״א

"ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים" )בראשית כ"ה, כ"ז(
על  ללמד  כדי  בו  אירוע שיש  בוקר אחד לאחר התפילה, התרחש 

המדרגות הנשגבות בענווה של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, על שקיעותו 

הנוראה בתורה ועל מנוחת הנפש שלו. באותו יום לא חש רבינו בטוב. הוא 

יצא מביתו בדרכו לתפילת שחרית, עטוף בצעיף למרות השמש הקופחת 

בעיצומו של חודש תמוז. 

לסדריו  לא הפריעו  אלו  פניו, אך  על  היטב  ניכרו  וחולשתו  חיוורונו 

הקבועים. זמן ההליכה לתפילת שחרית - מוקדש היה לשאלות שונות 

בהלכה. לאחר התפילה התרחש הדבר: הגאון רבי דוד מורגנשטרן שליט"א, 

וניצל את הזמן כדי  תלמיד רבינו, עמד בסמוך לו בזמן חליצת התפילין 

רבינו  בעיצומה של השאלה השלישית, מיהר  לשאול שאלות בהלכה. 

לסיים את חליצת תפיליו, קרס תחתיו והתעלף. בקושי הצליחו הנוכחים 

ומנעוהו מליפול ארצה. בהלה רבה שררה בבית  לתפסו ברגע האחרון 

ידעו אם  ולא  המדרש. החלה התרוצצות רבתי, חלק הביאו מים קרים 

לשפוך עליו או לא, מישהו אחר הזעיק אמבולנס.

עיניו, פנה  רבינו מעלפונו, פקח  מיד כשהתעורר 

"נו!", כמבקש  לו:  ואמר  מורגנשטרן  דוד  רבי  אל 

שימשיך בשאלותיו. רבי דוד מורגנשטרן היה המום 

פיו. ראה  ולא הצליח לפצות את  מן ההתרחשות, 

רבינו שאין בידו שום שאלות נוספות, קם ממקומו 

ורצה ללכת לביתו. אמרו לו הנוכחים כי הזמינו רופא 

שיבוא לבדוק את מצבו. רבינו נשאר והמתין זמן מה. 

והחל במלאכתו. דקות ארוכות עסק  הגיע הרופא 

בבדיקותיו, אך לא הבחין בממצא רפואי מחשיד.

רבים  אנשים  'הזמינה'  האמבולנס  צופרי  יללת 

שסקרנותם התעוררה. ילדי תלמודי התורה הסמוכים 

מרחק שתי בניינים מבית מדרשו של רבינו, שהיו 

עוד לפני תחילת לימודיהם, התקהלו אף הם לצפות 

גדולה שררה, אך לרבינו היא לא  ילדים. המולה  בנעשה, כדרכם של 

נגעה במאומה. הוא אמר לרופא שברצונו ללכת אל ביתו, ומיד קם ויצא. 

הרעש שהתעורר כמו חלף לידו מבלי שיהא קשור אליו, כאילו לא קרה 

זה עתה דבר.

יום חלף מבלי שיברר מאומה  ביום רביעי. אותו  ההתרחשות ארעה 

אודות מה שקרה. גם ימי חמישי ושישי עברו. רק בשבת, בעיצומה של 

הסעודה השלישית, כאשר שוחח מעט עם נכדו, שהסב עמו לסעודה, 

פתח ושאל אותו: "לשם מה התקהלו ילדים רבים ואנשים למרגלות בית 

המדרש באחד מימי השבוע?" "הלא סבא התעלף, הגיע אמבולנס, היה 

רופא..." הזכיר הנכד. "אה, יא, ריכטיג" )"נכון"(, נזכר רבינו.

וכל מרכיביה, אפשר להמליץ את דברי התנא:  זו  אודות התרחשות 

'הפך בה והפך בה'- ככל שמתבוננים במהלך הדברים אפשר ללמוד ממנו 

יסודות וכללים בחיים. 

"אני למדתי מכאן שלושה דברים: מנוחת הנפש, שקיעות בלימוד התורה 

וענווה", אומר הגר"י דרזי שליט"א, שהיה עד ראיה לכל מהלך הדברים. 

"שנייה אחת בלבד לאחר שהתעורר מעלפונו כבר הספיק לחזור לעצמו, 

"נו"!  לא חשב לרגע מה קרה, אלא הפטיר כלפי רבי דוד מורגנשטרן: 

כמבקש שישאל את שאר השאלות שיש לו לשאול". רק לאחר שלושה 

ימים, באמצע סעודת השבת, כשהיה עליו לשוחח עם נכדו המסב ואוכל 

עמו, פינה לראשונה את מחשבתו ושאל על ההתרחשות שקרתה לפני 

שלושה ימים. כה שקוע היה בעיונו, עד שלא מצא פנאי לחשוב על כך".

אפשר להתבונן ולהתפעל ממנוחת הנפש המופלגת שהתגלתה במעשה 

זה. בעוד בקרב כל הסובבים שררו מהומה ובלבול, הוא שמר על שלווה, 

כביכול לא קרה מאומה. והלא דרכו של כל אדם שקורס תחתיו ומתעלף, 

שהוא דואג וחרד למצבו, לוקח לו זמן מסוים עד שהוא מתאושש וחוזר 

לעצמו. אצל רבינו זה לקח פחות משנייה.

אולם הלימוד הגדול מכולם, הוא מידת הענווה המופלאה שהתגלתה 

גאווה  בו אפילו  בן אדם שיש  וחשוב מה עושה במצב כזה  כאן. צא 

ובודק את ליבו, סביבו  מועטה: הוא שוכב, הרופא מפשיל את כותנתו 

עומדים אנשים מבוהלים 

החרדים למצבו. כולם ראו 

נעים.  במצב שאינו  אותו 

מעט  בו  שיש  אחד  כל 

מתוסכל  מרגיש  גאווה 

מה  מכל  נעימות  ואי 

אחד  כל  יחשוב  שהיה. 

מרגיש  היה  כיצד  לעצמו 

כשאמבולנס עומד ומצפה 

מתקהלים  וסביבו  לו, 

ילדים ואנשים. בדרך כלל 

מציפה את האדם הרגשה 

של בושה.

מגאווה  נובע  זה  כל 

ומהרגשת העצמיות, אולם על פניו של רבינו לא פשטה שום הבעת אי 

נעימות, שום תסכול לא פשה בלבו. אמנם לפני רגע ראוהו כל תלמידיו 

במצב בלתי נעים לכאורה, אך הוא יצא מבית המדרש וחזר לבית כמו 

לא קרה דבר. חזר לסוגייתו ולמד באותה התמדה ועמל כפי שהתרגל עוד 

מימי נעוריו, מבלי להשאיר מקום במחשבתו לכל אלו. יתר על כן, כל מי 

שהכיר את רבינו מקרוב, ידע על גודל אצילותו וביישנותו, עד שמעולם 

לא ראהו אדם שותה כוס מים בפניו, פרט לאנשים הקרובים אליו ביותר 

שעמם הוא מרגיש כבני משפחה. כל הופעתו והנהגתו מלוות באצילות 

מלכותית. באדם שטבועה בו מידת ביישנות כזו, הרגשת אי הנעימות 

גדולה פי כמה וכמה. אין זאת אלא ענווה בשיא מדרגתה.

בכל פעם שהנני רוצה להתחזק בעצמי או לחזק אנשים אחרים בעניין 

ענווה ומנוחת הנפש, אני שם התרחשות זו מול עיני, הופך בה, מתבונן בה 

ושואב ממנה מלא חופניים התעוררות.

)מתוך גדולה שמושה(

 בעיצומה של השאלה, קרס מרן הגרי״ש אלישיב והתעלף
 בקושי הצליחו הנוכחים לתפסו ברגע האחרון

 ומנעוהו מליפול ארצה. בהלה רבה שררה בבית המדרש
החלה התרוצצות רבתי, מישהו הזעיק אמבולנס...

מרן רבינו יוסף שלום אלישיב זיע"א 
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כ"ק מרן האדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א על השקיעות בלימוד התורה

"ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם" )בראשית כ"ה, כ"ז(
ר' ישראל  הרה"ח רבי חיים הערש אייזנבאך למד עם חתנו הרה"ח 

רוזנצווייג בחברותא. פעם, באמצע לימודם, ניגש ר' ישראל אל אחד ורמז 

לו שיעיין מה מעשיו של ר' חיים הערש עתה. התקרב הלה וראהו בוכה 

בדמעות שליש, תמה האיש לדבר, והסביר לו ר' ישראל שמתקשה הוא 

עתה בהבנת דברי התוס' ובוכה הוא לפני ד' שיאיר את עיניו.

התורה היתה חייהם, לא היה לנגד עיניהם 

עוד דבר. כשלא הבינו תוס', זה כאב להם 

שליש,  בדמעות  לבכות  ונתיישבו  בחיים 

"רבש"ע! זכני להבין את התוס'." הר"ר יעקב 

ור'  מעשה,  בשעת  שהיה  סיפר  טרייצקי 

ישראל )רוזנצווייג( הראה לו איך שר' חיים 

הערש יושב ובוכה, כך היתה נראית אצלם 

התורה, זה היה החיים, לא היה דבר אחר כי 

הוא חייך ואורך ימיך. אומרים בכל יום "כי 

הם חיינו ואורך ימינו", אצל היהודים האלו 

זה היה ממש כל חייהם -  התורה...

אריה(  )ברוך  לייבל  ר'  הרה"ח  סיפר 

ז"ל, שכשהיה בחור, הלך לישון  אייזנבאך 

והבחין בו  ר' חיים הערש,  פעם אצל זקנו 

הסב שהוא שוכב במיטה ומתהפך מצד לצד. 

- לך  יכול לישון  שאל אותו הסב: "למה אתה שוכב כך?! אם אינך 

ר' חיים הערש.  ללמוד!" ושלח אותו לביהמ"ד שהיה סמוך לביתו של 

מובן שכאשר נתיישב והתחיל ללמוד, התעייף תיכף וחזר הביתה לישון... 

ר' חיים הערש רצה לללמדו כי "הוא חייך ואורך ימיך", ואמר לו: "שלאפן 

קומסטע? גיי לערנען!" )"אתה בא לישון, לך ללמוד!!"( הוא רצה לחנכו, 

ואכן ר' לייבל עסק בתורה כל ימיו, אף שעבד ביגיע כפיו אבל בשאר 

הזמן היה יושב ועמל בתורה. 

הכרתיו היטב, הוא היה מלמד שיעורי תורה והיכן שבקשו ממנו לומר 

שיעורים היה בא ומוסר שיעור. נוכחתי בביהמ"ד זכרון משה, שם היה 

ר' לייב מוסר שיעור בגמ' בשעה חמש לפנות בוקר, ולאחר מכן התפלל 

ופנה לעבודתו. הוא היה עוסק בחברה קדישא, והיה אומר שיעור בגמ' 

ובחומש רש"י. 

היכולת.  בידו  ונותן  לו  עוזר  רוצה לעסוק בתורה, הקב"ה  כשיהודי 

שמעתי לאחרונה מאחיו של ר' לייבל, שבבחרותו חפץ ר' לייב להיכנס 

ישיבה טובה שלומדים שם  לישיבת סלבודקא, מאחר ששמע שהיא 

היטב. הוא נסע לבני ברק והגיע לסלבודקא עם התפילין ורצה להתקבל 

לישיבה, אך בישיבה שם לא רצו לקבלו כי לא הכירוהו. 

השעה היתה מאוחרת בלילה, ולא היו שיירות מצויות כמו בזמננו. באותם 

ימים, אם רצו לנסוע לב"ב היו צריכים לנסוע לתל אביב ומתל אביב לבני 

ברק, וזו היתה אריכות גדולה. בלית ברירה נאלץ ללון שם. קודם שפנה 

לשינה חקר ובירר היכן יש ביהמ"ד שמתפללים ותיקין, מאחר שהקפיד 

תמיד להתפלל בנץ. אמרו לו שברחוב מסוים ימצא בית כנסת שמתפללים 

שם כותיקין והוא לא ידע שמדובר בבית מדרשו של החזו"א.

חיפש אחר בימ"ד פתוח, שיוכל ליתן תנומה לעפעפיו ונשכב לנוח מעט. 

הקור שחדר לעצמותיו - לא הניחו לישון זמן רב מידי. הוא קם והלך 

לבית הכנסת, ונעמד להתפלל. דרכו היה להתפלל בקול, מילה במילה. 

החזון איש, שהבחין בבחור המתפלל בקול, נתפעל מזה ואחר התפילה 

שאל אותו: "מי אתה ומה תבקש כאן?" 

סיפר לו הבחור שהגיע לכאן כי חפץ היה ללמוד בישיבת סלבודקא, 

לו  ללון פה. אמר  ונשאר  אך לא קבלוהו 

החזו"א: "ווייסט איר וואס, הנה יש לי כאן 

קנייבסקי,  ישראל  יעקב  ר'  ושמו  גיס  גם 

ואני  והוא פתח עכשיו ישיבה לתלמידים, 

סובר שראוי אתה ללמוד שם ותהנה מזה, 

סורה נא אליו ואמור לו שאני שלחתיך". 

עדיין לא ידע ר' לייבל שזה היה החזו"א, 

כי בימים ההם הוא עוד לא היה מפורסם 

כל כך. הוא הלך לתומו לסטייפלער ואמר לו 

שהוא רוצה להתקבל לישיבתו, ואכן קיבל 

אותו לישיבה. 

בשנה אחת למדו שם עם הסטייפלער כל 

ויורה דעה עם כל ההלכות.  מסכת חולין 

הסטייפלער שהיה ענוותן ושפל רוח אמר 

להם 'הקדמה' קודם שהתחילו ללמוד שם 

בישיבה: "דעו נא, שאינני רבי עם תלמידים, אלא אף אני חברותא עמכם, 

וזכו ללמוד עם הסטייפלער שהיה גדול וגאון מאד" )הסטייפלער הלא 

נולד מברכת הרה"ק רבי מרדכי דוב מהורנסטייפל שבירך לאביו שיהיה 

לו בן שיאיר את העולם(, והספיקו אז בשנה אחת כל מסכת חולין עם 

יורה דעה וכל ההלכות, הלכות טריפות שחיטה ובשר בחלב.

וסיפרו לי שאחר שסיימו ללמוד את ההלכות חפצו הבחורים לסור 

לבית השחיטה. צריכים הם לראות במו עיניהם את המציאות בריאה מה 

טריפה ומה לא, שהרי למדו הלכות טריפה, ובית השחיטה היה בתל אביב 

ובקשו התלמידים מרבם הסטייפלער שיצטרף עמהם במסעם, אך הוא 

השתמט באומרו שזה קשה לו מאוד שהנסיעה תארך כמה שעות ויהיה 

לו ביטול תורה ואינו יכול. 

ויראה  אבל התלמידים כן רצו שיבוא עמהם, שהלא מובן שאם יבוא 

להם יבינו ויתבררו להם הדברים טוב יותר. ביקשו הבחורים מר' לייבל, 

ר' לייב  שהיה בעל תושיה, שיראה לפעול אצלו שיצטרף אליהם. הלך 

לסטייפלער וביקש שוב שיבוא עמהם, וכשאמר לו שקשה לו מאד, נענה 

ואמר לו: "רבי, בשעה שהתחלנו ללמוד, מסר לנו הרבי הקדמה, שהוא לא 

רבי עם תלמידים אלא חברותא, ובכן, החברותות רוצים לנסוע, ומאחר 

והרבי הוא גם אחת מן החברותות, משום כך יואיל נא לבוא איתנו..." 

הסטייפלער, בשמעו זאת, הביע תיכף הסכמתו לדבר. מצד רבי עוד יכול 

היה לסרב אבל מצד חברותא הרי הוא שוה עם השני והחברותות רוצים 

לנסוע ולכן נסע...

)מילין קדישין תשס"ז(

 והחזון איש, שהבחין בבחור המתפלל בקול, נתפעל מזה
 ואחר התפילה שאל אותו: "מי אתה ומה תבקש כאן?"

 וסיפר לו שהגיע לכאן כי חפץ היה ללמוד בישיבת סלבודקא
אך לא קבלוהו ונשאר ללון פה

כ"ק מרן האדמו"ר מראחמסטריווקא שליט"א
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גאב''ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א בתיאור דמותם של בעלי בתים חשובים מ'לונדון'

"ַוִיְּגַּדל ָהִאיׁש ַוֵיֶּלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל ַעד ִּכי ָגַדל ְמאֹד" )בראשית כ''ו, י''ג(
ז"ל,  יהודי בשם רבי שלמה שוואב  בסמיכות למקום מגורי התגורר 

שהיה עוסק במסחר בתמימות ובאמונה, והיה הרבה מה להתפעל ממנו 

 scrap( ומיראת השמים שלו. פרנסתו היתה בממכר ברזלים ישנים

metal בלע"ז(, ועד השעות המאוחרות של לפני הצהריים 

היה יושב בבית מסחרו כשהוא עטור בתפילין. פעם 

שאלתי אותו לפשר הנהגה זו, והשיב לי שבאם 

"מאכען  המסחר  בעת  בתפילין  מלובשים 

אנדערש"  אינגאנצען  געשעפטען  די  זיך 

)עושים את המסחר באופן אחר לגמרי(, 

גם  כי אז אינם מסיחים דעת מהשי"ת 

כשעסוקים במשא ומתן.

ביקשו  פטירתו  שאחרי  דכירנא 

הגויים מבני משפחתו שימשיכו עמהם 

המסחר כמקודם, ונימוקם עמם שרוצים 

לעסוק במסחר עם "אזעלכע געהויבענע 

מענטשען".

כי בתקופת מלחמת העולם  סיפרו עליו 

הראשונה היה חייל בצבא האנגלי, והגרמנים 

תפסו אותו, והיה בשבי במשך ארבע שנים, ולמד 

שם את כל הש"ס בלילות לאור הלבנה!

בכל לילה מסר שיעור בביתו לכל מי שרצה לבוא, ולפני 

השיעור היה שולחנו ערוך עם ארוחת ערב לכל אחד. ביתו היה 

זכורני כי בשבת  פתוח לרווחה עד שעה אחד בלילה לכל מאן דבעי. 

קודש אחרי התפילה היה שואל את מתפללי בית המדרש בנעימות, 

אם רוצים הם לבוא לביתו לסעודת השבת, כי באותה תקופה, אחרי 

המלחמה הנוראה, הסתובבו הרבה פליטים בלונדון ולא תמיד היה להם 

היכן לאכול סעודת שבת.

בלילה שקודם חתונת אחת מבנותיו, התפלל מעריב בדביקות נפלאה 

בבית מדרשו של הרה"צ רבי משולם אשכנזי זצ"ל הרבי מסטאניסלאוו, 

וכשגמרו את התפילה ומתפללי בית המדרש כבר הלכו לביתם, היה עדין 

אחוז בהתלהבות באמצע שמונה עשרה, וקרא לי הרבי זצ"ל ואמר לי 

בהתפעלות: "געט א קוק ווי אזוי דער יוד דאווענט" )הבט וראה 

איך שיהודי זה מתפלל(.

החולים,  בבית  בשהותו  שפעם  ידענא  עובדא 

שמעוהו בוכה בכי רב, וכל צוות הרופאים מיהרו 

להגיע בחששם שמצב בריאותו החמיר, אבל 

באמת היה באמצע ברכת 'אשר יצר' אשר 

אמר בהתעוררות רבה...

פעם הלכתי לאסוף כסף עבור הישיבה, 

שיש  לו  ואמרתי  לביתו,  גם  ובאתי 

לישיבה חובות גדולים בגלל המשכנתא, 

וסיפר לי שפעם היה רב שרצה לקנות 

לו  וחיפש אדם שיסכים לחתום  דירה. 

ערבות על הלוואה, וביקש מ'בעל - הבית' 

לו  עבורו, אך ההוא אמר  אחד שיחתום 

שאינו אוחז מלחתום ערבויות, ויהי למחרת 

בא אותו 'בעל - הבית' ונתן לרב ההוא את כל 

הכסף שהיה נצרך לו. בשעת מעשה לא הבנתי 

מה הוא רוצה בסיפור הזה, אולם מאותו יום ואילך 

היה מגיע אל הישיבה כסף באופן קבוע בעילום שם, עד 

שבמשך הזמן נתוודע לי שה'בעל - הבית' ההוא שנתן את הכסף 

לאותו רב היה הוא בעצמו...

אותו  כשראיתי  ופעם  )אופניים(,  'בייסיקעל'  על  נסע  זקן  כשהיה 

התלבטתי במחשבתי אם דבר זה לפי כבודו, אך הוא תפס את מחשבתי 

ואמר לי בלע"ז there is nothing wrong! )זהו שום דבר... אין בכך 

שום חסרון...(.

)מתוך רבינו הגדול אמרו(

 פעם בשהותו בבית החולים, שמעוהו בוכה בכי רב,
 וכל צוות הרופאים מיהרו להגיע, בחששם

 שמצב בריאותו החמיר, אבל באמת היה באמצע
ברכת 'אשר יצר' אשר אמר בהתעוררות רבה...

גאב''ד ירושלים הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א

בין השעות 7:30 ל- 10:30 בערב
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 כיצד הציל רבי ישראל שקלובר את אונית הנוסעים הגדולה מטביעה, בזכות ילד אחד שאזר אומץ
וחשף את ''מעשיו הרעים'' בפני כל נוסעיה

הרב ישראל מאיר שושן
"ַהּקֹל קֹול ַיֲעקֹב ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו" )בראשית כ"ז, כ"ב(

הברכות  את  לבקש  אבינו  יעקב  כשניגש 

הידועים.  עשיו  בגדי  את  לבש  אביו,  מיצחק 

זה  הוא  מי  לזהות  כדי  אותו,  ממשש  יצחק 

שניגש אליו, כמו שכתוב: "ויגש יעקב אל יצחק 

אביו וימושהו". תוהה יצחק: "ויאמר הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו", 

ואמרו חז"ל: "כשהקול קול יעקב - אין הידיים ידי עשיו, אין הקול קול 

ידי עשיו". המילה "הקול" נכתבה בתורה בכתיב חסר  - הידיים  יעקב 

– "הקל", "הקל קול יעקב", כש'קול יעקב', כלומר לימוד התורה, אינו 

בעוצמה, אלא במצב 'קל' - אז חלילה אפשר להגיע למצב שבו "הידיים 

ידי עשיו", לעומת זאת כאשר לימוד התורה הינו 'קול יעקב', בלהט ובחום 

אזי אין הידיים ידי עשיו... 

"אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי" - אם לא 

יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי",  התורה שכתוב בה "בריתי 

כותב ר' חיים מוולוז'ין, שאם חלילה יהיה העולם רגע אחד בלא לימוד 

התורה - הוא ייחרב באופן מיידי. התורה הינה הברית שהקב"ה כרת עם 

עם ישראל, והיא זו שמחזיקה אותנו. התורה מגינה ומצילה. 

ישראל משקלוב היה מגדולי תלמידיו של הגאון מוילנא.  ר'  הגאון 

הוא חי לפני כמאתיים שנה וחיבר את הספר 'פאת השולחן'. ר' ישראל 

משקלוב רוצה לעלות לארץ ישראל. בימים ההם, לא היתה אונית מוטור 

וודאי שלא היו מטוסים, עלו לארץ באוניות מפרש. חודש ימים ארכה אז 

ההפלגה בים מאירופה עד לארץ ישראל. ר' ישראל שקלובר יחד עם 70 

נוסעים נוספים, ביניהם אברכים, בחורים ונערים עלו על האוניה בערב 

ר"ח אלול וקיוו להגיע שלושה ימים לפני ר"ה לחופי ת"א - יפו. הקבוצה 

ושיעורי תורה.  הקדושה הקימה באוניה בית מדרש: מנינים, תפילות, 

ההפלגה היתה שקטה והכל קיוו להגיע בהקדם למחוז חפצם.

במוצאי שבת האחרון של השנה, כשהם עדיין מצויים על האוניה, הגיע 

הזמן לומר סליחות. מנין גדול, בראשותו של ר' ישראל שקלובר, התארגן 

לומר את הסליחות ברוב עם בחצות הלילה. כשעה לפני חצות, החלה 

ים, האוניה החלה להיטלטל בפראות. שבעים  רוח סערה בלב  לנשב 

הנוסעים היו מצויים בסכנת טביעה מיידית. ר' ישראל משקלוב עם כל 

ולזעוק, כשהם מנסים לקרוע שערי שמים.  הציבור התחילו להתפלל 

הזמן חולף, הרוחות מתחזקות יותר, האוניה בסכנה. 

יודע מה אוכל  "כבוד הרב, איני  ופנה לרב:  רב החובל הגיע בריצה, 

לעשות, לא נשאר לנו זמן רב, אנחנו בסכנה גדולה!!" ר' ישראל שקלובר 

וביקש מכל הקבוצה לעלות מיד אל סיפון האוניה.  ראה את המצב, 

ניצב מול  וגועש, המוות  ונוטה על צידה, הים סוער  האוניה מתנדנדת 

העיניים. עומד הרב הקדוש מול הקהל המפוחד ואומר: "איני יודע כמה 

זמן נשאר לנו לחיות אולי חמש דקות, אולי שלוש דקות, אולי עשר 

דקות, הבה ונגיד כעת וידוי!"  

'אשמנו,  וזועקים  נורא. עומדים כל הנוסעים בשערי המוות,  המחזה 

בגדנו'  ו'על חטא' בבכיות נוראות. ויהפוך המקום לחרדת אלוקים. כעבור 

עשרים וחמש דקות הסתיים הווידוי, והנוסעים עדיין בחיים. 

אומר ר' ישראל: "כעת נערוך וידוי למהדרין", הנוסעים משתאים: "מהו 

וידוי למהדרין?" הסביר הרב: "כל אחד מהקהל יעמוד לפני הציבור ויפרט 

את חטאיו, ובזכות הבזיון הרב - יזכה לכפרה". הנוסעים, שראו את המוות 

מול העיניים הסכימו, ובלבד שיגיעו נקיים וזכים לעולם העליון. החליטו 

להתחיל עם הצעיר ביותר. חיפשו ומצאו ילד בן עשר בשם חיימק'ה. 

"חיימק'ה, אתה מוכן להתוודות?" שאלוהו. 

"כן אני רוצה כפרה", ענה הילד בהשתוקקות. 

ור' ישראל שקלובר עומד לידו.  העמידו את הילד מול כל הנוסעים, 

ניצב בעיניים מושפלות, מבויש כולו מול כל הנוסעים, ופורץ  חיימק'ה 

בבכי. בוכה הילד על העבירה שבידו וכל הקהל בוכה איתו. ר' ישראל 

שקלובר מזרז את הילד להתוודות כדי ששאר הנוסעים יספיקו גם הם 

להתוודות. והילד, מגמגם בבושה: "שיקרתי, אמרתי שקר!" חיימק'ה בוכה 

וכל הקהל גועה גם הוא בבכיה. 

ר' ישראל שקלובר לא נסחף בבכי, והוא שואל בתקיפות: "שיקרת? את 

מי שיקרת? פרט לנו בדיוק את פרטי המעשה!" הילד לא העלה בדעתו 

שיצטרך לתת פירוט מדויק על מעשיו, אך כיון שעלה - שוב לא ירד. החל 

הילד מספר: "אבי הוא הסנדלר של וילנא, וככל אנשי המקצוע בוילנא 

היה יושב בבית מדרש כל היום ולומד תורה, גמרא, ראשונים, אחרונים, 

יום שלם היה שקוע בסוגיות והיה פותח את חנותו רק שעתיים ביום, 

מתקן כמה נעליים כדי שיהיה לו לחם לאכול. משפחתי גרה בשכנות עם 

הגאון מוילנא, כשרק קיר של עץ מפריד בין הבית של הסנדלר לביתו 

של הגאון מוילנא. אני האח הגדול במשפחה. מתחתי ישנם עוד ארבעה 

אחים קטנים".

 "מידי לילה" ממשיך הילד, "בשעה אחת בלילה, כשכולנו היינו שקועים 

בשינה עמוקה, היה אבא עורך תיקון חצות. כל לילה היה יושב על הארץ, 

ירא שמים אומר.  ואומר תיקון חצות כמו שיהודי  שם אפר על ראשו 

לילה אחד, בעת עריכת התיקון, כשאמא ישבה לידו וסרגה סוודר, שמעה 

לפתע, מעבר לקיר את הגאון מוילנא לומד גמרא בניגון משתפך. היתה 

זו גמרא במסכת שבת דף ל"ג עמוד ב' וסימנך ל"ג בעומר, את הסיפור 

הידוע עם ר' שמעון בר יוחאי שהתחבא במערה 12 שנה מפחד גזרתו של 

קיסר רומי שרצה להורגו. לבסוף מת הקיסר ומספרת הגמרא, כיון שמת 

נתבטלו גזירותיו. בא אליהו הנביא לפתח המערה, דפק ושאל 'מי יאמר 

לר' שמעון בר יוחאי שיכול כבר לצאת?'"

 "כשיצא ר' שמעון 12 שנים בלי היסח הדעת חזי - ראה תופעה משונה: 

עומדים אנשים עם כיפות, זקנים וציציות והם חורשים, זורעים וקוצרים. 

יכולים אנשים  קשה היה לר' שמעון לסבול את התופעה הזאת, כיצד 

לבזבז כך את הזמן, להניח חיי עולם ולעסוק בחיי שעה? כל מילה של 

תורה זה נצח, כל פסוק כל משנה, "חיי עולם נטע בתוכנו", כמה נצטער 

רבי ישראל שקלובר תפס את חיימק'ה, "בוא איתי ליד המעקה" 
 כולם עוקבים אחריו במתח: מה הוא רוצה?

 לזרוק אותו למים כי שיקר? הם מתקרבים למעקה,
מתחתיהם הים סוער וגועש, האוניה מיטלטלת...
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על כל רגע שלא ניצלנו ללימוד תורה, נתן עיניו בהם ונשרפו".

כאשר שמעה אמא את ששת המילים הללו: 'מניחים חיי עולם ועוסקים 

בחיי שעה', שהגאון קורא את זה עם אנחה וכאב, "אוי, מניחים חיי עולם", 

עשתה חשבון נפש, בעלה הסנדלר סוגר את הגמרא במשך שעתיים ביום, 

הוא מניח חיי עולם ומתעסק בתפירת נעליים. היא פרצה בבכי ואמרה 

לאבא: "בעלי היקר, אני מבקשת ממך, אל תדאג יותר לפרנסה, מעתה 

זה יהיה העול שלי, ואילו אתה, שב בבית מדרש ותלמד במנוחה..." אבא 

שמח מאוד לשמע ההצעה הנדיבה. 

ותיקין, לא חזר הביתה כהרגלו. ראשית, הלך  למחרת, אחרי תפילת 

לחנותו, טיפס על הסולם בפתח החנות והוריד את השלט 'סנדלריה'. הוא 

סגר את החנות באופן רשמי. לאחר מכן, לקח אבא שתי שקיות: בשקית 

אחת הניח את כל הנעליים המתוקנות להחזירן לבעליהן. ובשקית השנייה 

נעליים שעדיין לא הספיק לתקן. הוא הסתובב ברחבי וילנא לחלק את 

הנעליים, סגר את חנותו על מנעול ובריח וישב בבית המדרש באותו יום 

עד מאוחר בלילה. 

יום של חג בביתנו. אבא לומד כל היום תורה, אמא היתה  זה  היה 

מאושרת, ומצאה לה עבודה בשטיפת רצפות בבתים שונים. עברו להם 

שבועיים על מי מנוחות.

בוקר אחד קמנו בבוקר ללכת לחיידר, ולא מצאנו את הסנדוויץ' הקבוע. 

ואמרה:  לימודם  אמא, עם דמעות בעיניה, שלחה את הילדים למקום 

אני מקווה שבמהלך הבוקר  לי את הלחם,  אין  לחיידר,  "ילדים, תלכו 

אצליח להביא לכם אוכל לחיידר..." הבוקר חלף ואמא לא הביאה את 

הלחם. בצהריים שבנו אחיי ואני הביתה. האח הקטן בוכה: "אמא, חתיכת 

לחם", ואמא בוכה מולו, כבר כמה ימים אין לה עבודה, החנווני מסרב לתת 

בהקפה. אומרת אמא: "אל דאגה ילדים, בקרוב אמצא עבודה חדשה, אבל 

אני מזהירה אתכם, בשום אופן אל תספרו לאבא על המצב בבית". 

ניחמתי את אמא: "אל תבכי אמא, אני אלך לחיידר, ובעז"ה כשאחזור 

מן  ביחד". כשחזרתי  ובוקר  נאכל ארוחת ערב, צהריים,  בשעה חמש 

החיידר בשעה שש בערב, היה נראה הבית כמו בתשעה באב. מוטי הקטן 

צועק: "אמא, חתיכת לחם", ואמא בוכה. רק שאמא לא תישבר... 

לפתע נזכרה אמא: "הרי נותרה לי מהחתונה אבן יקרה על סיכה, לשם 

מה צריכה אני תכשיטים בעולם הזה?!" לקחה את האבן ורצה לחנות 

התכשיטים שעוד היתה פתוחה, מכרה את האבן למוכרת התכשיטים 

וחזרה עם שקית מלאה מטבעות כשהיא מאושרת. מיד קראה לי, הבן 

הבכור בבית: "חיימק'ה, קח את המטבע הקטנה הזאת, רוץ למאפייה 

וקנה את הלחם הזול ביותר והישן ביותר שתמצא!" 

שבתי הביתה עם כיכר לחם ישנה. אחיי עמדו ממתינים מסביב לשולחן, 

מוטי הקטן כבר רץ ליטול ידיים. חתכה אמא את הלחם לחמש קוביות 

יותר מהשני, כל ילד קיבל קוביית לחם. מוטי בלע  מדויקות, אחד לא 

את הלחם במהירות, וצעק: "אמא, עוד חתיכת לחם", ואמא אומרת לו: 

"מתוק שלי, היום אין, אולי מחר..." ראיתי את אכזבתו הגדולה של מוטי, 

נגמר הלחם... 

אמרתי: "אמא אני מוותר לו את הלחם שלי". אך אמא עונה בתקיפות: 

בלי  לישון  רוצה שתלך  אני לא  צריך לאכול,  לא, אתה  אופן  "בשום 

לאכול", קשה היה לי להתגבר על אכזבתו של אחי הקטן, ואמרתי מיד: 

"אבל אני כבר אכלתי היום..." "אתה אכלת?" תמהה אמא, "איפה אכלת?" 

ואני עונה לה: "בחיידר. הבן של הגביר העשיר הביא את הסנדוויץ, ולא 

מרחו לו ריבה על הכל, ילד מפונק, לא רצה לאכול את הכריך. אמרתי 

לו שאני מוכן לאכול את הלחם הזה והוא נתן לי בשמחה". שמעה אמא 

שאכלתי שתי פרוסות ואורו עיניה, "אם אכלת היום שתי פרוסות - אתה 

יכול לתת למוטי את הלחם שלך!" 

"נתתי את הלחם למוטי, ושבעתי  "מה אגיד לכם", מספר חיימק'ה, 

רק מלראות אותו מתענג על הפרוסה השנייה". הקהל מקשיב לסיפור 

ואילו חיימק'ה פורץ בבכי: "אבל שיקרתי!  המדהים של הילד הצדיק. 

שיקרתי את אמא! כלל לא אכלתי בחיידר, זה היה שקר גמור. ידעתי 

שאמא לא תתן את הלחם שלי למוטי, רק אם אספר שאכלתי, לא יכולתי 

לעמוד בפיתוי, ריחמתי על אחי הקטן ושיקרתי שאכלתי בחיידר. אני 

מספר ומתוודה על השקר שלי..."

כל הקהל געה בבכיה, האם זו עבירה או מצוה, אף אחד מהם לא ידע.

חיימק'ה סיים את וידויו. אחריו הגיע ילד בן שתים עשרה שרצה לעלות 

ולהתוודות על מעשיו. אמר ר' ישראל שקלובר: "די, יותר אני לא צריך", 

הוא תופס את חיימק'ה, "בוא הנה, בוא איתי ליד המעקה", כולם עוקבים 

אחריו במתח: מה הוא רוצה לעשות לו? לזרוק אותו למים כי שיקר? הם 

מתקרבים למעקה, מתחתיהם הים סוער וגועש, האוניה מיטלטלת. 

הוא מרים יד אחת כלפי שמים, ואת השניה הוא מניח על כתפו של 

חיימק'ה וצועק: "ריבונו של עולם, היום בלילה כל עם ישראל אומרים 

בסליחות את הפיוט: "פנה נא אל התלאות ואל לחטאות", הם אומרים: 

'ריבונו של עולם, תפנה בבקשה את הזרקורים לתלאות, לצרות והייסורים 

שעמ"י עובר "ואל לחטאות", אל תסתכל על החטאים', אבל אני, ישראל 

נא  'פנה  היום בבקשה  עולם,  ריבונו של  שקלובר מבקש ממך: אנא, 

לחטאות', אדרבה, תסתכל על החטאים של הילדים המתוקים שלנו, ואל 

תסתכל על התלאות, ובזכות זה תוציא אותנו ותציל אותנו ממוות!!!"

בבת אחת נח הים מזעפו, והסערה הפסיקה. ויהי לפלא.

כמה צריכים אנו להתחזק. התורה היא קיום העולם, כאשר אנו לומדים 

ייתן הבורא, שנזכה להתחזק בתורה, באהבת  תורה, הרי שאנו מוגנים. 

התורה, ואז נזכה לקול קול יעקב ואין הידיים ידי עשיו.
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 "אילו הייתי מאמין שברכותי אכן מתקיימות,
הייתי מביא כסא ויושב בקרן הרחובות הסואנת ביותר בירושלים, 
ומברך כל היום את כל העוברים והשבים" התלמיד לא השתכנע: 

 "אני מדבר על עובדות: פלוני היה חולה, ונרפא בברכתו.
לפלוני לא היו ילדים, ונושע בברכתו"...

הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל מסביר את כח ברכותיו
"ּוְמָבְרֶכיָך ָּברּוְך" )בראשית כ"ז, כ"ט(

כשביקר הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל בצרפת, התבקש לשאת 

בו היתה  לימודי הקודש  יהודי, תיכון דתי, שרמת  דברים בבית ספר 

בסיסית, בלשון מעודנת. הוא דיבר בלשון הקודש ודבריו תורגמו לקהל.. 

פתח רבינו ואמר: "ההלכה קובעת, שאדם חשוב שראה אבידה שאין 

כבודו לטפל בה, ראה תרנגולת שועטת ברחוב – פטור ממצות השבת 

אבידה. במה דברים אמורים, כשהתעלם ממנה כליל. אבל אם הניף 

עליה מקלו להחזירה, כיון שהתחיל במצוה, נתחייב להחזירה לבית 

בעליה" )בבא מציעא ל ע"ב(. היתה זו גמרא אותה למדו וידעו. 

לכן בחר בה.

המשיך הרב בדבריו: אמור מעתה, התורה בצרפת, בבחינת 

ומתנכרים. אתם  כך מתעלמים  כל  ורבים  היא,  "אבידה" 

נגעתם בה, ולו בקצה המטה – מוטלת עליכם החובה להמשיך 

ולהשתלם, ולקנות בה ידיעה מקיפה!"

כמה נפלא!

אחד השומעים קם ועשה מעשה.

עלה לארץ ישראל ללמוד תורה מפי רבינו. להשתלם במחיצתו. 

וקרבו מאוד. למרות שהיה אשכנזי במוצאו,  רבינו העריך זאת 

התקבל הבחור לישיבת "פורת יוסף" ויצק מים על ידי רבינו, שאמר 

לו בבדיחות הדעת: "בידי להקנות לך את שיטת העיון הספרדית, אבל 

לעולם לא תוכל להכין קפה כספרדי"... לימים נמנה על באי ביתו, ונוכח 

"יש לי שאלה. האם  יום אחד פנה אל רבינו:  בישועות הרבות מספור. 

יורשה לי לשאול?" ענה רבינו: "ודאי, תשאל, אבל זה לא מחייב אותי 

לענות"...

רבן  בבנו של  ע"ב(  לד  )בברכות  דברי הגמרא  והזכיר  פתח הבחור 

יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, שחלה. ביקש מתלמידו רבי חנינא בן דוסא 

שיבקש עליו רחמים, והבריא. שאלה אשתו: וכי חנינא גדול ממך, אמר 

לה: לאו, אלא הוא דומה כעבד לפני המלך ואני כשר לפני המלך. פירש 

רש"י, שהעבד מצוי תדיר אצל המלך. וביאר מהרש"א, שרבי חנינא היה 

בן זכאי עסק בלימוד התלמידים  יוחנן  רגיל בתפילה תדיר, אבל רבן 

ובעסקי הכלל והיה אב בית דין, ולא היה לו פנאי להרבות כך בתפילה. 

ורבינו יוסף חיים זצ"ל הוסיף, שרבי חנינא - שגורים היו בפיו ובכוונות 

יוחנן היה  ולרבן  ליבו ומחשבתו הייחודים הנצרכים, שהיה רגיל בהם, 

פחות פנאי לכוון כך מרוב עסקיו בזיכוי הרבים, מהיותו שר לפני המלך.

ומכאן, לשאלה: יש צדיקים מקובלים וקדושים שרוב עסקם בכוונות 

שתפילותיהם  פלא  ואין  המלך,  לפני  כעבדים  הם  והרי  ובייחודים, 

וברכותיהם עושות פרי. אבל רבינו, הרי הוא שר לפני המלך. בהרבצת 

תורה עד כלות, בפסיקת הלכות, במושב בית הדין, בצרכי הציבור, הכלל 

והפרט. והנה ברכותיו ותפילותיו עושות פירות כעבד לפני המלך, וזכה 

לשני הכתרים!

חייך רבינו: "ההנחה שגויה. נשמט בסיס, ונפל הבניין... הנחת שברכותי 

לי, אילו הייתי מאמין שברכותי  מתקיימות, והתעוררה קושיה... האמן 

אכן מתקיימות, הייתי מביא כסא ויושב בקרן הרחובות הסואנת ביותר 

בירושלים, ומברך כל היום את כל העוברים והשבים"...

התלמיד לא השתכנע: "אני מדבר על עובדות: פלוני היה חולה, ונרפא 

בברכתו. לפלוני לא היו ילדים, ונושע בברכתו. פלוני עמד בפני דין קשה, 

וזוכה"...

התרצה רבינו: "הנני אומר לך, איני כעבד לפני 

לי  יש  וייחודים.  כוונות  המלך, איני מכוון 

לתלות בדבר אחד: מזה ארבעים שנה 

מידת  בשלימות  לקנות  עמל  אני 

יהודי  כל  לאהוב  ישראל,  אהבת 

שנה  ארבעים  בני.  היה  כאילו 

'ואהבת  לקיים מצות  אני  עמל 

לרעך כמוך' ממש, שארגיש צרת 

מתייסר  יהודי  כצערי.  הזולת 

בצרה, משפטי ה' אמת וחשבונות 

יהודי  ידע, אבל אותו  מי  שמים 

ומצוקתו  צערו,  ומשיח  לפני  בא 

נוגעת ללבי ומצערת עד דכדוכה של 

נפש. ואומרים במרום: על פלוני קצבנו 

ייסורים, אך על הרב אבא שאול לא נגזרו"...

"תאהב כל יהודי בלב ונפש, ותברך גם אתה"...
היה שיעור קבוע שמסר בשבת. בשיעור השתתפו אברכים  לרבינו 

מופלגי תורה, מורי הוראה ופוסקי הלכה, לצד יהודים מן השורה, שוחרי 

ויתר רבינו  ומוגבלותו הגופנית לא  וצמאי דעת. גם בעת חוליו  תורה, 

על זיכוי הרבים ומסר את שיעורו במאמץ אדיר. לאחר השיעור סבוהו 

ביקשו  אחרים,  בנושאים  ושאלו  שהועלו  בנושאים  הקשו  כדבורים, 

הבהרות והרחבות. בדרך כלל נענה ברצון ובשמחה, באורך רוח ובחיבה.

באחת השבתות מסר את השיעור במאמץ רב מכפי כוחו. הרב סיים את 

השיעור בתשישות  מוחלטת, וביקש שהיום לא יפנו בשאלות, כי אין בו 

יהודי  כח לענות. הקיפוהו התלמידים בהערצה, בדומיה ובהדרת כבוד. 

אחד פילס דרך, ואמר: "אין לי קושיה, אני מבקש רק ברכה!"

ופטרו  לי כח אפילו לברך",  אין  לי,  "האמן  כוחות:  השיבו באפיסת 

יהודי נוסף מפלס לו דרך, משמיע שם של חולה  והנה,  בברכה קצרה. 

הזקוק לרפואה. אחד מנאמני ביתו של רבינו נחרץ לחסום בעדו, והלה 

מתאמץ לפלס לעצמו דרך. "הנח לו", הפטיר רבינו בלחישה רפה. הציע 

המלווה בצחוק: "יברכני כבודו שברכותי יתקבלו במרום - ואברך במקום 

כבודו, ולא יתעייף"...

ונפש, גם אתה תוכל  יהודי בלב  וענה: "תאהב כל  פני רבינו הרצינו, 

לברך"... הוי אומר: אם יזכה ותהיה לו אהבת ישראל אמיתית כשל רבינו, 

יפעלו ברכותיו גם מבלי שיתברך. ואם לאו, לא תעזור ברכתו...

)מתוך רבינו האור לציון(

רבי בן ציון אבא שאול זצ״ל 
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רבי ישראל גרוסמן, עם הסיפור המדהים על האדם שבחר בעשירות במקום בגן עדן 

"ֱהֵוה ְגִביר ְלַאֶחיָך" )בראשית כ"ז, כ"ט(
הרה"ח רבי נחמן יוסף וילהלם זצ"ל סיפר, שקודם עלותו לארץ ישראל 

'צאתכם לשלום'.  נסע להרבה מצדיקי הדור לקבל מהם ברכת  הוא 

במהלך נסיעותיו, הגיע לחצר הקודש של הרבי מקרלין, האדמו"ר רבי 

ישראל מסטאלין זי"ע, המכונה בפי חסידי קרלין - "הפרנקפורטר", על 

שם מקום מנוחתו. כשהגיע 

רבי נחמן לבית הרבי, מצא 

פתוחה  חדרו  דלת  את 

לרווחה, הציץ פנימה וראה 

בראש  יושב  הרבי  את 

יושב  השולחן, וסמוך אליו 

אדם זקן. הזקן סיפר לרבי 

עובדות ומעשים מצדיקים 

דיבר  שזכה להכירם, הוא 

בקול וניתן היה לשמוע את 

"בדידי  כל מהלך שיחתו. 

הזקן:  סיפר  עובדא",  הוי 

זקנו  אצל  אירע  "מעשה 

בעל  האדמו"ר  הרבי,  של 

שנה  זי"ע.  אהרן'  ה'בית 

עזים,  ומראש השנה החלו לרדת גשמים  לבוא,  אחת הקדים החורף 

ימים ספורים  תוך  עז שרר.  וכפור  בחוצות,  סוערות השתוללו  רוחות 

התכסתה העיר קרלין והסביבה במעטה לבן. שלג כבד הצטבר על גגות 

הבתים והפך עד מהרה לקרח מעוצמת הקור. 

חג הסוכות עמד בשער, ובאזור לא ניכרה שום תכונה לקראת החג. גם 

אותם בתים שהיו להם סוכות מוכנות, ומעל הסכך היה צריך רק להזיז 

את ה"שלאק" - לא ניתן היה להזיזם.

בליבי גמלה ההחלטה, סיפר הזקן, לעשות כל  שביכולתי כדי שה'בית 

אהרן' יוכל לקיים את מצות הסוכה. נעמדתי על הגג בקור העז, וחרפתי 

את נפשי. עמלתי ויגעתי במשך שעות וימים לשבור את ערימות הקרח 

ויגיעה  ועוד קצת, עד שלאחר עמל  גירדתי עוד קצת שלג  שהצטברו. 

עלה בידי לנקות את כל הגג. הזזתי את ה"שלאק", וכיסיתי את הסוכה 

בסכך כשר. בדיוק באותו היום ערב סוכות היה, השמים התבהרו והשמש 

יצאה להאיר. כשהסוכה היתה מוכנה ומקושטת - נכנסתי לבשר לרבי את 

הבשורה הטובה שהסוכה מוכנה. 

וכשראה את הסוכה  יצא לחצר,  האדמו"ר הבית אהרן קם מכסאו, 

'יש  מוכנה - קרנו פניו הטהורות מאושר ושמחה. הוא פנה אלי ואמר: 

בידך לבחור אחת משתי האפשרויות: לזכות להיות "עמי במחיצתי בגן 

עדן", או לבחור בעשירות מופלגת לך ולזרעך, ולעולם לא יחסר לך ממון. 

אפילו כשתהיה בדרכים, תכניס את היד לכיס ותמצא כסף'. על אתר 

עניתי שאני בוחר בעשירות!" סיים הזקן ואמר: "מה אומר ומה אדבר, 

ברכתו של הצדיק התקיימה במלואה. מעולם לא היה חסר לי כסף, שפע 

רב הושפע לי ולבניי!!"

"הרבה  ואומר:  מסיים  היה  הסיפור  את  מספר  כשהיה  זצ"ל,  אבא 

ירדתי לסוף דעתו של אותו זקן וחסיד. היתה  ולא  שנים לא הסכמתי 

לו האפשרות לבחור בדבר הגדול ביותר, לשהות במחיצת הרה"ק הבית 

אהרן, מי יוכל לתאר את גודל התענוג והאושר לשהות בהיכלו של הרבי?! 

איככה העדיף, את העשירות, תענוג חולף ועובר, על תענוג רוחני לנצח 

נצחים???" 

יוסף קנובליך  לאחר שנים, סיפר את המעשה למחותנו הרה"ח רבי 

זצ"ל, מחשובי חסידי בעלזא וממקורבי הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע. 

להפתעתו, הגיב רבי יוסף ואמר: "הצדק עמו וטוב עשה שבחר בעשירות. 

גם אני, אמר רבי יוסף, אם היו נותנים לי לבחור בין שתי הברירות, הייתי 

בוחר בעשירות". אבא הרים את גבות עיניו בהבעת פליאה... 

אולם ר' יוסף קרא את מחשבותיו ואמר: "אם היה בוחר להיות "עמי 

במחיצתי" הרי את נפשו הציל, ולעצמו היה "מסודר" במנוחה נכונה. מה 

שייך יותר טוב מזה? אבל איזו תועלת היתה צומחת מזה לאחרים?!

אבל בזה שבחר בעשירות, יכול היה לגרום הנאה להרבה יהודים. לעזור 

לאלמנות וליתומים, לסייע בהכנסת כלה, ועוד הרבה הרבה צדקות וחסד, 

יותר טוב "עמי במחיצתי" או לעזור לעשרות  יוסף, מה  ר'  נו... הפטיר 

ומאות אנשים בצדקה וחסד!" 

"בתשובה זו", אמר אבא, "הבנתי את עומק מחשבתו ומהלך חייו של 

מחותני רבי יוסף קנובליך זצ"ל". 

)מתוך לב ישראל(

רבי ישראל גרוסמן זצ״ל

האדמו"ר בעל ה'בית אהרן' מקרלין אמר: "יש בידך לבחור להיות 
עמי במחיצתי בגן עדן, או לבחור בעשירות מופלגת לך ולזרעך..." 

השיב הזקן שהוא בוחר בעשירות! 

עכשיובקוהשיעוריםשלדרשו:

077-2613337

עדכונים מידע שיעורים
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כשראש הישיבה רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל עונה לטלפון הציבורי בישיבה

הרב אהרן כהן
"ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר" )בראשית כ''ה, כ''ג(

מסופר על הגאון ר' אברהם גניחובסקי זצ"ל שפעם בשעת ליל חלף 

במדרגות של הישיבה ליד הטלפון הציבורי, ובדיוק כשעבר שם צלצל 

הטלפון, ר' אברהם לא חושב פעמיים למרות חשיבותו וגילו ניגש לטלפון 

ושאל: "כן שלום, את מי אתם מחפשים?" ביקשו את פלוני, בבקשה "רק 

רגע" השיב רבי אברהם, חיפש את הבחור, לא מצאו, פנה לבחורים: "אולי 

אתם יכולים לאתר את הבחור הזה, יש לו טלפון"

ר' אברהם המתין ולא איתרו אותו, שב הרב לשפופרת והודיע "כרגע 

הוא לא נמצא", אמר זה שעל הקו, רציתי אותו רק לברר בשידוך על 

פלוני אלמוני... אולי אני אתעניין אצלך, "אה אה פלוני הוא בחור מיוחד, 

יכול הבחור לצמוח לגאון ולתפארת ואם אתם מעוניינים לדעת עוד על 

בקיאותו ועיונו אפשר לשאול את הר"מ ממש, או את ראש הישיבה, הם 

יענו לכם בסבר פנים יפות".

"כדאי לכם לשאול אותם תשמעו רק דברים טובים, אני מכיר אותו 

בן  שהוא מוקף במעלות, בחור נפלא שלא בכל מקום נפגשים בכזה 

ישיבה 'אחסידישער בחור' באמת, יקר יקרים". 

יישר כח. עם מי דיברתי? שאל השואל מעבר לקו, אולי דיברתי עם ראש 

הישיבה עצמו? לא, אולי עם המשגיח? לא. אולי עם המשיב שבישיבה? 

לא, השואל ומשיב זצ"ל היה רב בלעמברג?

אז עם מי דיברתי? 

"עם סתם אחד שנמצא 

בישיבה..."

"אבל תבררו" מפי ראש 

כל  אה,  ותיהנו,  הישיבה 

זהב  שווה  שלו  מילה 

רק  ותשמעו מפיו  ממש, 

טוב על התלמיד הזה. כל 

מעבר  אמרו  רגע,  טוב". 

שלו?  הגובה  ואיך  לקו, 

שאל השואל )למרות שר' 

אברהם לא אהב שאלות 

מסגנונות אלו(, אמר לו ר' 

אברהם, "איזה גובה אתם מחפשים? לא גבוה ולא נמוך, אז הוא ממש 

בדיוק בשבילכם..."

כל טוב כל טוב. הסתיימה השיחה.

העיד תלמיד חכם: שפעם הרים את הטלפון במשרד הישיבה, וכשביקש 

לדעת עם מי דיבר השיב לו עם אחד העובדים, שאל: "ומה שמו?" והשיב: 

"אברהם..."

)מתוך ויאמר הנני(

קבלות וחיזוק לזש"ק ממרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה'" )בראשית כ"ה, כ"א(
אדם הגיע למרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א על מנת להתברך מפיו 

שיפקד ב'זרע של קיימא', אמר לו רבינו ג' דברים:  

א. לבדוק מזוזות. ב. לבדוק אם לא פגע במישהו. ג. שיאמרו הוא ואשתו 

כל יום את כל ספר התהילים, )והתבטא 'וכי ניתוחים יותר קל לעבור?'(, 

והוסיף שאין צריך דווקא ברציפות.

יום  שאלתי את רבינו על הסגולה, שאמר לזוג שלא נפקד לומר כל 

את כל ספר התהילים, אם גם לאברך כולל זה מתאים, רבינו לא חילק, 

והסביר לי שעניין "לשמה" זה עניין גדול מאוד, וקשה לקבל על עצמו 

להתחזק באיזה דבר רק "לשמה", אבל באמירת תהילים, שלא נהנים 

מכך וזה רק בכוונה בשביל להתפלל, בזה יש מעלה גדולה.

סגולה נוספת לזש"ק, לשלם שכר לימוד לבן של אחר )מסתמא לעני(, 

ב', ומסתמא זה  י"ד  ויקרא רבה כ"ז ב', במדבר רבה  כדאיתא במדרש 

מועיל גם לשידוך.

נכנס אדם לרבינו לפני ניתוח של אמו, ביקש ברכה ושאל את רבינו 

לעשות  דבר  זה  אי

אמר  לזכותה.  שיהיה 

רבינו: "כתוב בגמ' בב"ב 

על גודל מעלת הצדקה, 

נתנו  מי  יודע  כשאינו 

י'  א'  )ב"ב  ומי מקבלו 

היא שמצילתו  זו  'ואי 

נותנה  משונה  ממיתה 

נותנה  למי  יודע  ואינו 

יודע ממי  ואינו  נוטלה 

נוטלה'(, ויכול לקיים צדקה ע"י נתינה עבור הכוללים".

שאלו את רבינו כמה צדקה לתת עבור שיפקד בזש"ק, חשב רבינו ואמר: 

"חמשת אלפים ומאתיים" )כמנין בן(, ושאל: "למי?" אמר רבינו מיד: "לת"ח 

גדול שאני מכירו, ואין לו ביטוח רפואי )קופת חולים( ועכשיו חולה".

)מתוך צדיק כתמר יפרח(

 ר' אברהם לא חושב פעמיים למרות חשיבותו וגילו
 ניגש לטלפון ושאל: "כן שלום, את מי אתם מחפשים?"
ביקשו את פלוני בבקשה, "רק רגע" השיב רבי אברהם

 שאלתי את רבינו על הסגולה, שאמר לזוג
שלא נפקד לומר כל יום את כל ספר התהילים 

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א

רבי אברהם גניחובסקי זצ''ל
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הגאון רבי אליהו מן שליט"א, בשיחות עם מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א על סגולות לזש"ק

"ַוֶּיְעַּתר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאְׁשּתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא" )בראשית כ"ה, כ"א(
להדפיס חידושי תורה

פעמים רבות, הציע מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א, לאנשים שבקשו 

להיפקד, להדפיס חידושי תורה כסגולה לזש"ק, והדבר הועיל, אך אינו 

יודע אם זה מה שהועיל, והמקור לזה על פי דברי הגמרא במסכת חולין 

)נ"ט ב'( "קרי אנפשיה מפרי פי איש תשבע בטנו", וקאי על דברי תורה, 

וכיון ש'פרי איש' נקרא על דברי תורה - סגולה היא לדבר זה. גם העסק 

עצמו בהדפסת החידושי תורה - סגולה הוא. 

לאברך אחד יעץ הרב להדפיס חידושי תורה, ולאחר כשבועיים באה 

לו ישועה, בגמר ההדפסה נולד לו ילד בריא ושלם ב"ה, והגיע לתת את 

הקונטרס לרב.

הדפיס  שכבר  גדול,  מתמיד  אברך  שאלה: 

חידושי תורה - האם ידפיס שוב, אם ההתעסקות 

בהדפסה תפריע לו בסדרי הלימוד?

ויכול לעשות  עוד,  עניין להדפיס  יש  תשובה: 

קימעא קימעא, אבל אם זה מפריעו – שיעשה 

על הפסוק  כתוב במדרש  הרי  זה  הקן,  שילוח 

לזש"ק  הוא  שסגולה  לך"  תיקח  הבנים  "ואת 

)הובא בס' החינוך מצוה תקמ"ה(.

שילוח הקן
הובאו לעיל דברי המדרש, ששילוח הקן סגולה 

הוא לזש"ק. 

נשאל רבינו: עשינו כבר כמה פעמים "שילוח 

הקן" ועדיין לא זכינו לזש"ק - האם להמשיך בעניין? 

והשיב: אם זה מין אחר, או אופן שיתכן שלא קיים – יעשה עוד.

שאלה: מציעים לי לבוא לעיר אחרת כדי לעשות שילוח הקן - האם 

אבטל מתלמודי בשביל כך?

ומה גם שסגי  תשובה: ללמוד התורה היא הסגולה הגדולה לזש"ק, 

שאשתו תיסע לשם והיא תעשה – זה היינו הך.

שאלה: ת"ח גדול הציע לאברך שלא זכה כמה שנים לזש"ק, שיוסיף 

וביקש האברך  "חיה" לאשה,  או  "חיים" לבעל  או לאשה,  שם לבעל 

לשאול את רבינו.

תשובה: אמנם יש בספרים להוסיף שם, אבל כדאי לידע דבר זה - אבא 

)מרן הסטייפלר( זצוק"ל סבר שצריך לזה רוח הקודש. אפשר להוסיף שם, 

ואם לא יועיל - לא יזיק, ואף שרבים מתפללים עליו, ועתה שלא ידעו 

מהוספת שמו יפסיד תפילתם - כיון שלא הוחזק על שם השני - סגי 

תפילתם בשם הישן שלו.

)י', כ"ה( נאמר: "ושם אחיו  נח  הוסיף הרב סגולה לזש"ק, דהנה בפ' 

יקטן", וברש"י: "שהיה עניו ומקטין עצמו, לכך זכה להעמיד כל המשפחות 

הללו", ילדים רבים עלולים להביא לידי גאווה, אבל אם הוא עניו יכול 

להיות לו הרבה.

לעסוק בגמ"ח
חיים סגולה  ה' בהג"ה( כתב החפץ  )סוף פרק  בספר "אהבת חסד" 

לזש"ק - להתעסק בגמילות חסדים.

גמ"ח,  בו  לומד בכולל שיש  שאלה: אברך מתמיד שרוצה להיפקד, 

ומציעים לו לנהל את הגמ"ח אחת לחודש, ברבע שעה האחרונה של 

הסדר ובין הסדרים, מה יעשה?

גורם לביטול  תשובה: כשהעניין 

תורה - קשה לומר לו שיקבל את 

הינו  הלימוד  גם  הגמ"ח.  ניהול 

לאברך  לומר  ויש  טובה,  סגולה 

המתמיד, שללמוד הוא הדבר הכי 

חשוב.

ולעצם העניין, קביעות של פעם 

אחת בחודש - גם הוא בכלל גמ"ח 

קבוע, שכתב הח"ח שסגולה הוא, 

שמתעסק  היא  הסגולה  ועיקר 

ומהני העסק בגמ"ח מכספי  בזה, 

גמ"ח לדברי חפצים  וגם  אחרים, 

וסגי  לעשירים,  גם  גמ"ח  שהוא 

בנותן כספו לגמ"ח ומלוים לאחרים.

סגולות ורפואות שהובאו בגמרא
אמר הרב שליט"א לעניין מה שכתב הגרע"א )יו"ד סי' של"ו ס"א(, בשם 

מהרי"ל שאין לעשות היום סגולות ורפואות שנזכרו והובאו בגמרא, כי 

יש הבדל בין הרפואה עליה מדבר מהרי"ל, שאין ידוע בדיוק כיצד עושין 

אותה ונשתנו הטבעים, לבין סגולות שזה אפשר לעשות.

שאלה: כתוב שמותר לעשות רק את הסגולה של הוצאת עצם מהגרון 

)במסכת שבת ס"ז, א', לומר: "חד חד נחית בלע בלע נחית חד חד"(,  

ומנוסה, למרות שזה סגולה, ומשמע שסגולה אחרת אין  שהוא בדוק 

לעשות?

זהו  עניין של מלוגמא במוצ"ש  יש חילוק, הרי  תשובה: גם בסגולה 

משום שעל ידי זה מכבד את השבת, ובזה הוי סגולה שלכן ירפא, אם כן 

יש לזה מהלך טבעי ומובן, כל כה"ג שייך גם בזמננו.

)מתוך 'דרך שיחה'(

מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

ת"ח גדול הציע לאברך, שלא זכה כמה שנים לזש"ק, שיוסיף שם 
לבעל או לאשה, לבעל "חיים", או "חיה" לאשה, וביקש האברך 
 לשאול את רבינו, והשיב בזה כי אמנם יש בספרים להוסיף שם,

אבל לידע דבר זה - אבא זצ"ל סבר שצריך לזה רוח הקודש
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מרן הגרא"מ שך זצוק"ל מסביר את המאמצים הגדולים שהשקיע לסייע לנער פגוע

"ּוְמָבְרֶכיָך ָּברּוְך" )בראשית כ"ז, כ"ט(
ישנה  רבים  אולם במקרים  עלינו תמיד,  חובת ההשתדלות מוטלת 

תחושה כי רק נס מן השמים יוכל לשנות את פני המצב ולהביא בכנפיו 

שינוי של ממש. ישנם מקרים בהם המציאות אינה מניחה פתח לתקוה, 

וברור כי רק התערבות שמיימית, החורגת מדרך הטבע, תוכל לנצח את 

וזה בהחלט  ובכן, במצבים מעין אלו – אנו מתפללים,  המצב העגום. 

זו  וגם  נכון. אנו מבקשים גם ברכה מצדיקים ותלמידי חכמים –  צעד 

יד,  יודעים אנו כי בידינו שלנו, ממש בהישג  נכונה. אולם כלום  גישה 

יודעים אנו,  נמצא מפתח הניסים? כלום 

ינהגו  שבכוחנו לגרום לכך, שמן השמים 

איתנו בהנהגה שאינה על פי דרך הטבע?

היא  זו  אולם  לכך,  מודעים  רבים  לא 

האמת לאמיתה, כפי שאמר מרן הגרא"מ 

וכך  זצוק"ל בעקבות מעשה שהיה.  שך 

מגיע  היה  רבינו  של  ביתו  אל  היה: 

בקביעות בחור כבן ארבע עשרה, שסבל 

מבעיות נפשיות רבות. בכל עת משבר, היה 

הלה פוקד את מעונו של רבינו, מתאונן 

על מר גורלו, מתנה את צערו, ומבקש עצה 

ותושיה מפיו של גדול הדור אשר על פיו ישקו העדרים.

באחת מאותן הזדמנויות, כאשר נודע לרבינו מפיו של אחד ממקורביו 

כי הנער מתקרב אל ביתו – מיהר וקם לקראתו, זאת על אף שהיה זה 

לו להרבה מטלות אחרות... בחביבות  וכוחותיו לא עמדו  חוליו,  בעת 

עצומה קיבל רבינו את פניו של הנער, ישב ושוחח עמו שעה ארוכה, מעל 

ומעבר למה שניתן לצפות מאדם בגילו ובמצבו, ורק לאחר מכן נפרד 

ממנו בידידות והנער פנה והלך לו.

לאחר שיצא הנער מחדרו של רבינו, תהה באזניו אותו מקורב ואמר: 

"ילמדנו רבינו, עד היכן? כלום אין גבול למידת העזרה והסיוע שמחובתו 

של האדם להגיש לזולתו? הלא אפילו אילו לא היה ראש הישיבה גדול 

הדור, ואפילו אילו לא היה ראש ישיבה... כלום יתכן שאדם בגיל הגבורות, 

חלוש וחולה, יקום כך לקראת בחור כבן ארבע עשרה?"

ידע בדיוק את אשר לפניו. הוא הסביר ואמר למקורבו:  אולם רבינו, 

"ודאי, צודק אתה. מידת היושר ושורת הדין – אינן מחייבות אותי לנהוג 

כפי שנהגתי, ואולי אפילו להיפך, מן הראוי היה שאמתין עד שיגש אלי 

הנער, ואזי אשוחח עמו בקיצור ואנסה לעזור לו בהתאם לכוחותי, הדלים 

למדי לעת עתה... אולם כמוך כמוני יודע, כי לבחור זה ישנה בעיה קשה, 

הוא היה כאן לפני שבועיים ולפני חודש, וגם יהיה כאן בעוד שבועיים 

ובעוד חודש. אני מנסה לעודד אותו כמידת יכולתי, אני מנסה להרגיעו 

ולדבר אל ליבו, אבל לרפא אותו אינני יכול! לשם כך נדרש נס, ואילו 

אני – אינני מחולל ניסים!

אכן ישנה דרך אחת בה יכול אף אני לחולל נס... כאשר הקדוש ברוך 

הוא רואה שיהודי עושה מעל לגדר הטבע – עוזר גם הוא מעל לדרך 

הטבע! מן השמים בודאי רואים את המאמצים שהשקעתי בעזרה לאותו 

נער, מאמצים החורגים בהרבה מגבולות הטבע וההגיון... מעתה, מקוה אני 

כי מן השמים ינהגו עם אותו נער מעל לדרך הטבע, וישלחו לו רפואה 

שלמה! אמור מעתה, כלום אין זה כדאי להתאמץ מעל לגדר הטבע - 

ורפואה שלמה?!" – סיים רבינו את  בכדי להביא לבחור אומלל מזור 

דבריו המאלפים.

ואנו על פי דרכנו למדנו, כי הכח לחולל ניסים – נמצא בידנו! אם רק 

נרצה, אם אך נחפוץ – הרי שיכולים אנו לשדד מערכות, לשנות את טבע 

העולם ולפעול גדולות ונצורות, ובלבד שנפעל גם אנו מחוץ לדרך הטבע 

ונדרשים על פי  ומעבר למה שאנו מחוייבים 

המציאות!

כמובן, אין הדברים אמורים רק באשר לניסים 

זקוקים להצלחה  אנו  רפואה, כאשר  בענייני 

בלימוד, כאשר אנו זקוקים לישועה בכל תחום 

אחר מתחומי החיים, הרי שזו הדרך: אנו נעשה 

את שלנו, נמלא אחר רצונו של בורא עולם – 

מעל לדרך הטבע, ואזי גם הוא ינהג עמנו מעל 

לדרך הטבע במידת החסד והרחמים!

האמונה והביטחון עצמם מושיעים! 
זו בלבד שהאמונה  כי לא  ואכן, סבר רבינו 

והביטחון מסבים לבעליהם את האושר הגדול ביותר שיתכן בעולם, ולא 

זו בלבד שהם יכולים לזכותו לחיי עולם, אלא שגם בעולם הזה – בכוחם 

לפעול גדולות ונצורות, וכפי שיכולים אנו ללמוד מעובדה שסיפר רבינו 

בהזדמנות; היה זה בעת מלחמת העולם הראשונה, כאשר רוב הבעלים 

גויסו לצבא והפרנסה התערערה. נשותיהם של המגוייסים, נאלצו עתה 

לדאוג בדרך זו או אחרת לפרנסת משפחותיהן, כאשר דאגה זו מצטרפת 

אל הדאגה העמוקה שכרסמה בלבבות בדבר גורל הבעלים שבחזית.

באותה תקופה, אירע לא פעם שהגיעו נשים אומללות מעין אלו אל 

רבה של 'סלוצק', הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל. הן ביקשו את ברכתו 

לשלום בעליהן שבחזית, וגם לכך שיעלה בידן למצוא טרף לפי עולליהן 

– בעורף. רבי איסר זלמן, נוהג היה להשיב לנשים אלו בזו הלשון: "בזכות 

האמונה שאני תלמיד חכם, ובזכות האמונה שברכתו של תלמיד חכם 

מועילה, ותורתו פועלת ישועות – בזכות אמונה זו תיוושעו!"...

ללמדנו, כי בכוחה של האמונה להושיע לבעליה בכל מילי דמיטב! אם 

מאמין אדם בברכתו של צדיק – יכול הוא שיוושע בזכות ברכה זו, על 

אחת כמה וכמה אם מאמין בלב ונפש כי הקדוש ברוך הוא וברוך שמו 

הוא לבדו מנהיג את כל העולם כולו, ובידו להיטיב עד אין גבול ושיעור 

זו והביטחון בו יתברך, להיוושע  – בודאי תעמוד לו זכותה של אמונה 

בישועה שלמה מידו הפתוחה והרחבה של מלך מלכי המלכים!

והנה, גם כאשר האדם יודע ומבין, כי נגזרה עליו גזירה משמים בשל 

מעשיו, אל לו ליפול לזרועות הייאוש. אדרבה, דווקא בשעות מעין אלו – 

עליו לחסות בצל כנפיו של האב הרחום והחנון, ליפול לפניו כבן הנופל 

לפני אביו ולבקש את רחמיו!

)מתוך אורחות החיים(

"ישנה דרך אחת בה יכול אף אני לחולל נס... כאשר הקב"ה רואה שיהודי 
עושה מעל לגדר הטבע – עוזר גם הוא מעל לדרך הטבע! מן השמים בודאי 

רואים את המאמצים שהשקעתי בעזרה לאותו נער, מאמצים החורגים 
בהרבה מגבולות הטבע וההגיון... מעתה, מקוה אני כי מן השמים ינהגו עם 

אותו נער מעל לדרך הטבע, וישלחו לו רפואה שלמה!

מרן הגרא״מ שך זיע״א
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הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל מקבל על עצמו את העול של מבצר התורה הגדול ישיבת מיר

"ַוִּיְגַּדל ָהִאיׁש ַוֵּיֶלְך ָהלֹוְך ְוָגֵדל ַעד ִּכי ָגַדל ְמאֹד" )בראשית כ"ו, י"ג(
המושכל הראשון של הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל בכל מה שנוגע 

לעול הנהגת הישיבה היה אחריות וכובד ראש. כל דבר שפעל ועשה, קטן 

כגדול היה מתוך מחשבה רבה. שום דבר לא פסק כלאחר יד. בכל דבר 

הכריע רק לאחר מחשבה מעמיקה, מתוך הרגשת האחריות של הנהגת 

ממלכת התורה של ישיבת מיר.

באותן שנים היה מרבה להיוועץ עם רבו, הגאון רבי 

חיים קמיל זצ"ל, שהיה מנחה אותו בעניינים רבים 

כפי  הישיבה,  בדרכי  רבות  מסורות  לו  ומסר 

זצ"ל. במקרים  שקיבל מרבו הגרא"י פינקל 

זצ"ל,  רבים התייעץ עם מרן הגרא"מ שך 

הישיבה  בענייני  רבות  הכרעות  אשר 

והנהגתה נפסקו על שולחנו. בני ביתו של 

הגרא"מ שך סיפרו שלמרות שמרן הכירו 

לכן, התפעל  עוד קודם  והעריכו מאוד 

מאד מהנהגתו, הליכותיו, יראת השמים 

ועל  דרכיו,  בכל  שראה  והערלכקייט 

קרן  להרים את  הנפש  כולם ממסירות 

התורה. כל אימת שהיה רבינו נכנס אליו 

היה הגרא"מ שך קם לכבודו, וכשיצא היה 

הוא מטריח את  "למה  לבני הבית:  אומר 

עצמו אלי? אני אבוא אליו".

לקבל  זכה  התלבט,  שלגביו  מסוים  בעניין 

תשובה בחלום מהגאון רבי אליעזר יהודה פינקל 

עצמו. רבינו התלבט באותם הימים, האם עליו לבטל 

מתלמודו ולנדוד לחוץ לארץ בעצמו, או שדי לו להשתדל 

בתחומי ארץ ישראל ולהסתמך על כך שבחו"ל תיעשה מלאכתו 

בידי אחרים. הוא התייעץ בעניין זה עם רבו הגר"ח קמיל. הגר"ח התלבט, 

והציע שיסעו יחדיו לבני ברק לשאול את דעת תורתו של יבדלחט"א שר 

התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א כדת מה לעשות. 

בבוקר התקשר הגר"ח קמיל לרבינו ואמר לו שאינו צריך לצאת לבני 

ברק, שכן הלילה הופיע בחלומו הגאון רבי אליעזר יהודה זצ"ל ושאל 

אותו: "מדוע אתה מעכב את רבי נתן צבי מלצאת לחו"ל לצורך קיום 

הישיבה?" רבי חיים ראה בכך פסק ברור של הגרא"י, שעל רבינו לנסוע 

לחו"ל לגייס כספים כדי להרים את קרנה של תורה.

כשנשאל פעם הגר"ח אם הסיפור נכון, אמר שכן. והוסיף, שלא היתה 

הופיע בחלומו בקשר להנהגת הישיבה  היחידה שהגרא"י  זו הפעם 

בראשות רבינו. 

זה  זצ"ל. היה  נוסף, סיפר חתנו של הגר"ח רבי דוב סלומון  על מקרה 

בתקופה שהישיבה היתה שרויה במצב כלכלי קשה. רבינו סבר שעליו לנסוע 

לחוץ לארץ לקיים את חובת ההשתדלות, אלא שמצב בריאותו באותם ימים 

היה קשה, והיו שניסו להניאו מנסיעה זו. כדרכו, התייעץ עם הגר"ח קמיל 

זצ"ל והוא הורה לו לנסוע. אחד מבני המשפחה שדאג לשלומו, התקשר 

להגר"ח ושאלו אם ידוע לו מצב בריאותו המדויק של רבינו. 

"יתכן שאתם צודקים, אלא שהגרא"י עצמו בא אלי  השיב רבי חיים: 

בחלום והורה לי שיסע. אגב אורחא, באותה פעם שב רבינו עם סכום גדול 

מאוד, עד כדי כך שהיה צד לרכוש בסכום זה מבנה גדול בסביבות הישיבה.

הארון נושא את נושאיו
זו היתה גם גישתו לעול הכספי הכבד של החזקת מבצר התורה הגדול, 

בו למדו באותה שעה למעלה מאלף תלמידים, שהוטל באחת על כתפיו. 

גילה לאיש  ביינוש, מעולם לא  רבי  ראש הישיבה, הגאון 

מנין הוא משיג את הכסף למימון הישיבה. משתמו 

ימי השבעה עליו - לא ברור היה מהיכן משלמים 

היה  רבינו  את מילגות החודש הראשון. אולם 

חדור בהרגשה שקיבל משמים שליחות קודש, 

להנהיג את ממלכת התורה של ישיבת מיר, 

בידיעה ברורה שהארון נושא את נושאיו, 

וכל שעליו לעשות הוא לקיים את חובת 

ההשתדלות. 

על  השבעה  מן  קמו  בו  ביום  וכך, 

הגאון רבי ביינוש זצוק"ל, החל לעשות 

השתדלות להחזקת הישיבה. הוא פנה 

ליוואוויץ  נחמן  רבי  הגאונים  לגיסיו 

בנימין קרליבך שליט"א,  ורבי  שליט"א 

כהונתו  כל שנות  לימינו במשך  שעמדו 

וביקשם להצטרף אליו  בראשות הישיבה, 

הארץ.  ברחבי  נדיבים  כמה  לבתי  לנסיעה 

כשסיים את פגישותיו, אמר בקורת רוח: "עשינו 

עלינו  מעתה  עלינו,  המוטלת  ההשתדלות  את 

לחכות לסייעתא דשמיא שבוודאי תעמוד לנו". מחד, 

הכיר באחריות הכבדה של החזקת הישיבה, מאידך, הכיר 

בהכרה ברורה שהארון הוא זה שנושא את נושאיו.

בהיותו דבוק באמת ובתמים באמונת אומן בשליחותו, הצליח למעלה 

מהמשוער, והדביק את כל שומעיו במעוף שלו. בדינר הראשון שערכה 

ניכר היה  הישיבה בארה"ב, לאחר שנתמנה רבינו לראש הישיבה, כבר 

שאינו בקו הבריאות. עשו לו היכרות עם הנדיבים שהגיעו לדינר, והוא 

דיבר בפניהם בשפה פשוטה, על מצות לימוד התורה ונחיצותו של כל 

אחד שיהיה לו חלק בתורה. לאחר מכן הסביר, עד כמה זקוקה הישיבה 

לעזרתם של נדיבי עם, כדי להחזיק את המוסדות, ואף להרחיב ולבסס 

את הישיבה ואת עולם התורה בארץ הקודש. 

למרות שאותם נדיבים לא הכירו את רבינו עד לאותו יום, הוא הצליח 

לכבוש את ליבם, הם נשבו בקסמו, נקשרו אליו בלב ונפש ופתחו את 

ליבם וכיסם להחזקת הישיבה.

לימים סיפר אחד התורמים, שלאחר אותה פגישה עם רבינו, הוא יצא 

מהחדר, ופרץ בבכי. הוא כל כך התרגש כששמע את דבריו היוצאים מן 

הלב של רבינו, וחש בכנות כוונתו העמוקה, שאכן משאלתו האמיתית 

ומשאת חייו היא הרחבת גבולות התורה והקמת דור העתיד של עמלי 

התורה. מאז החליט אותו נדיב לעמוד לימינו של רבינו בכל כוחו. 

ואכן, במסעותיו של רבינו לפתחי נדיבים, נפגשו מלוויו בתופעה שחזרה 

על עצמה שוב ושוב וכל נדיב שאליו הגיעו, התבטא שהוא מצטער שרק 

בבוקר התקשר הגר"ח קמיל לרבינו, ואמר לו שהלילה הופיע 
בחלומו הגאון רבי אליעזר יהודה זצ"ל ושאל אותו: "מדוע אתה 

מעכב את רבי נתן צבי מלצאת לחו"ל לצורך קיום הישיבה?"

המשך בעמוד הבא <<<

הגאון רבי נתן צבי פינקל זצוק"ל
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מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א בהכרעה מעניינת על הנוכל שביקש תמיכה

"ִּכי ַצִיד ְּבִפיו" )בראשית כ"ה, כ"ח(
קנייבסקי  חיים  רבי  הגאון  של  שולחנו  על  עלתה  מרתקת  שאלה 

שליט"א, ובצידה הכרעה מעניינת מאוד. השאלה הגיעה על ידי גבאי של 

אחת מקופות הצדקה המפורסמות, וכך סיפר: 

אל הקופה הגיעה בקשה, מאחד שכותב שהוא נצרך לעזרה כספית, ויש 

לו כמה בעיות רפואיות והוצאות שונות, ועל כן הוא חייב עזרה גדולה 

בכל חודש, וברצונו שהקופה תעזור לו. היהודי אף ציין כי אפשר לברר 

עליו אצל מספר אנשים, ושכנע כי אכן הוא נצרך. בישיבת הנהלת רבני 

הקופה, בדקו את הבקשה ומכיון שהיה נראה, כי אכן נצרך הוא, אישרו לו 

סכום גדול למשך חודשים ארוכים, כאשר כל חודש מקבל הלה תמיכה 

הגונה מאוד, בהתאם למצבו. עבר זמן, והתברר כי לא דובים ולא יער. 

'נזקק', וכי הוא רמאי ונוכל! אין לו שום צרה  אותו יהודי כלל לא היה 

ושום הוצאה כספית, ובמרמה הוציא כספים מקופת הצדקה, שמיועדת 

וביקשו ממנו שיחזיר את הכסף  לעניים. בהנהלה, פנו אל אותו רמאי, 

שקיבל, כי לא לכך מיועד הכסף. הרמאי סירב להחזיר את הכסף, כשבפיו 

טענות שונות ומשונות. לא היתה שום אפשרות מעשית להוציא ממנו 

את הכסף. 

חלף זמן, ובאותו האיש התקיימה המשנה במסכת פאה: ''כל מי שאינו 

ונוטל, אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות'',  צריך ליטול )צדקה( 

ואכן, באותו יהודי פגעה מידת הדין והוא נותר עירום וחסר כל, בלי כסף 

ולא עוד אלא שנזקק להוצאות רפואיות שונות. כעת הוא שלח  כלל, 

מכתב לקופה, עם בקשה ל...תמיכה כספית, היות ואין לו כסף לכלכל את 

עצמו. בישיבת רבני הקופה דנו בכך, וצידדו לכאן ולכאן, מהם אמרו כי 

היות וכעת הוא מחוסר כל - עלינו לדון אותו לפי מצבו כעת ולסייע בידו, 

מאידך, אחרים סברו כי אין לנו לסייע לרמאים, והיות ולקח כסף שלא 

כדין, ויכול היה להחזיר ולא רצה, אל לנו לשוב ולהתעסק עמו.

כל  ביניהם לעמק השווה, העלו את השאלה עם  הגיעו  מכיון שלא 

הפרטים לפני מרן שליט"א. מרן שליט"א הרהר בדעתו, ואחר פסק את 

פסוקו: "הקופה לא צריכה לתמוך באיש שכזה, לא צריכים להתעסק עם 

רמאי ונוכל. והקב"ה כבר יסובב את העזרה מכיוונים אחרים. )אין להקיש 

ממקרה זה למקרים אחרים, וכל מקרה נדון לגופו(.

)דברי שי''ח(

 התברר, כי אותו יהודי לא נזקק כלל, וכי הוא רמאי ונוכל!
אין לו שום צרה ושום הוצאה כספית, ובמרמה הוציא כספים 

מקופת הצדקה שמיועדת לעניים... באותו יהודי פגעה מידת הדין 
 והוא נותר עירום וחסר כל, הוא שלח מכתב לאותה קופה,

עם בקשה ל... תמיכה כספית

עכשיו הוא מכיר את רבינו, את פעלו ואת שלל מעלותיו, ומהיום והלאה 

יעמוד לימינו בכל אשר יוכל.

מלך בגדוד
סיפר אחד מראשי ישיבת מיר שליט"א: "מהרגע הראשון לכהונתו, עמדנו 

מתבוננים ומשתאים: איך יתכן שיקח על כתפיו את הנהגת הישיבה, הלא 

הוא אברך חלוש וחולה במחלה כה קשה, שבר כלי של ממש ואיך יצליח 

בתפקידו? אבל כבר בימים הראשונים, כשראינו את המרץ וההתלהבות 

שלו, והדביקות במטרה הבנו שיצליח למעלה מהמשוער. ואכן, למרות 

מחלתו והשלכותיה היומיומיות על תפקודו בחולשה, והתקפות של כאבי 

ראש עזים, ובתקופה הראשונה אף לקה בצהבת, למרות זאת לקח על 

כתפיו את האחריות על  כל הקורה בישיבה. הוא התמסר בלב ונפש לכל 

ענייני הישיבה, ושום דבר לא נעשה בלי לקבל את הכרעתו המוקדמת 

בצורה ישירה וברורה, כאילו הוא בריא ובשיא כוחו".

מספר גיסו הג"ר בנימין קרליבך: "במסעו הראשון של רבינו לארה"ב, 

היה  ימים  שבאותם  בארה"ב  הנודעים  הנגידים  אחד  עם  נפגשנו 

רבינו  אותו.  לפגוש  רבים  צורך במאמצים  והיה  ביותר,  מהמפורסמים 

דיבר אתו כדרכו על מעלת לומדי התורה, ועל השותפות החשובה שיש 

למחזיקי התורה בעמלם. כשיצאנו את החדר קרא לי הנגיד, והביע את 

פליאתו על כך שהפקידו את הישיבה הגדולה "ישיבת מיר" בידיו של אדם 

כה חלוש וחולה, ותהה איך יוכל בכוחותיו הדלים להחזיק את הישיבה". 

וביקש לבקר בישיבה  נגיד בארץ,  "עשרים שנה לאחר מכן, ביקר אותו 

ידיו  וראה את כל מה שהקים, ספק את  רבינו. כשהגיע  ולהתקבל אצל 

בהתרגשות, ואמר: 'איך יכולתי להתפלא, איך הפקידו את הישיבה בידיו. הרי 

הוא הגבר, שיכול היה לרומם ולהעצים את המפעל הגדול של ישיבת מיר'."

)מתוך 'בכל נפשך'(

 בבוקר התקשר הגר"ח קמיל לרבינו, ואמר לו שהלילה הופיע בחלומו הגאון רבי אליעזר יהודה זצ"ל
ושאל אותו: "מדוע אתה מעכב את רבי נתן צבי מלצאת לחו"ל לצורך קיום הישיבה?"

<<< המשך מעמוד קודם
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רבי יעקב גלינסקי זצ״ל על האדם שלא חי לעולם, והמעטים שהגיעו לגיל מאתיים...

"ַוּיֹאַכל ַוֵּיְׁשְּת ַוָּיָקם ַוֵּיַלְך" )בראשית כ"ה, ל"ד(
אני מוריד להם לפרקים  יודעים אתם, בחצרי מסתובבים חתולים. 

אני  תום.  עד  להיטות הם מלקקים את החלב  באיזו  חלב.  צלוחיות 

ומייעץ: "לאט לכם, תשתו מעט מעט, ותשאירו לעוד שעה".  מתכופף 

הם מסתכלים עלי במבט אטום, כאילו לא הבינו. אין אצלם כזה מושג. 

ה',  יהודים שאינם משופעים בממון. ברוך  - מכיר אני  בני אדם  אבל 

מתפרנסים בכבוד. אבל מצטמצמים, חוסכים. בעוד עשרים שנה, תהיה 

להם קרן פנסיה. להם, או לילדים. מי יודע מה יהיה בעוד עשרים שנה?!... 

אז לזיקנה אתה דואג, וליום שלאחריה אינך דואג?

 : י'(  יונה ב"שערי תשובה" )שער א' אות  והרי זה ממש כדברי רבנו 

"ויאמר בלבבו מה עשיתי, איך לא היה פחד אלוקים לנגד עיני ולא יגורתי 

מתוכחות על עוון ומן השפטים הרעים, כי רבים מכאובים לרשע - איך 

לא חמלתי על גופי ולא חסה עיני עליו משחתו מפני הנאת רגע אחד, 

ונמשלתי לאיש שיגזול ויחמוס ויאכל וישבע, ויודע כי אחרי אוכלו ושתה 

יגרוס השופט בחצץ שיניו, כעניין שנאמר: ערב לאיש לחם שקר, ואחר 

ימלא פיהו חצץ!" )משלי כ, יז(. אלו שלומדים "שערי תשובה" חושבים 

על כך, אבל אלו שלא, אכן מקיימים פסוק ככתבו: "ערב לאיש לחם 

שקר" גם ביודעו כי "אחר כך, ימלא פיהו חצץ!" 

היו מספרים על כך סיפור: מעשה בחברת מבלי עולם,  בנובהרדוק, 

ריקים ופוחזים, שהיו שותים ומשתכרים בחבורה ומבלים ימיהם בליצנות 

יהיה, הלא פעם נצטרך למסור דין  יום אחד תהו ואמרו: "מה  ובטלה. 

וחשבון על מעשינו. מה נצטדק ומה נאמר?!" נבוכו, והסכימו בתקיעת כף, 

שהראשון מבני החבורה שיעלה למרום יתגלה לחבריו ויספר להם מה 

נעשה בדינו. כך יוכלו להתכונן לקראת הבאות. לא עבר זמן רב, והראשון 

מת משחמת הכבד, מחלת השיכורים. כעבור כמה ימים התגלה לחבריו, 

ופניו שחורים כשולי הקדרה, מפויחים מאש הגיהנום.

"מה קרה???" נבעתו.

"חברה", הודיעם, "הכל בסדר, תמשיכו לבלות ולשתות. רק ויסקי אל 

תשתו!" 

ויסקי! השיכר הסקוטי המר והחריף, לשמו ולזכרו תאות  "ויסקי, אח, 

נפש! הכל נשתה חוץ ממנו?! מדוע???" 

והתייצבתי לפני  "עליתי למרום,   – "אומר לכם", הסביר בעגמומיות 

בית דין של מעלה. השאלה הראשונה היתה: "עסקת בתורה הקדשת לה 

עיתים?!"

עניתי: "לא, וכי מדוע היה עלי לעסוק בתורה, לקבוע עיתים ללימודה?" 

תמהו לתמיהתי: "מה פרוש? הלא חייב היית לחשוב על עתידך בעולם 

הנצח!"

אמרתי: "עזבו, אותי עניין רק הרגע, לא חשבתי על העתיד, כל מעיני 

היו בהנאות ההווה!"

השתאו. שאלו בעניין: "כגון מה?"

עניתי: "ביליתי בחבורה, שוחחנו בענייני הבאי, שתינו להנאתנו"... 

חקרו: "מה שתיתם, יין?"

עניתי: "ודאי, יין! מכל סוג – אדום, לבן, מתוק, יבש, אח - יין!"...

"ומה עוד?" שאלו.

עניתי: "ליקר, עראק, ויסקי!"

תהו: "מילא היין, טעים. הליקר, מתוק. גם העראק, טעים. אבל הויסקי – 

פוי, מריר הוא, איך יכולת לשתות?!"

"נכון, בהתחלה מר  בויסקי... אמרתי:  הצחיקו אותי, מה הם מבינים 

הוא, אבל אחר כך – הא, אחר כך נעשה חם בכל הגוף, הנפש מתרוננת, 

והתחושה נפלאה!"

אזי נתנו עלי בקולם: "אם כך, חשבת על העתיד! מוכן היית לשתות 

ויסקי מריר בשביל הרגשה שאחר כך, אז מדוע לא הקצבת שעת לימוד 

בשביל העולם שאחר כך?!"וקבעו את דיני לגיהנום...

לכן, אני אומר לכם: חברה, תמשיכו לשתות, רק לא ויסקי...

לקחו של שיכור!  ומי 

אינו כמוהו?...

כתוב במדרש )דברים 

אל  "לך  ב'(:  ה',  רבה 

נמלה עצל, ראה דרכיה 

ו'(.  ו',  )משלי  וחכם" 

הנמלה אינה חיה אלא 

ששה חודשים, ומאכלה 

כל חייה חיטה ומחצה. 

והיא הולכת ואוגרת כל 

מעשה  שמוצאת.  מה 

היה ומצאו בבור שלה שלוש מאות כור. ולמה היא עושה כן, שאמרה: 

שמא יגזור עלי הקדוש ברוך הוא חיים ויהיה לי מוכן לאכול!

כבר ראיתי כלב מנמנם, חתול רובץ, ציפור נחה, זבוב עומד. מישהו ראה 

מימיו נמלה נחה?! היא ישנה בכלל?! כל העת בתזוזה, חופזת ורצה! למה? 

לאגור, עוד ועוד. לאתר, ולסחוב, ולגרור, ולאגור - 

טיפשה שכמותך! הלא כל חייך - ששה חודשים, תהני מהחיים הקצרים! 

כל מאכלך חיטה ומחצה, וכבר אגרת כהנה וכהנה -  כן, אבל שמא יגזור 

ה' חיים... אז מה? "מאן דיהיב חיי, יהיב מזוני" )יעוין תענית ח ע"ב(! וכי 

יעשה נס לחינם?! אבל לך תשכנע נמלה כפייתית... 

וכמה אגרה? מעשה ומצאו בבור שלה שלוש מאות כורין. כמה זה? בואו 

חשבון: הסאה היא מידת זריעה של חמישים אמה על חמישים אמה. 

כשש מאות וחמישים מטרים רבועים. כמה "חיטה ומחצה" יש במטר 

ובכן, הכור הוא  וחמישים מטרים רבועים?  וכמה בשש מאות  מרובע? 

שלושים סאין. כעשרים אלף מטרים רבועים. כמה "חיטה ומחצה" אפשר 

לזרוע בשטח זה? אבל היא בשלה: אולי ייעשה לה נס...

אדם לא חי לעולם, מעטים הגיעו לגיל מאתיים. אבל אולי ייעשה לנו 

נס. נו, אז כמה, פי כמה? שלוש חיטים, לשנה. שלוש מאות, לשלוש מאות 

שנה. שלושת אלפים, לאלף שנה. בעשרה מטרים, במאה מטרים רבועים, 

גדלים שלושת אלפים שיבולים? כמה בעשרים אלף מטרים רבועים, 

לכמה רבבות שנות חיים?

אז לא כדאי היה לאגור קצת פחות, וללכת לשיעור תורה?! 

לדאוג קצת פחות לגשמיות, ויותר לרוחניות?!    

)מתוך והגדת - אלול וראש השנה(

לא עבר זמן רב, והראשון מת משחמת הכבד, מחלת השיכורים. 
כעבור כמה ימים התגלה לחבריו, ופניו שחורים כשולי הקדרה, 
מפויחים מאש הגיהנום. "מה קרה??" נבעתו. "חבר׳ה" הודיעם, 

"הכל בסדר, תמשיכו לבלות ולשתות. רק ויסקי אל תשתו!" 

רבי יעקב גלינסקי זצ״ל
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מה לשועל קטן בין הכפירים של ישיבת לובלין

הרב אהרן כהן
"ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים" )בראשית כ"ה, כ"ז(

יושב בבית מדרשם  כתב רש"י שיעקב היה 

של שם ועבר. 

ישיבת חכמי  זצ"ל, ראש  רבי מאיר שפירא 

לובלין המעטירה, היה נודד בפולין מעיר לעיר 

יקר ביותר,  ומעיירה לעיירה, לצורך ענייני הישיבה. מאחר שזמנו היה 

בהיותו בדרכים בין נסיעה לנסיעה, משתדל היה לשלב את פגישותיו. 

באחת מנסיעותיו המתין בחדר המתנה כלשהו, כדי לקבל ולבחון שלושה 

בחורים צעירים שבאו להיבחן אצלו ולהראות את ידיעותיהם על מנת 

להתקבל לישיבתו. כאשר הגיע תורו של הבחור נתן לוברט - הביט בו רבי 

מאיר שפירא במבט תמה, כמי שאומר: 'מה לנער צעיר 

זה וללמדניה של לובלין? מה לשועל קטן בין הכפירים 

האדירים של ישיבת חכמי לובלין?!' )רבי נתן היה נמוך 

קומה ונראה היה כילד(.

אך בכל זאת פתח ר' מאיר את מכתב ההמלצה ששלח 

לו דודו של הנער, הגאון רבי בצלאל אלתר הי"ד, עיין בו 

לרגע וראה כי נכתב עליו התואר "יניק וחכים". חייך ראש 

הישיבה והפטיר: "יניק -  כבר רואים עליו". הוא הביט בו 

שוב מכפות רגליו ועד קודקודו, והוסיף, "וחכים - תיכף 

נראה..."

על אתר ענה לו הבחור הצעיר: "כבוד הרב, האם לישיבה 

לפי  או  הרגליים  הנעליים שעל  לפי מידת  מתקבלים 

מידת הראש שעל הכתפיים?..."

רבי מאיר נהנה מחריפותו השובבה של הנער, ושאל: "ומה באמת מידת 

ראשך?..." 

"מאה פעמים פסחים"! השיב.

את  היטב  לשמוע  שיוכל  כדי  קטן  שרפרף  על  מאיר  רבי  העמידו 

תשובותיו, למרות קומתו הנמוכה, והבחינה החלה.

התשובות של נתן הצעיר קלחו בשטף. ראש הישיבה נדהם, אך עדיין 

לא הרפה ואמר: "אכן, אתה שולט היטב בתלמודך, אך הבה ונראה כיצד 

לומד הנך דף גמרא". 

פתח גמרא רבי מאיר מסכת נזיר, הצביע על דף מסויים ואמר לו: "הכן 

את הדף הזה, ואבחן אותך עליו".

נתן יצא מהחדר ולאחר כעשרה רגעים חזר: "מוכן ומזומן".

הצורב הצעיר השיב בדייקנות ובבהירות על השאלות, אלא שהשאלות 

היו על דף קודם.

שאל ראש הישיבה בחיוך: "הוריתי לך להכין דף זה, והכנת את הדף 

הקודם..." 

"נכון", אישר הבחור "אך כיון שהסוגיא מתחילה כבר מהדף הקודם הרי 

"דו  שהתחלתי אותה משם". "לזאת התכוונתי!" חיבקו הרב בלבביות, 

ביסט מיינס – אתה שלי! אתה שלי!" הכריז בהתרגשות, ותלמיד שקדן 

נוסף הצטרף לשורות הלומדים בישיבת חכמי לובלין.

אגב, חבריו של נתן לוברט, שאלו אותו: "כיון שאתה יודע כל כך טוב 

וכי חשבת  מסכת פסחים מדוע הגעת לבחינה עם גמרא פסחים ביד? 

שתזדקק לעיין בפנים בשעת הבחינה?"

ר' נתן זצ"ל, שהיה חריף ופיקח, השיב להם: "לא בשביל לעיין הבאתי 

איתי את הגמרא, אלא כדי שאם יתווכח עימי ראש הישיבה מה כתוב בה, 

אפתח מיד ואראה לו כי הצדק איתי..." 

לימים, התפרסם הנער כרבי נתן לוברט, שהיה גאון גדול בירושלים. הוא 

ידע את הש"ס בעל פה מילה במילה, והיה חסיד וירא אלוקים ששיחו 

ושיגו בתורה בלבד, בנגלה ובנסתר. 

לר' נתן זצ"ל היה ידיד קרוב, שמצא עמו שפה תורנית משותפת - הלא 

הוא הגאון ר' אברהם גניחובסקי זצ"ל. מסופר שמיד לאחר הסתלקותו 

של ראש ישיבת טשעבין, הגאון ר' ברוך שמעון שניאורסון זיע"א, מונה 

על מנת  בין הבחורים,  תלמיד מהישיבה לחלק את מסכתות הש"ס 

לסיימן ביום השנה לפטירתו. וכך 

נהגו מידי שנה בשנה. 

מנהג הישיבה היה לכבד את ר' 

אברהם לסיים את הש"ס, כאשר 

עליו את המסכת  נטל  הוא  גם 

ר'  וסיימה.  שבש"ס  האחרונה 

הש"ס  את  לסיים  נהג  אברהם 

דפים  שבע  ושנה  שנה  מידי 

סדר  כבר  היה  זה  אבל  ביום, 

אחר מיוחד, שהיה לו בשלושים 

השנים האחרונות לחייו. 

עצמו  על  הוסיף  זאת,  מלבד 

את מסכת נדה עם הציבור. ביום 

השנה הראשון להסתלקותו של ראש הישיבה, ביום האחרון לסיום הש"ס, 

בשעות הצהרים המאוחרות,  בשעה ששבו התלמידים בראשות בנו ראש 

נודע באקראי לבחור   - יוסף משה שליט"א מבית העלמין  ר'  הישיבה 

בין  כי מסכת אחת עדיין לא חולקה  הממונה על חלוקת המסכתות, 

הבחורים - מסכת שבועות. 

מה עושים? למי פונים? 

רץ הבחור בסערה לחדרו של ר' אברהם, דפק בדלת ושאלו מה לעשות. 

כשחיוך על פניו, ענה ר' אברהם: "מה הבעיה? עלה לבית המדרש ותחלק 

בין התלמידים דפים בודדים לכל אחד, ועד הערב יסיימו את המסכת. 

אם לא תצליח - תחזור אלי." 

עשה הבחור כפי שהורה לו רבו, ומצא בחורים שלומדים ומשלימים כל 

אחד את מכסת הדפים שהיו חסרים לו לקראת הערב. ניסה את מזלו 

בחלוקת המסכת ובינתיים חלפה חצי שעה נוספת, וללא הצלחה. הבחור 

ירד ונקש שוב על דלתו של ר' אברהם. העייפות הרבה ניכרה על פניו של 

הרב, אך הוא חייך ושאל: "נו, כמה דפים נותרו במסכת שבועות?" הבחור 

הנבוך שתק, ור' אברהם הבין כי כל הדפים נותרו. 

"טוב, לזכותו של ראש הישיבה - אקח את זה על עצמי! אנו חייבים 

לראש הישיבה הרבה הכרת הטוב". בשעות הערב, כאשר סיים את הש"ס 

בסיום של הישיבה, לא היה ניכר על פניו שום גאונות וצחצוחי גאווה, רק 

פנים עייפות וחתומות, כדרכו.

כשם ועבר בזמנו, כך היו שני הגאונים האדירים הללו, בישיבת טשעבין 

בירושלים. הם חיו ונשמו רק ש"ס ופוסקים מבחרותם ועד אחרית ימיהם...

 האם לישיבה נכנסים לפי מידת הנעליים שעל הרגליים
או לפי מידת הראש שעל הכתפיים?...

רבי מאיר שפירא זצ"ל
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 ''והכנסת אורחים היא סגולה לרפאות חולה,
 וביותר, שאפילו יהודי המרבה להכניס אורחים,

יש כח בברכותיו לרפאות חולים''
הגאון רבי משה שטרנבוך שליט״א בסגולה מיוחדת לרפואה

"ַוֶיְּעַּתר ִיְצָחק לה' ְלנַֹכח ִאְשּׁתֹו ִּכי ֲעָקָרה ִהוא" )בראשית כ''ה, כ''א(
מצוות הכנסת אורחים - סגולה לרפואה 

איתא בגמרא בב"ב )דף ט"ז ע"ב( "וה' בירך את אברהם בכל - מאי 

בכל, רשב"י אומר אבן טובה תלויה על צווארו של אברהם אבינו, שכל 

חולה הרואה אותו מיד מתרפא, ובשעה שנפטר אברהם אבינו מן העולם 

- מה הכוונה  ודברי הגמ' צריכים פירוש  תלאה הקב"ה בגלגל חמה", 

שתלאם בגלגל חמה? ועובדא הוי בצדיק רבי משה מקוברין זצ"ל שהגיע 

פעם לוואלוז'ין אל חמיו של מרן ה"בית הלוי" - רבי יצחק עפרון זצ"ל, 

ומצא שם את הבית הלוי זצ"ל כשהוא מודאג ממצב בנו התינוק רבי 

חיים זצ"ל שנתקף במחלה אנושה והגיע עד שערי מות עד שהרופאים 

כבר התייאשו מלרפאותו, והנה כאשר שמע הצדיק רבי משה על מצבו 

של רבי חיים, הביע את רצונו שיערכו את השולחן להסב לסעודה, ומיד 

מילאו את בקשתו וערכו סעודה, ובתוך הסעודה פתח רבי משה ואמר 

כדברים האלה:

י ֲעָקָרה ִהוא" שנינו במסכת בבא בתרא  ּתוֹ כִּ ר ִיְצָחק לה' ְלנַֹכח ִאשְׁ ְעתַּ "ַויֶּ

"אבן טובה תלויה על צווארו של אברהם אבינו, שכל חולה הרואה אותה 

מיד מתרפא", מהי אבן טובה זו - הוי אומר מידת הכנסת אורחים שהצטיין 

מן העולם תלאה  "ובשעה שנפטר אברהם אבינו  אבינו,  בה אברהם 

 - חמה"  בגלגל  הקב"ה 

בכל  הזורח  גלגל  זהו 

זמן  שכל  בעולם,  מקום 

שיהודי מתעסק בהכנסת 

זכותו  אורחים מתעוררת 

של אברהם אבינו לסייעו 

לרפאות את החולה בזכות 

מצוות  של  זו  טובה  אבן 

וא"כ,  אורחים.  הכנסת 

כיון שבעל הבית מתעסק 

אורחים,  בהכנסת  עכשיו 

תתעורר זכותו של אברהם 

נכדו  את  לרפאות  אבינו 

וכך הוה  חיימ'ל במהרה", 

שמצבו הוטב מיד. והכנסת 

אורחים היא סגולה לרפאות חולה, וביותר, שאפילו יהודי המרבה להכניס 

אורחים, יש כח בברכותיו לרפאות חולים.

)מתוך מאמר שבועי מרן הגרא"מ שטרנבוך שליט"א(

מי הם התאומים שהראשון נולד 
בכ"ט אדר א' והשני בר"ח אדר ב'?

הרב צבי וינברג
"ַוֵיֵּצא ָהִראׁשֹון ַאְדמֹוִני ֻּכּלֹו ְּכַאֶּדֶרת ֵשָׂער" )בראשית כ''ה, כ''ה(

סי' קע"ד( מביא מקרה  )למהר"י חאגיז ח"ב  בשו"ת הלכות קטנות 

באשה שלא בכרה, וילדה תאומים, אחד פטר רחמה בכ"ט אדר ראשון, 

ואחד בר"ח אדר שני, שהשני נכנס לכלל שנותיו חודש אחד קודם חבירו, 

ונשאל מה הדין לענין ייבום.

והצעיר נקרא  יעבוד צעיר,  גזרת מלך היא במקרה כזה שרב  והשיב 

הגדול, ולענין כבד את אביך וגו' לרבות אחיך הגדול, הקודם יכבד את 

המאוחר, וכן לענין ייבום אע"פ שהראשון בכור לכהן אבל אינו בדין 'והיה 

הבכור אשר תלד', כי אין לנו אלא דברי רבותינו שבגדול האחים הכתוב 

מדבר והצעיר הוא הגדול.

ומוסיף שם: ומי יודע אם לידת יעקב ועשיו היתה כעין זה, שעשיו נולד 

ואע"ג דנחלקו בר"ה  נולד בר"ח אדר שני,  ויעקב  בכ"ט אדר הראשון, 

)י:( אם תשרי או בניסן נולדו האבות, אפשר שעל אברהם ויצחק דווקא 

קאמרי אבל לא על יעקב. וראה שם בהגהות שהעירו שיצחק לכו"ע נולד 

בפסח, וראה בשבות יעקב ח"א סי' ט' שחולק על פסק זה.

)קב ונקי(

 מדוע יעקב בישל בעצמו,
והלא היה להם עבדים ושפחות?

הרב צבי וינברג
ֶׂדה ְוהּוא ָעֵיף" )בראשית כ''ה כ''ט(  "ַוָיֶּזד ַיֲעקֹב ָנִזיד ַוָיּבֹא ֵעָשׂו ִמן־ַהּשָׂׂ

מובא במדרש הגדול: בא הכתוב ללמדך ענוותנותו של יעקב אבינו, 

כמה עבדים ושפחות היו לו לאביו וכשהוא בא מבית המדרש ומוצאם 

ישנים אינו רוצה להרגיש ולהצהיב אחד מהם שישמשו אותו, אלא הוא 

עומד ומבשל לעצמו, ע"כ.

ובאור החיים הקדוש כתב: לצד שראה שהועילה לגימתו של עשיו 

ליצחק, לקח גם הוא דרך לבשל תבשילין לקרב לב אביו אליו כעשיו.

)קב ונקי(

הגאון רבי משה שטרנבוך שליט״א
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רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל מספר על מפגש מפתיע עם הגאון רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל
"ְוַאֲחֵרי ֵכן ָיָצא ָאִחיו ְוָידֹו אֶֹחֶזת ַבֲּעֵקב ֵעָשׂו" )בראשית כ''ה, כ''ו(

ברצוני לספר לכם סיפור שקרה איתי, והתרגשתי ממנו מאד: 

באחד הימים עמדתי ברחוב רבי עקיבא, צריך הייתי לקנות משהו, אך 

לא היה כסף באמתחתי. בדיוק עבר ברחוב רבי אברהם גניחובסקי זצ"ל 

ושאלתי אותו אם יש לו להלוות לי עשרים שקלים. הוא פשפש בכיסיו 

ולא מצא. 

הוא פנה אלי ושאל: "רבי ראובן, אתה נמצא פה עוד 

כמה דקות? אם תוכל לעשות לי טובה גדולה, אנא המתן 

הוא  וכל השבוע  בטוח שהיות  הייתי  דקות".  כמה  לי 

מוסר שיעור בירושלים, בישיבת טשעבין, כנראה רוצה 

הוא למסור לי משהו דחוף, להעביר לבני ברק, והסכמתי 

בשמחה לחכות.

ראיתי אותו מתחיל לרוץ. רחוב אבטליון, רחוב ירושלים, 

יהודה הלוי... 

רציתי לקרוא אחריו שאין צורך לרוץ ולמהר כל כך, אני 

אחכה בסבלנות עד שיגיע, אבל עד שהספקתי לקרוא לו, 

כבר התרחק מאד. כעבור כמה דקות הוא שב בחזרה, מתנשם ומתנשף, 

וידיו ריקות. הייתי בטוח שהוא יגיע עם חבילה ביד. במקום זאת הוציא 

מכיסו עשרים שקלים ונתן לי: "הא לך את ההלוואה שבקשת", אמר.

הזדעקתי ואמרתי: "רבי אברהם, מדוע הטרחת את עצמך לרוץ כברת 

זיכית  והוא עונה לי בפשטות נפלאה: "רבי ראובן,  דרך ארוכה שכזו?" 

אותי במצות עשה דאורייתא, של 'אם כסף תלוה את עמי'! דאס איז א 

גרויסע מצוה! יישר כוח שזיכית אותי!" 

עיקר תולדותיהם של צדיקים - מצוות ומעשים טובים
 ווארט נפלא שמעתי מהרבי מלעלוב זצ"ל: 

- כל אחד מהם רצה לצאת ראשון, כדי להיות הבכור.  ועשיו  יעקב 

וזכה בבכורה. אם כן, לשם מה אוחז עדיין  לבסוף, יצא עשיו הראשון 

זו דרכם של צדיקים,  יעקב בעקבו של עשיו, מה זה מועיל לו? אלא, 

גם לאחר שהצדיק נוכח לדעת שלא עלה בידו להשיג את מבוקשו, הוא 

'טוב, אני את שלי  לא אומר לעצמו: 

והולך  ניסיתי, לא הצלחתי',  עשיתי, 

לדרכו. 

נוהג הצדיק. גם לאחר  לא! לא כך 

מסוגל  לא  הוא  בידו,  עלתה  שלא 

להשלים עם הכישלון. הדבר ממשיך 

להסעיר את רוחו והוא אינו נותן מנוח 

לנפשו. 

יוצא ראשון,  יעקב רואה את עשיו 

כל  עם  לבכורה,  זוכה  הוא  ובכך 

המעלות הרוחניות הגדולות הנלוות לה. יעקב אינו משלים עם הדבר. הוא 

כל כך משתוקק לבכורה, נפשו יוצאת להשיגה, וכשלא עלה בידו - הוא 

ממשיך לסעור בקרבו. אחיזתו בעקב עשיו היא פעולה טבעית של מי 

שאינו מסוגל להשלים עם הדבר. 

ידו מושטת באופן אינסטנקטיבי אל עקבו של עשיו לעצור אותו, למרות 

שהוא יודע היטב שאינו יכול לשנות את המציאות ולמנוע מעשיו לצאת 

ראשון. 

)יחי ראובן - פרשת לך לך - ופרשת תולדות(

ועד כמה צריך להיזהר בדיבורו

הרב אהרן כהן
ִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע" )בראשית כ"ז, י"ב( "אּוַלי ְיֻמּׁשֵ

דרשו חז"ל 'כל המחליף בדיבורו כאילו עובד עבודה זרה' וכתב רש"י: 

משנה בדיבורו שלא יהיה ניכר. 

את החשיבות של אמירת האמת נוכל להמחיש בסיפור שלפנינו: מסופר 

על ראש ישיבת פוניבז' רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל שהיה אוכל בליל 

ר"ה ביחידות בחדרו שליד הישיבה והמשיך זאת גם לאחר שנישא שנית 

בזיווג שני, העז בחור מהישיבה שהיה מקורב לראש הישיבה ושאלו: 

"ילמדנו רבינו מה הטעם שראש הישיבה אוכל לבדו ביחידות ולא מצטרף 

יחד עם המשפחה כראוי לסעודת יו"ט?" 

נדהם הרב לשמוע ששמו לב למנהגו, אבל אמר לבחור: "בא ואספר לך, 

בשנת תרפ"ט נסעתי לארה"ב כדי לערוך מגבית עבור הישיבה, נאלצתי 

להיות שם בר"ה וכשהגעתי לבית הכנסת בשיקאגו בליל ר"ה ניגש אלי 

יהודי עשיר מנכבדי הקהילה והזמין אותי לסעוד אצלו בסעודת ליל ר"ה". 

"הבנתי שהמקום והחברה ומי יודע אולי גם הכשרות אינם מתאימים 

עבורי כלל, ובפרט בליל ר"ה, הייתי נבוך ולא יכולתי לסרב, אמרתי להם 

שאני נוהג לאכול בליל ר"ה ביחידות. העשיר קיבל את דברי בהבנה, ולא 

נעלב, והיות וכך יצא מפי והרי כתוב "וככל היוצא מפיו יעשה", מאז אני 

נוהג לאכול ביחידות בליל ר"ה".

רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל

רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל

 הוא פנה אלי ושאל: "רבי ראובן! אתה נמצא פה עוד כמה דקות?
 אם תוכל לעשות לי טובה גדולה, אנא, המתן לי כמה דקות"

ראיתי אותו מתחיל לרוץ...  

מדוע הרב מפוניבז' היה אוכל בליל ר"ה ביחידות?
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פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

"ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְראֹת" )בראשית כ"ז, א'(
בחז"ל ישנם כמה טעמים מדוע כהו עיני יצחק, ומצינו שאדם נענש 

בסימוי עיניים לעוה"ב על מעשה שעושה כאן בעוה"ז.

בשדי חמד )מערכת חתן וכלה אות ג' חלק ז' עמ' 408(, מביא שכתב 

הרב שבט מוסר )בליקוטים שאחר הדרושים( "שמעתי ממוהר"ן רוזליו 

וכלה,  )עישון( תחת אפריון של חתן  שאמרו בחלום שהשותה טיטון 

לעולם הבא נענש בסימוי עיניים, רמז לדבר "עשן בחופה למה" )בבא 

בתרא עה.(, כלומר אין ראוי לעשן שם עשן.

)ח"א בהשמטות דף ל"ח אות  וחיסדא  ומביא שנסתפק בספר חינא 

ט"ו(: אם הקנה שמעשן בו הוא ארוך הרבה והמעשן עומד בפנים תחת 

החופה ואין העשן נכנס תחת החופה אלא יוצא לחוץ, אם מותר, וכתב 

דאף דמתוך דברי הרב הנזכר )שבט מוסר( נראה דמותר, מ"מ לעניין 

מעשה צ"ע דאין לנו עסק בנסתרות. ]ועיין בשולחן העזר ח"ב דל"ב ע"ד, 

וזכור לאברהם ח"א או"ח ע' יו"ט[.

יג( וכתב  )רי,  דבר זה קצת בשינוי, הביא גם החיד"א במחזיק ברכה 

שראה כתוב למורו זקנו מהר"ר יצחק אזולאי בן החסד לאברהם ז"ל, 

בכתב יד, שאחר פטירת הגאון ר' שבתי פולאסטרו ז"ל, חלם שהשביע 

לו מה שאומרים בשמים על  ה' צבקות, שיגיד  את הרב הנזכר, בשם 

שתיית הטבא"ק, ואמר לו הרב הנזכר, שהשותהו ביו"ט משמתין אותו, 

והשותהו בתשעה באב מקללין אותו, וכן לשותהו ומעלה עשן תחת חופת 

חתנים, סימן "עשן בחופה למה" )ב"ב עה.( ע"כ. 

מהו עונשו של המעשן סיגריה מתחת חופת חתן וכלה?

 איזו סגולה יש ב'רוק'
של בן בכור?
"ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים ֶאת ְּבכָֹרִתי ָלָקח" )בראשית כ"ז, ל"ו(

במדרש בראשית רבה )פ' ס"ז(, מובא שעשיו התחיל מחכך בגרונו כמאן 

דמחייך, וזורק רוק מפיו ויאמר "הכי ויעקבני וכו'".

ובספר "קהלת יצחק" מביא פי' על זה בשם הגאון הגדול הצדיק הנשגב 

מו"ה ר' ישראל זלה"ה מסאלאנט, דאיתא במסכת בבא בתרא )קכו ע"ב(, 

שאדם אחד הגיע לפני רבי חנינא, אמר ליה מחוזקני בזה שהוא בכור, 

א"ל מהיכן אתה יודע, א"ל שכשהיו באים החוששין בעיניהן לפני אביו, 

היה אומר להם אביו לכו לבן שלי הבכור והוא יתן לכן רוק לשים בעין 

שזה רפואה לעיניים. נמצא שרוק של בכור סגולתו לרפא עיניים.

נטל ממנו  ויעקב  כי הוא הבכור  יש לבאר כאן שעשיו אמר  ולפי"ז 

הבכורה ברמאות, לכן התחיל לזרוק רוק מתוך פיו, וכוונתו היתה לומר: 

'בחנו את רוקי ותראו כי אני הבכור, כי הרוק שלי יכול לרפא את העיניים',  

רוקו היה  וא"כ  ואמנם עשיו היה באמת הבכור משום שנולד ראשון, 

מרפא את העיניים, ע"כ.

וראה בספר רקועי פחים פ' בהעלותך שמבאר עפי"ז מה שנאמר שם 

)יב, יג-יד(: "ואביה ירק ירק בפניה", שמרים היתה בתו של עמרם, ועמרם 

היה בכורו של קהת, ומשה ביקש מהקב"ה לרפאות את מרים, והקב"ה 

ירק עליה, הרי   - לו, שאם אביה עמרם, שהינו בכור לאביו קהת  ענה 

בהכרח שברוק שלו תתרפא.

ובמה נתייחדה מעלתו של העיוור, שלא קוראים גם לאילם 
"סגי דיבור" ולחרש "סגי שומע"?

"ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק ַוִּתְכֶהיןָ ֵעיָניו ֵמְראֹת" )בראשית כ"ז, א'(
)ליקוטים אות קמ"ד(,  ומקורי הדינים'  'טעמי המנהגים  בספר 

)פ' לך לך(, איך קוראין  'תורת השם'  מביא להקשות בשם ספר 

חז"ל לעיוור "סגי נהור" ואפילו בשביל לישנא מעליא, הא הוי דיבור 

שקר? 

ומבאר, שהכוונה הוא על פי מה שכתב הזוהר )תזריע מז:(, שיש 

"יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החושך" כי מן הסכלות 

ממש באה תועלת לחכמה, דאלמלא לא היה נמצא השטות בעולם 

לא היתה נודעת החכמה, וכן כאן שע"י העיוור "סגי" מתרבה מתגדל 

בחשיבות ה"נהור" הראיה.

)למגיד מבריסק רבי אליקים געציל  'מחזה עיניים'  ועיין בספר 

לוויטן זצ"ל מחזה ט' בביאור גיא חיזיון אות ב'(, שמקשה מדוע 

ולאילם "סגי דיבור"  )רץ("  חז"ל אינם קוראים לחיגר "סגי רהיט 

ולחרש "סגי שומע". וביאר, שיש מעלה מיוחדת לעיוור, שהוא לא 

רואה בעולם הזה כל דבר תאוה וטומאה, ולא מזיק בעין רעה, ולכן 

שכרו שתחזינה עיניו בזיו השכינה בעולם הבא והוא "סגי נהור" - 

"מאור עיניים" לעולם הבא.

מדוע קראו חז"ל לעיוור בלשון 
"סגי נהור" הרי זה לשון שקר? 
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ואיך לבש יעקב את בגדי עשיו הא בגדי עם הארץ מטמאים?

"ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת ִּבְגֵדי ֵעָׂשו... ַוַּתְלֵּבׁש ֶאת ַיֲעקֹב ְּבָנּה ַהָּקָטן" )בראשית כ"ז, ט"ו( 
ויעקב "כבן  וצריך להבין מדוע דווקא כאן מוזכר עשיו "כבן הגדול", 

הקטן" )ועיין רמב"ן(.

וכתב בצרור המור: "להודיענו הנס הגדול שנעשה עמו שהיו הבגדים 

והיו הבגדים  של עשיו בנה הגדול, והלבישה אותם ליעקב בנה הקטן 

מתקטנים מעצמם ונעשים כמידת יעקב כאילו נעשו בשבילו, וזה כעניין 

ונעשו לדוד כמידתו  ומעלה  שנאמר אצל שאול שהיה ארוך משכמו 

כאילו היו שלו כמו שפי' רש"י )שמואל א' יז, לח(".

החיד"א בחכמת אנך, מביא מחז"ל שהבגדים היו מעור הלויתן, ופירשו 

רבני אשכנז ז"ל דאיך לבש יעקב את בגדי עשיו, הא בגדי עם הארץ 

מטמאין? ולזה אמרו "החמודות" שחמד מנמרוד שהם מאדם הראשון 

שעשה לו ה' מעור הדג, ועור הדג אינו מטמא. 

"ית לבושי עשיו ברא רבא  זה אתי שפיר מה שכתב התרגום  ולפי 

דכייתא" – פירוש: טהורות.

"ַעד ֲאֶׁשר ָּתׁשּוב ֲחַמת ָאִחיָך ַעד ׁשּוב ַאף ָאִחיָך ִמְּמָך" )בראשית כ"ז, מ"ד-מ"ה(
בספר 'כתר ראש' )הלכות והנהגות מהגר"ח מוולוז'ין זצוק"ל אות קי"ט( 

מובא: "אמר רבינו דבר מנוסה, אם יהיה לאדם שונאים ח"ו, אם יפעול 

אצלו שהם צדיקים גמורים וידון אותם לכף זכות, תיכף יתהפך לבבם 

לאוהבים לו". ע"כ.

ובנו של הגר"ח הגאון רבי יצחק מוולוז'ין זצ"ל, בספרו 'פה קדוש' על 

התורה מבאר את דברי רבקה ליעקב כאן, ע"פ הרעיון הטמון בפסוק: 

"כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם". שהקשה מהו כפל הלשון: "עד 

אשר תשוב חמת אחיך עד שוב אחיך"? ובדרך דרוש נוכל לומר שזהו 

כלל גדול, אם רוצה אדם לדעת אם יש לחבירו כעס עליו - יבדוק בעצמו 

אם ליבו שלם עם חבירו גם חבירו שלם עמו. על כן אמרה מהיכן תדע 

שתשוב חמת אחיך "ממך"?-  בעצמך, פי' אם לא יהיה לך אצלך שום 

כעס עליו אז תדע שגם הוא עמך בלב שלם )וכ"כ בפנים יפות כאן(.

אלא שב'כתר ראש' מבואר שאין זה רק סימן לדעת אם חבירו אוהבו, 

אלא גם סיבה לגרום שחבירו יאהבנו ואם יחשוב על חבירו טובה, זה 

משפיע על חבירו שגם הוא יאהבנו.

 כיצד התאימו בגדיו של עשיו הגדול
למידותיו של יעקב הקטן? 

 כיצד ניתן להפוך את
לב השונא לאוהב?

"כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם"
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ראש מערך השיעורים של 'דרשו', הרה"ג נתן וינגרטן, מספר על רשת השיעורים ששלוחותיה מגיעות לכל מקום בעולם בו יש 
יהודים שומרי מצוות • "השיעורים מחזקים ומגבירים את מהפכת הדף היומי בהלכה"

יעקב לוסטיג
תשע שנים אחרי תחילת המחזור הראשון של 'הדף היומי בהלכה', כבר 

הפך הלימוד לתנועה אדירה הכובשת את העולם היהודי כולו. רבבות 

יהודים בכל רחבי העולם מקדישים מזמנם מדי יום ללימוד 'הדף היומי 

בהלכה'. רובם המוחלט עושים 

לבדם  עצמאי,  באופן  זאת 

או עם חברותא, אבל אלפים 

בשיעורים  משתתפים  רבים 

'הדף  את  ולומדים  יומיים, 

היומי בהלכה' בחבורות גדולות 

ויישוב בו מתגוררים  בכל עיר 

יהודים שומרי מצוות.

מערך  ראש  עם  שוחחנו 

היומי  הדף  של  השיעורים 

וינגרטן,  נתן  הרה"ג  בהלכה, 

שמספר על ההצלחה הגדולה 

ועל  השיעורים  זוכים  לה 

העצומה  דשמיא  הסיעתא 

לכל  הפעילות  את  המלווה 

אורך הדרך.

יאומן",  לא  דבר  כאן  "קרה 

"בתוך  וינגרטן,  הרב  אומר 

תקופה קצרה של פחות משנה 

וחצי, פועלת רשת ענקית של כ-700 שיעורי הדף היומי בהלכה בכל רחבי 

והיתר בארה"ב, קנדה,  העולם. כ-500 שיעורים מתוכם בארץ הקודש, 

אירופה, דרום אמריקה, דרום אפריקה אוסטרליה, רוסיה, אוקראינה ובכל 

מקום בעולם".

"כשיצאנו לדרך, לקראת תחילת המחזור השני של 'הדף היומי בהלכה', 

ועוד  פעל מספר יפה של כחמישים או שישים שיעורים ברחבי הארץ, 

כמה עשרות במדינות אחרות בעולם. בשלבים הראשונים עבדנו קשה 

פוטנציאליים  שיעורים  למגידי  פנינו  שיעורים,  הקמת  יזמנו  מאוד, 

ושכנענו אותם לפתוח שיעורים באזור מגוריהם, יצרנו קשר עם ישיבות 

מפורסמות והפעלנו מאמצי שכנוע רבים על ראשי הישיבות שיכניסו 

זו היתה מלאכה  לישיבות שלהם שיעורים ללימוד הדף היומי בהלכה. 

יוצאות דופן ב"ה. הסיעתא דשמיא המלווה  קשה, אבל התוצאות היו 

ליוותה אותנו גם בפעילות הזאת,  'דרשו' בכל מפעליו הכבירים,  את 

וכשהתחיל המחזור השני של 'הדף היומי בהלכה' נפתחו יחד אתו מאות 

שיעורים חדשים".

"בתחילה היה לנו חשש שזה לא יחזיק מעמד, שמדובר רק בהתלהבות 

חולפת לרגל הפרסום הרב לו זכתה התוכנית באותם ימים של הסיום 

ההיסטורי בהיכלי 'יד אליהו' בתל אביב. חששנו שכעבור חודשים אחדים 

ייסגרו רוב השיעורים אבל המציאות בפועל היא הפוכה. לא רק שרוב 

רובם של השיעורים עדיין פועלים ומשתתפיהם הולכים ומתרבים, אלא 

שכל הזמן נפתחים שיעורים חדשים. כיום אנשים כבר מתקשרים אלינו 

ובכל שעה אפשר  ומתחננים שנעזור להם לפתוח שיעור. בכל מקום 

למצוא שיעורי הדף היומי בהלכה".

וינגרטן מוסיף שהשיעורים  הרב 

רק  לא  ולרוחב  לאורך  פרושים 

גם  אלא  הפיזי-גיאוגרפי,  בהיבט 

מבחינת סוג המשתתפים שלהם: 

"ישנם שיעורים רבים של אברכים 

שיעורים  גם  וישנם  תורה,  בני 

הפריפריה  בערי  בתים  בעלי  של 

בעלי  נידחים,  הכי  וביישובים 

המתפרנסים  ואנשים  תשובה 

מעמל כפיהם. כמובן יש לא מעט 

שיעורים מעורבים בהם משתתפים 

והמינים.  הסוגים  מכל  יהודים 

היומי  היופי המיוחד של הדף  זה 

שמתאים  לימוד  זהו  בהלכה, 

לכולם. כידוע שמרנא החפץ חיים 

השקיע הרבה מאוד כח ומחשבה 

חיבור  יהיה  ברורה  כדי שהמשנה 

שיתאים לכולם ולא רק לתלמידי 

חכמים מופלגים".

"כיום ישנה כבר תופעה מבורכת בה ישיבות מכובדות מאוד הופכות 

נפרד מסדר היום שלהן.  'הדף היומי בהלכה' לחלק בלתי  את לימוד 

השיעורים נמסרים על ידי הר"מים, חוזרים על הלימוד אחר כך בסדר 

מיוחד ועורכים מבחנים שבועיים באופן שוטף. זוהי מהפכה עצומה שאי 

אפשר לתאר עד כמה היא תשפיע על מידת הדבקות בהלכה וההקפדה 

ומתחנכים על כך  ה'. הבחורים האלו גדלים  יראי  על ההלכה בציבור 

שלימוד הלכה הוא לא תוספת חיצונית אלא חלק מהותי ובסיסי בלימוד 

ויקימו בתים שיושתתו על  יגדלו  התורה ובקיום אורח חיים יהודי. הם 

היסוד הזה יחד עם עוד יסודות רבים וחשובים הנדרשים להקמת בית 

יהודי כשר".

לדברי הרב וינגרטן, המהפכה התפשטה בצורה רחבה כל כך, עד שכיום 

אפשר למצוא שיעורי 'דף היומי בהלכה' במקומות הכי לא צפויים: "יש 

לנו שיעור בחדר כושר ברח' כנפי נשרים בירושלים, שיעור בסניף הדואר 

הראשי בבאר שבע, במלון דבורה בתל אביב, ברכבי הסעות של מלמדים 

ואפילו במספר בתי כלא  וכדו', בבתי הכנסת של בתי חולים שונים, 

ברחבי הארץ".

ביוזמת  נפתחים  השיעורים  "רוב  ויינגרטן,  הרב  מסכם  "כיום", 

המעוניינים, ומזמין אתכם לפנות למשרדי 'דרשו' כדי לפתוח שיעורים 

באזור מגוריכם".

הרב נתן וינגרטן שליט"א

 דגל המהפכה: "בתוך שנה וחצי נפתחו קרוב ל-700
שיעורי 'דף היומי בהלכה' בכל רחבי הארץ והעולם"

חדשות דרשו:
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 כל מה שרציתם לדעת על ברכת
''ברוך שפטרני מעונשו של זה''

כיצד מברכים ברכה זו על תאומים? האם ניתן לברך אותה בשעת סעודת ה'בר מצוה'? וגם מי נפטר מעונשו של מי?

הרב יהודה יעקבזון
ו ִאיׁש  ָעִרים ַוְיִהי ֵעשָׂ לּו ַהנְּ ְגדְּ בפרשת השבוע נאמר על יעקב ועשיו: "ַויִּ

ב אָֹהִלים". ואמרו חכמינו ז"ל  יֹשֵׁ ם  ִאיׁש תָּ ְוַיֲעקֹב  ֶדה  ִאיׁש שָׂ ַצִיד  יֵֹדַע 

במדרש: "כל שלש עשרה שנה שניהם הולכים לבית הספר ושניהם 

לבתי  הולך  היה  זה  שנה  עשרה  שלוש  לאחר  הספר,  מבית  באים 

מדרשות וזה היה הולך לבתי עבודה זרה. אמר רבי אלעזר, צריך אדם 

'ברוך  ואילך צריך שיאמר  לטפל בבנו עד שלש עשרה שנה, מכאן 

שפטרני מעונשו של זה'".

נענש האב  כוונת הברכה היא שעד עכשיו  לפי פשוטם של דברים, 

כשחטא הבן, שעליו מוטל לחנכו, ועתה נפטר מזה. אולם, יש שפירשו 

להיפך, שעד עכשיו הבן נענש בעוון האב, ומכאן ואילך אין הבן נענש 

בעוון אביו, והאב מברך על כך שבנו לא יענש יותר בסיבתו.

על פי מדרש זה כתבו הראשונים שבהגיע בנו של אדם לגיל שלש 

עשרה, צריך לברך בשם ובמלכות: "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם 

לגיל שלוש  בניו  בהגיע  נהג המהרי"ל  וכן  זה";  שפטרני מעונשו של 

עשרה. ולדעת הרמ"א, כיון שהברכה לא הוזכרה בגמרא אין לברך בשם 

ובמלכות; אך יש אומרים שכיון שהברכה הוזכרה במדרש, וגם מהרי"ל 

עשה מעשה וברך בשם ובמלכות, יש לברך בשם ובמלכות. ויש מפוסקי 

זמננו שהורו לנהוג כדעת הרמ"א.

מי שיש לו בנים תאומים - יש אומרים שיברך על כל אחד בנפרד, ולא 

יברך על שניהם יחד, ואף אם מברך ללא שם ומלכות, כיון שמשנה מלשון 

הברכה שתיקנו חכמים. ויש אומרים שיברך ברכה אחת לשניהם ויאמר 

"מעונשם של אלו". ובנוגע לבת - הפוסקים כתבו טעמים שונים מדוע לא 

תיקנו לברך ברכה זו בהגיעּה לגיל שתים עשרה.

זו בשעה שהנער משמש כש"ץ או כקורא בתורה  ונהגו לברך ברכה 

בפעם הראשונה, כיון שאז נודע לרבים שהגיע לגיל שלש עשרה ונעשה 

גדול; ובזמננו נהגו לברך בשעה שעולה לתורה בפעם הראשונה, בשבת 

יכול לברך מתי  ויש שכתב שאם לא ברך בפעם הראשונה,  או בחול. 

שייזכר בכך.

ויש שכתב טעם נוסף לברך בשעת העליה לתורה - משום שברכה זו 

יש בה גם הודאה על הגיע הקטן לגיל שלש עשרה, ודוָמה בכך לברכת 

'הגומל' שמברכים אותה בשעת קריאת התורה כדי שתהא בפני עשרה; 

והוסיף כי לפי טעם זה ניתן לברך אף כשעלייתו הראשונה היא ב'מפטיר' 

- שהיא עליה הניתנת גם לקטן, ולא ניכר בכך שנעשה גדול - ויֵתרה מזו, 

אם עושים סעודת בר מצוה ויש בה עשרה, עדיף לברך בשעת הסעודה, 

כיון שהיא שעת עיקר השמחה על הגיעו לגיל שלש עשרה. וכעין זה הורה 

אחד מפוסקי זמננו - שאין חובה לברך דווקא בשעת העליה לתורה וניתן 

לברך גם בשעת סעודת הבר מצוה.

 ]שו"ע או"ח רכה, ב, משנ"ב ו-ח, ושעה"צ ז;

ביאורים ומוספים דרשו, 10, 11, 19, 20 ו־22[

כיצד•לא•הבחין•יצחק•ברשעותו•של•עשיו? •
מה•גרם•לעשיו•לבוז•את•הבכורה? •
מדוע•האריכה•התורה•בעניין•הבארות? •
מה•ענינה•של•ברכת•עשיו,•אחר•שיעקב•כבר•נטל•את•הברכות? •

כל•התשובות•בספר•'דרש•דוד•על•התורה'•לרכישה•התקשרו•02-5609000
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איסור•השחתת•אוכלים•וביזוָים•
המאבד מאכלות או משקה ללא תועלת, עובר באיסור 'בל תשחית'. והוסיפו חז"ל לאסור קלקול ואיבוד של מאכל 	 

ומשקה אף כשיש בדבר תועלת. 

המוצא מאכל בדרך, במקום שרבים עוברים ושבים בו, אסור להותירו שם, וחובה להרימו. ויש אומרים שבזמננו, 	 
שאין דרך בני אדם לאכול מאכל שהיה מושלך על הקרקע, אין חובה להרימו.

אין להאכיל מאכל אדם לבעלי חיים. ויש שמצדדים להקל בדבר, ובפרט במקרה שאין להשיג מאכל אחר עבור 	 
בעלי החיים.

ההרחקה•בין•בשר•לדגים
חכמינו ז"ל אמרו שאכילת בשר ודג יחד עשויה לגרום למחלת הצרעת. ולכן האוכל בשר ודג בזה אחר זה, צריך 	 

לאכול ולשתות מעט, או לאכול דבר השרוי במשקה, כדי לנקות את פיו. 

מותר לשנים לאכול יחד בשר ודגים על שולחן אחד, ויש שכתב שיש להחמיר ולהניח דבר מה ביניהם לסימן 	 
ולהיכר, שלא יבואו לאכול בשר ודגים יחד.

מי שלגם מכוס משקה ללא ברכה, ונזכר טרם שבלעו, ראוי שיפלטנו; אך מעיקר הדין רשאי לבולעו, כדי שלא 	 
יִּפָסֵד המשקה לחנם.

ברכת•היין•הפוטרת•משקה•אחר•מברכה
המברך על היין 'בורא פרי הגפן', פוטר בכך מברכה כל משקה שישתה לאחריו, ואף אם מדובר במשקה חשוב 	 

מאד, ואף אם לא התכוון בפירוש לפוטרו. ודין זה אינו אלא כששותה לפחות 'כמלוא לוגמיו' מהיין; אך יש אומרים 
שדי בטעימה כלשהי מהיין. 

בשתייה אקראית של יין, פוטר היין רק משקה המונח לפני השותה בשעת הברכה. אך בשתיה בדרך של 'קביעות 	 
או  לפניו,  בעוד שהיין  לפניו  ובלבד שהביאוהו  לפניו בשעת הברכה,  היה  גם משקה שלא  היין  פוטר  לשתייה', 

שבטרם שסיים את שתיית היין כבר היה בדעתו לשתותו.

ברכה•על•מאכל•נוסף•שהובא•לאחר•הברכה
המברך על מאכל, מתוך החלטה שלא לאכול מעבר לכמות שּבֵרך עליה, ולאחר מכן נמלך בדעתו והחליט לאכול 	 

עוד, צריך לברך שנית. 

הפורס לעצמו לחם בביתו לצורך ארוחתו, ולאחר שסיים החליט לאכול עוד מהלחם הנמצא ברשותו, אינו צריך 	 
לברך שנית, כיון שהדרך להמלך ולאכול עוד מהנמצא ברשותו.

השותה יין בסעודה מברך עליו 'הגפן', ואינו נפטר בברכת 'המוציא'. אולם, הרגיל לשתות יין בסעודות שבת ויום 	 
טוב לא יברך עליו בסעודות הלילה והבוקר, כיון שברכת היין שבקידוש פוטרתו.

ברכה•על•משקה•בסעודה
בשתיית יין הקידוש לפני הסעודה נוצר ספק חיוב ברכה אחרונה, ולכן ראוי לכוון בברכת המזון לפטור את היין, 	 

כיון שבדיעבד מועילה ברכת המזון במקום 'על הגפן'.

המברך ברכת המזון על יין יצא ידי חובה. ומיץ ענבים - יש אומרים שכיון שמיץ ענבים אינו זן וסועד את הגוף, אינו 	 
יוצא ידי חובה בברכת המזון אף בדיעבד; ויש אומרים שדין מיץ ענבים כיין.

השותה לפני הסעודה מים או משקה אחר שאינו מעורר את התאבון ואין לו כל שייכות לסעודה, חייב בברכה 	 
אחרונה, ואף אם כבר ברך ברכת המזון לאחר הסעודה.

•האם•צריך•להרים•מאכל•המושלך•ברחוב?
•האם•צריך•לברך•'שהכל'•על•השתייה•ב'קידושא•רבה'?

והמברך•ברכת•המזון•על•מיץ•ענבים•-•האם•יצא•ידי•חובה?



האם מותר להזיז עגלת תינוק בשבת ללא כל מטרה?

 הגדרת מלאכת בורר: הפרדה בין שני מינים המעורבים זה בזה,
בין במיני אוכל ובין בשאר מינים 

והאם ניתן לטלטל את ה'גארטל' בכיס במשך היום?

מבוא מקוצר למלאכת בורר )חלק 1(

הרב יהודה יעקבזון
היו שנכשלו באיסורי שבת,  בן חכליה  נחמיה  בגמרא מובא שבזמן 

וכגדר לשמירת השבת אסרו חכמי אותו הדור לטלטל כל דבר בשבת 

- ואף כלים שמלאכתם להיתר, דהיינו שמיועדים לדבר המותר בשבת - 

למֵעט מספר כלים שתשמישם תדיר מאד. וכאשר ראו שהחלו להקפיד 

על שמירת השבת הקלו חכמים באיסור זה והתירו טלטול כלי שמלאכתו 

להיתר לצורך שימוש בגוף הכלי או במקומו, או במטרה שלא יגנב או 

ינזק. ואף טלטול חפץ - כגון 'גארטל' )אבנט( - בכיס הבגד משום שאינו 

מעונָין לטרוח ולפנות את הכיס, או משום שרצונו שהחפץ יהיה מזומן 

לו בהמשך היום, וכן טלטול בצורה של 'משחק' לאדם שדרכו לעשות כן 

בשעת לימודו וכדומה - נחשבים כטלטול לצורך.

וטלטול שלא לצורך כלל, אף בכלי שמלאכתו להיתר, לא התירו חכמים, 

ולכן, לדוגמה, אסור להזיז עגלת תינוק ממקומה שלא לצורך כלל. אולם, 

כאמור, כלים שתשמישם תדיר מאד לא היו מעולם בכלל הגזירה, והם 

כלי אכילה:  ולפיכך מותר לטלטל  מותרים בטלטול אף שלא לצורך. 

וכיוצא בהם; אך יש שסוברים  כוסות, צלחות, סכינים, כפיות, מזלגות, 

שאף כלים אלו בכלל הגזירה. ויש שהסתפק אם כסאות וכיוצא בהם - 

שתשמישם תדיר - נחשבים ככלי אכילה.

ומאכלים, משקאות, בשמים להרחה, וכל ספר שמותר לקוראו בשבת, 

לכל הדעות לא היו בכלל הגזירה, ומותר לטלטלם בשבת אף שלא לצורך 

כלל. ונחלקו פוסקי זמננו אם בגדים ותכשיטים נחשבים כמאכלים, או 

ככלי אכילה, שהיתר טלטולם שנוי במחלוקת, כנ"ל.

]שו"ע שח, ד, ומשנ"ב כא-כג;  ביאורים ומוספים דרשו, 28 ו־31[

הרב יצחק פוליטנסקי
הגדרת מלאכת בורר היא: הפרדה בין שני מינים המעורבים זה בזה, בין 

במיני אוכל ובין בשאר מינים כגון כלים, חפצים, בגדים וספרים שמפריד 

כמלאכת  מדאורייתא  אסור  הדבר  "ברירה"  של  בדרך  מהשני  אחד 

מחשבת של בורר.

תנאי ההיתר
בכדי להתיר לברור ישנם שלושה תנאים ורק כשמתקיימים שלושתם 

ביחד יהיה מותר לברור:

שיברור את האוכל )פי': כל דבר הרצוי לו כעת( מתוך הפסולת )פי':   .1

כל דבר שאינו רוצה כעת(.

2. שיברור זאת ביד ולא בכלי המיועד לכך.

3. בורר לצורך השימוש בו לאלתר )מיד(.

יחדיו שלושת תנאים אלו, אך אם  היתר זה הוא רק כאשר התקיימו 

חסר אפילו רק אחד מהם, הדבר חוזר להיות באיסור דאורייתא.

"אכילה"  נחשבת לדרך  כיון שבתנאים אלו הפעולה  הטעם להיתר: 

בלקיחת הדבר הרצוי לו ולא לדרך של "ברירה" שמוציא מה שאינו רוצה, 

שהיא מלאכה האסורה.

האיסור חל דווקא במינים המעורבים יחד אך כאשר אינם מעורבים 

כלל אלא מונחים רחוק אחד מהשני, או אפילו כשלא רחוקים מאד אך 

שונים ממש אחד מהשני בצורה או בגודל וכדו' ולכן לא נראים מעורבים 

במרחק הזה, אין הדבר נחשב לבורר ומותר.

בשני מיני אוכל
גם כאשר ישנם שני מיני אוכלים ושניהם ראויים לאכילה, חל איסור 

מדאורייתא לבוררם.

בטעם לאיסור זה ישנם ב' שיטות: לשיטה א' כיון שהמין שלא מעוניין 

בו כעת נחשב פסולת לגבי השני. ולשיטה  ב' גם להפריד שני סוגי אוכל 

זה מזה כשמעורבים יחד, אסור כיון שנחשב למלאכת מחשבת של בורר.

אוכל מתוך פסולת
יהיה מותר לברור )כשנתקיימו כולם  אחד משלושת התנאים שבהם 

יחד( הוא שיקח את האוכל או כל דבר הרצוי לו כעת מתוך הפסולת 

שלא רצויה לו, ולכן:

כמו"כ אסור  רקובים מתוך האשכול,  ענבים  ולהוציא  לברור  אסור 

להוציא פרי רקוב כגון תמר מתוך ערימת פירות טובים.

גרעיני לימון שנשארו בתוך הסלט, אסור להוציא רק את הגרעינים אלא 

יברור את הסלט "האוכל" כדי לאוכלו מיד.

ביד ולא בכלי
התנאי הנוסף להיתר )בצירוף 2 התנאים הנ"ל( הוא לברור את האוכל 

או כל מין שירצה כעת, ביד ולא בכלי ומדרבנן אסור אפילו בכלי שאינו 

מיועד לברירה.

ישנם כלים שאין בהם איסור כשמשתמש בהם לברירה באופן  אך 

המותר, כגון כף או מזלג כשמשתמש בהם בדרך אכילה ורק כדי שלא 

יתלכלכו ידיו וכדו' כיון שנחשב כידו הארוכה, אך כאשר משתמש בהם 

כדי להפריד בדרך של ברירה כגון להוציא את השומן שצף מעל המרק, 

הדבר אסור אפילו בכף רגילה.

כלי המיועד לאחסון זיתים יחד עם הנוזלים - שבו מסננת, וכשמוציא 

בו  וכך הנוזל נשפך, אסור להשתמש  את הזיתים מרים את המסננת 

בשבת.

)נערך מתוך אורחות שבת, ביאורים ומוספים של "דרשו" ועוד, אך אין לפסוק מהם 

הלכה למעשה ללא עיון במקורות(
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