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הרבנית ר. צביון על הסבא מרן הסטייפלער זצוק"ל 
י" )בראשית כ"ז, ד'( ָבֶרְכָך ַנְפׁשִ ֲעבּור ּתְ "ּבַ

בעשרות שנותיו האחרונות נהיה סבא לתל תלפיות, והמונים החלו פוקדים 
את מעונו לברכה ולעצה. לצד גדלותו בתורה, נודע שמו בכל רחבי תבל 
כאיש קדוש, בעל רוח הקודש ופועל ישועות. סבא לא שמע היטב, וקשה 
היה לשוחח עמו באריכות )הוא חלה בילדותו, ומחלתו פגעה בחוש השמיעה. 
אמו נסעה עמו לטובי הרופאים, אך הם לא מצאו מזור; הם אף הודיעו לו 
כי שמיעתו תרד יותר ויותר במשך השנים, כפי שאכן היה(. למרות זאת, זרם 

הפונים אליו הלך וגדל, מאחר שנודע כי עצותיו הריהן כדבר האורים 
ותומים, וברכותיו – בבחינת 'צדיק גוזר, והקב"ה מקיים'. סבא עצמו התבטא 
פעם: "אני איש זקן מאוד, וברכותי באות מכל הלב, בהיותי רוצה בכל לבי 

בטובת זולתי. אולי משום כך מועילות ברכותי".
מפני קשיי השמיעה של סבא, רגילים היו להעלות את הבקשות על 
הכתב, וסבא היה קורא ומשיב בעל – פה. לפעמים רצה השואל להגיב 
ולהעלות צדדים נוספים, והיה כותב בפני סבא. כאן נוכחו הכל בהתמדתו 
העצומה של סבא: בעת שהלה היה כותב, שב סבא ללמוד בספר שלפניו, 
ואפילו רקע קט! גם בזמן הקצר שבין יציאתו של אדם אחד לכניסתו של 
הבא אחריו – שזה לא נמשך יותר מעשר שניות – היה סבא שוקע כל כולו 

בספר ומשנן את תלמודו, כמי שכמה שעות לפניו...
הנהגות קדושות

מטעמי צניעות וקדושה לא קיבל סבא נשים, ואף הקפיד שלא לקרוא 
פתקים שנכתבו על ידי נשים. הוא היה מנמק את הנהגתו, באומרו כי טבען 
של נשים שהן מאריכות וכותבות דברים מיותרים שאין בהם תועלת. אכן 

בני המשפחה ידעו שבכך הוא מסתיר את הנהגתו הקדושה.
סבא לא הרשה שיצלמוהו, והיה מתרעם על העושים כן. כששם לב 

שמנסים לצלם אותו, הסתיר את פניו והרים את מקלו לאות הזהרה.
'מיכאל המשוגע'

סבא לא הבין כלל לשם מה באים הציבור לקבל את ברכותיו, ואף הביע 
את פליאתו על כך. "אולי תוכלו לומר לי מה פשעי ומה חטאתי, שבאים אלי 
כל היום וכל הלילה לבקש ברכות?", שאל כמה וכמה פעמים... פעם השיב 
לו רבי משה מרדכי שלוזינגר כי הבאים עושים זאת על פי מאמר חז"ל, שמי 
שיש לו חולה בביתו ילך אצל חכם שיבקש עליו רחמים. וסבא שאל: "ומי 
אמר שאני הוא החכם שאליו ומתכוונים חז"ל בדבריהם?", וסבא הוסיף 

וסיפר:
בביאליסטוק היה משוגע בשם מיכאל. דעתו של הלה נטרפה עליו לגמרי, 
והוא חשב את עצמו למיכאל המלאך, ילדי העיר היו מתגרים בו, ואומרים 

לו שוב ושוב כי הוא איננו מיכאל המלאך, אך הוא לא ויתר להם – הוא היה 
פותח בפניהם את התנ"ך, ומראה להם את האמור בספר דניאל על אודות 
מיכאל המלאך. 'רואים אתם?' אמר, 'בתנ"ך כתוב שאני מיכאל המלאך!'. 
הילדים הוסיפו ללעוג לו: 'אמנם כתוב כי יש מלאך ששמו מיכאל, אך לא 
נאמר כי אתה הוא זה!'... אולם מיכאל צעק עליהם בחרונו: 'כופרים אתם, 
והלוא כך כתוב בתורה!'. הילדים היו ממשיכים בהתגרויותיהם, ומיכאל היה 

ממשיך בשיגעונו: 'אפיקורסים! אני מיכאל המלאך, ככתוב בספר דניאל!'.
והסביר  הסיפור  את  סיים  סבא 
בענוותנותו: "כשיגעונו של אותו מיכאל 
לייחס לעצמו את דברי דניאל, כך שיגעון 
הוא לומר כי אני הוא החכם שעליו 

דיברו חז"ל"...
מהותה של ענווה

גיסא, סבא התבטא כדברים  מחד 
האלה פעמים רבות, עד שנראה היה 
כי אינו מכיר במעלותיו כלל, והוא סבור 
גיסא,  כי הכל טובים ממנו. מאידך 
ניתן היה לחשוד אותו  לכאורה לא 
בהלך מחשבה מוטעה שכזה. הוא עצמו 
התבטא כי משום מה בנושא מסוים 
אין ברכותיו מועילות, ומכלל לאו אתה 

שומע הן...
סבא עצמו נותן על כך מענה בספרו 
'חיי עולם', בפרק כ"ז העוסק במידת 
הענווה. בפרק זה הוא כותב דברים 
מופלאים ביותר, ורבים מאלו שספדו לו אחר מיטתו ציטטו אותם שוב ושוב. 
אחר שהוא מתאר את מעלתה של הענווה באריכות, הוא כותב : "ודע, כי מי 
שלא זכה למידת הענווה, אין לו אפילו מושג וציור ממנהגה של ענווה... ולא 
עוד, אלא אפילו מי שזכה באיזה זמן למידת הענווה ושפלות הרוח, ואחר 
כך איבדה על ידי היסח הדעת או איזה חטא רחמנא ליצלן, שוב גם הוא 
שוכח ונעלמת ממנו מהותה של הענווה, עד שאין לו כמעט שום מושג וציור 
כלל במהות מידת הענווה". סבא מסיים את דבריו המופלאים בשתי מילים 
רבות משמעות, אשר בהן חשף בלא מתכוון טפח מאישיותו: "כידוע ליודעים"...

הנה כי כן גבהו דרכיו מדרכינו, ואין לנו בהן לא שיג ולא שיח.
)מתוך הספר בית אמי- ר.צביון(

סבא לא הבין כלל לשם מה בא הציבור לקבל את ברכותיו, ואף הביע את 
פליאתו על כך: "אולי תוכלו לומר לי מה פשעי ומה חטאתי שבאים אלי 

כל היום וכל הלילה לבקש ברכות?", שאל כמה וכמה פעמים... 
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הרב יעקב הייזלר, בשיחה מיוחדת עם הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, על גדלותו של מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל 
ב אָֹהִלים" )בראשית כ"ה, כ"ז( ם יֹׁשֵ "ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ

מו"ח זצ"ל היה ממש אישיות נדירה. יותר מלאך מבן אדם!
כל מעשיו ופסקיו היו על טהרת האמת. הכל ראו ששרתה עליו רוח של 
חכמה ודעת בהכרעותיו ההלכתיות. נפגשתי עם הרבה אנשים גדולים 
במעונו של מו"ח, ומעולם לא ראיתי מקרה שמישהו ישאל שאלה ויאמר 

שמו"ח לא צודק!
מרן החזו"א זצ"ל נפגש עם מו"ח פעמיים, וכפי שידוע לנו הוא אמר 
עליו שהוא לומד תורה לשמה. עליה נאמר 'זוכה לדברים הרבה'. ואכן 

הרבה מהמעלות הכתובות שם במשנה ראינו אצל מו"ח זצ"ל.
כולו תורה

"לראשונה התוועדתי לאישיות הגדולה במסיבת התנאים שלי. היו שם 
גדולי הדור מרנן ראשי ישיבת מיר זצ"ל, גדולי הדיינים דאז זצ"ל ועוד, 
ומי שנכנס שמע את מו"ח דן בדברי תורה, זה היה נראה שזה 'מושב בית 
דין' ולא 'תנאים' של בתו. כזה 'רעדען אין לערנען', ללא מנוחה והפוגה 

כלל.
"זכורני, כי תוך כדי הדברים בא אחד משומעי השיעור ב'תפארת בחורים' 
ואמר לו: 'רב'ה ממתינים לשיעור', ומו"ח קם והלך לשיעור ואח"כ חזר 

לתנאים. בעורקי גופו לא זרם דם, אלא גמרא ויראת ד'.
"עד היום חקוק בלבי המראה המופלא, כאשר לאחר נישואיי הגעתי 
לליל הסדר לביתו, והנה, אחרי שהסתיים ליל הסדר בשעה מאוחרת, קרא 
מו"ח את מגילת 'שיר השירים' למרות השעה המאוחרת. סבור הייתי 
שאחרי עמל של יום שלם בערב פסח, ואחרי השעה המאוחרת שנסתיים 
הסדר, יהיה איזה שינוי בשעת הקימה שלפנות בוקר, בכל זאת הוא עלה 
2:00 שעת הסדר  יצועו בשעה מאוחרת. אולם כשהגיעה השעה  על 
המקודשת, נשמע קול לימודו בחשק ובניגון מתוק ובנעימה, ומסביר את 

לימודו לעצמו כמו שיושב חברותא לצידו.
"הייתי שם בבית חמישים שנה, אינני זוכר מושג כזה של רפיון. הקביעות 

שלו וסדריו היו מחושבים להפליא.
"אחד הנכדים סיפר לי עובדה פלאית: היה זה בתקופת אחד ממערכות 
הבחירות הגורליות, מו"ח הפעיל אז את כובד משקלו בבחירות, במוצאי 
הבחירות היה הציבור החרדי כולו שרוי במתח מתוצאות הבחירות, הנכד 
ששהה בתורנות בבית מו"ח באותו לילה, ושמע את תוצאות הבחירות 
ביקש לבשר למו"ח, הנכד עמד לידו בעת שקם לפנות בוקר כדרכו, ותכנן 
לבשר לו את הבשורה, אולם למרבה הפלא כאשר החל לדבר עמו, נפנף 
מו"ח לעברו בידיו בתנועה המורה לו לבל יפצה את פיו עתה, היות והוא 
הולך ללמוד כעת כרגיל ואף הוסיף לו 'נישט יעצט'- 'לא עתה', וכך נסוג 
הנכד ולא דיבר עמו מילה אחת בדבר, מו"ח התחיל אז בלימודיו כדרכו, 
רק לאחר שסיים תפילת שחרית, לאחר שלא היה אדם בארה"ק ובעולם 
כולו שלא שמע על התוצאות, בישרו הנכד את הבשורה. כך תמיד כל 
הדברים, כולל הדברים המשפחתיים החשובים ביותר, המתינו לאחר 

התפילה לאחר סיום סדריו הקבועים שהיו אצלו כברזל.
"הסברתי זאת, כי מו"ח עשה את המוטל עליו לעשות למען כבוד ה'. 
אולם לאחר הבחירות כבר ממילא אין בידו לפעול, וא"כ למאי נפק"מ 

לשמוע את הבשורה על חשבון סדריו.
"הפלא הוא, שלמרות שמו"ח היה עייף מלימודו, אבל מעולם לא ראו 
אותו נרדם באמצע הלימוד! מתי הוא כן נרדם? בשבת. בשעת אכילת 
הצ'ולנט. הוא היה משבח את הרבנית ע"ה על מאכלי השבת הערבים 
שהכינה, אבל יכול היה להירדם באמצע הסעודה מחמת עייפותו, אבל 
חלילה לא באמצע לימודיו. ספרתי זאת לד"ר קליינמן, רופאו האישי, 

והוא אמר שזה פלא...
"אני זוכר בצעירותי, שהייתה שאלה והרבנית אמרה לי שהוא לא ישן 
כל הלילה... הוא לא לקח מהסדרים שלו, אלא על חשבון שעות השינה 

שלו...
מה מאפיין את פסקיו ההלכתיים?

"ראשית, עלינו לדעת שהאמת הייתה נר לרגליו, וכן כל תשובה הייתה 
משולבת בחכמה, והיא אשר אפיינה את פסיקותיו. כאשר הבין  שהשואל 

אינו דובר אמת, היתה אחת דתו בניתוק קשרים לעולם!
"ברשותכם אביא כמה דוגמאות לכך:

"היה מעשה במחותנים. אבי החתן עשה 'אופרוף' בשבת לפני החתונה, 
ואבי הכלה היה אמור להגיע כמקובל. לפני שהגיע הוא שח למחותן 
שהוא מקפיד על הכשר מיוחד, ובמיוחד מקפיד על שוחטים יראי ה' 

מיוחדים. האם תוכל לדאוג 
עבורי לשבת ה'אופרוף'? אבי 
החתן הבטיח שיביא מההכשר 
המיוחד, ולא עוד אלא שיביא 
על  שיקפיד  מיוחד  משגיח 
ההשגחה והשוחטים. אבי הכלה 
ונפשו  מאוד שמח על הדבר 

הייתה רגועה.
"כשהגיע לשבת ה'אופרוף' 
נכנס למטבח, ומצא את המשגיח 
לו  אומר  לשאלתו  שהוזמן. 
'יש כאן בדיוק מה  המשגיח: 

שהזמינו'. הוא שמח מאוד.
"אחרי שבת, בא אלי המשגיח 
ואומר: 'אני סיפרתי שקר, אבי 

החתן קנה הכשר זול ולא מהודר. כשבא המחותן בערב שבת ושאל, היה 
ברור לי שאם אומר לו את האמת על הסחורה שהגיעה, יתבטל השידוך. 
החלטתי לשקר ואמרתי שהגיע: 'בדיוק מה שהזמינו'. לא הוצאתי מפי 

שקר אבל גנבתי את דעתו. מה דיני', שאל המשגיח?
"עליתי למו"ח והצגתי בפניו את השאלה. והוא ענה לי: 'ח"ו לשקר, הוא 
היה חייב לומר את האמת'. שאלתי: 'הרי מותר לשנות מפני דרכי שלום?', 
ענה מו"ח: 'מפני דרכי שלום הכוונה ששרה אמנו אמרה 'ואדוני זקן' 
'ואני זקן', אבל כאן זה דבר אחר לגמרי, זה לא אמת,  והקב"ה אמר 
הדיבורים שאמר אותו משגיח'. אמרתי לו שהשידוך יתפוצץ אם ידעו 
ששיקרו כאן, מו"ח לא נבהל מזה, ואמר 'אבל הוא שקרן!'. ראיתי שלא 

יעזור שום שכנוע. מהאמת הצרופה הוא לא זז כמלוא נימה!
"סיפר לי אחד מזקני י-ם, שיום אחד נכנס יהודי למו"ח לשאול שאלה 
ואמר לו את שמו. מו"ח אומר לו: 'הגרעינים הם שלך'... והלה לא הבין 
מה מו"ח רוצה ממנו. עד שמו"ח הזכיר לו שלפני עשרות בשנים, כשהיה 
ילד, הייתה לו מריבה עם חברו על גרעיני המשמש, והם כילדי מאה 
שערים באו לשאול את חוות דעת מו"ח עם מי הצדק, ומו"ח פסק שהשני 
צודק ואחרי זמן למד את הנושא וראה שהוא צודק. אז אחרי עשרות 
ויגיעה עצומה, הוא זכר את המקרה ושטעה  שנים של עמל התורה 

בהוראתו, ואומר לו הגרעינים שלך, אתה צודק...
"זהו כוחו של "איש  האמת", שמכיוון שטעה בהוראה זוכר זאת לאורך 

כל השנים וכעת הזדמן לפניו לפרוע את חובו.
)מתוך המבשר תורני קיץ תשע"ז(

זצ"ל היה עייף מלימודו, מעולם  הפלא הוא, שלמרות שמרן הגרי"ש אלישיב 
לא ראו אותו נרדם באמצע הלימוד. מתי הוא כן נרדם? בשבת. בשעת אכילת 
הצ'ולנט. הוא היה משבח את הרבנית ע"ה על מאכלי השבת הערבים שהכינה, 
אבל יכול היה להירדם באמצע הסעודה מחמת עייפותו, אבל חלילה לא באמצע 

לימודיו. ספרתי זאת לד"ר קליינמן רופאו האישי והוא אמר שזה פלא...
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 מרן המשגיח הגר"ד יפה זצ"ל, מספר על הגאון הגדול רבי יצחק ברנשטיין זצוק"ל,
ר"י כנסת חזקיהו" "כפר חסידים", לרגל יומא דהילולא

ב אָֹהִלים" )בראשית כ"ה, כ"ז( ם יֹׁשֵ "ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ
מן המפורסמות היא התמדתו הגדולה של רבנו ר' יצחק ברנשטיין זצוק"ל, 
עוד מימי בחרותו, וכפי שהעיד מרן המשגיח זצ"ל, שכאשר נגשו ה"פעילים" 
בימים ההם, לפני עשרות שנים, להציע לבני הישיבה להצטרף לפעילות, 
היה בחור אחד שאפילו לא חשבו לבקש זאת מאתו, הלא הוא רבנו ר' יצחק 
זצ"ל, ביודעם שאין כלל אפשרות לנתקו מלימוד התורה. המיוחדות שלו 
הייתה לא רק בהתמדתו הנפלאה, אלא מה שלא היה שייך כלל לבטל אותו 

מן הלימוד! 
וכן העידו עליו חבריו בני גילו, שמלבד מה שמעולם לא פתח סתם בשיחה 
של דברים בטלים, גם לא היה שייך כלל לדבר עמו על כך, כיון שמיד היה 
מעביר את השיחה לדברי תורה, וזה היה שיגו ושיחו כל הימים – דברי תורה, 

דבר הלכה או חיזוק בעבודת ד'. 
עוד אמר המשגיח: "זכורני כשרה"י רבי יצחק היה בחור, הילוכו לבית 
המדרש היה תמיד בריצה... גם בחדר האוכל היה מתיישב בשולחן הראשון 
שהכי קרוב ליציאה, ומיד כשגמר רץ חזרה לגמרא..." ועוד היה מוסיף המשגיח 
)בחיי ר' יצחק(: "כל פעם שאנו רואים את ר' יצחק, ניזכר – לרוץ אל הספר!!! 
ולא כפי שאני רואה לפעמים, כאלו שכמעט נרדמים בדרך... אם אדם רץ 
ללימוד, זה מעיד על חשקת הלימוד וכפי המובא במסילת ישרים, 'מי שתלהט 

בוראו  בעבודת  נפשו 
הוא ממהר לזה'". 

לפני שנים רבות אמר 
המשגיח לאחד ממקורביו 
יודע  של רבנו: "אתה 
איך 'ר' יצחק' צמח להיות 
כזה גדול? היות ותמיד 
ניצל את זמנו בחשבון 
מדוקדק, וסיפר שכבר 
בבחרותו כמעט אף פעם 
לא נשאר בחדר האוכל 
יותר מכשבע דקות! ]וגם 
נישואין כל ענין  אחר 
האכילה היה ללא עסק[, 
וכאמור היה רץ חזרה 
מיד לביהמ"ד". ולימים 

הוסיף המשגיח, שבוודאי גם הקפדתו ללמוד מוסר ברגש, עם התמדתו 
הגדולה בתורה, הם שהביאוהו לגדולות. 

המשגיח נהג להזכיר מה שאמר ר' יצחק בשם אמו ע"ה: שהיא לא מבינה 
"מתי הבחורים מספיקים ללמוד", כיון שהיא רואה אותם משתתפים בווארט, 
בתנאים, בשבת עליה לתורה, בחתונה ולפעמים אף בשבת שבע ברכות... 
ורבנו זצ"ל אכן שמע לקול אמו הגדולה, ישב ולמד ולמד, כפי שאמר "בחור 
בא לישיבה על דעת ללמוד, והמושכל ראשון צריך להיות שכל הזמן לומדים 
ולא יוצאים לשום מקום, וגם לא נוסעים לחתונות, אלא א"כ יש סיבה 
המחייבת לכך". )ורגיל היה המשגיח לומר, שהמודד בדבר זה הוא, אם יהי' 
מורגש שאתה חסר, והיינו שיחסר לחתן היעדרות המוזמן. ותמיד צריך גם 
לחשבן בנוסף, מהו המרחק של הנסיעה, וכן מה הם ההפסדים שיכולים 
להיות מחמת הנסיעה, וכן צריך לראות אם תהיה לו האפשרות ללמוד בדרך 

וכדו'(. 

כבר נודע בשער בת רבים שראש הישיבה ומייסדה, מרן הג"ר נח שמעונוביץ 
זצ"ל, בקשו לגשת לעמוד התפילה לשחרית בר"ה, על אף שהיה אז בגיל 
שבע עשרה בלבד. ולאחר מכן בנעילה ביקש ממנו שיגש להתפלל במקומו 
]ולשנה הבאה אף בקש ממנו לגשת בראש השנה לתפלת מעריב, שחרית 
ומוסף ברציפות עד שהחליטו להקל מעליו, והיה ניגש בראש השנה רק 
למעריב ומוסף, וביוהכ"פ אף לנעילה. ומני אז ניגש במשך כל השנים עד 
ר"ה האחרון לחייו בשנת תשע"ה[. היה מאן דהוא שהתלונן לס"ק רבי אליהו 
לאפיאן זצוק"ל: איך מגישים כזה בחור צעיר? ורבנו ר' אלי' השיב ש"היראת 
השמיים והנקיות של הנער הזה, עולה על שאר המעלות הנדרשות לבעל 
תפילה!!!", ובאותו ענין ספר המשגיח, שהיה יהודי נכבד שבתחילה התפלא 
מאוד כאשר שמע שהגישו בחור, אולם אחר ששמע אותו, אמר "עכשיו אני 

כבר מבין"... 
מחותנו, מרן הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין זצ"ל, אמר על כך בהספדו 
בהלוויה: "כשהיה רבי יצחק צעיר מאוד, הוא מונה ע"י הרבנים לשליח ציבור 
בימים הנוראים, והיה זה פלא גדול, הן זה סותר את  הכללים למנות איש 
צעיר? אכן את מי בוחרים, הרי זה 'קנקן חדש מלא ישן'! אמנם צעיר, אך 
בפיו טעם זקנים, מלא ישן! ורבי אלי' לאפיאן זצוק"ל ועוד צדיקים גדולים 
אמרו – שהוא הראוי לשמש כשליח הציבור! שהוא יכול להביא את תפילותינו 

לפני הקב"ה. הן הוא בן של הקב"ה... כבן המתחטא לפני אביו....
"כאשר ר' יצחק היה אומר "אבינו מלכנו", הרגישו מה זה אבינו מלכנו. 
כשזעק 'אבינו' הרגישו ממש כך, כיצד אנו בנים של הקב"ה והוא אבינו. 
וכשהיה צועק 'מלכנו', הרגישו ממש כיצד אנו עבדיו והוא מלכנו. ממש פחד 
אלוקים, איזה פחד להיות בתפילות שלו... עשרות בשנים! מי לא זוכר ומי 

לא מתרגש מהזיכרון הזה". 
המשגיח היה מדבר בסעודות הימים הנוראים בהתרגשות – על שזכינו 
לתפילותיו של רבינו יצחק, שהיה מעלה את הציבור לפסגות של התעלות 
והרהורי תשובה, ע"י תפילותיו שנבעו מעומק ליבו הטהור, הספוג כולו בתורה 

ויר"ש אמיתית.
והוסיף ואמר: "יש בעולם חזנים ובעלי תפילה מיוחדים, אבל אצל ר' יצחק, 
בהיותו מתמיד גדול ושקדן מנעוריו, וזכה גם לידיעת התורה רחבה... וכו', 
א"כ אצלו זוהי התורה ששרה, שמלבד הנעימות שלו – גם התורה שרה עמו... 
וגם אם אפשר קצת לחקות את הנוסח שלו, את שירת התורה שלו, אי אפשר 

לחקות!". 
מאז ומתמיד, על תפילה של ר' יצחק כשליח ציבור, הציבור לא היה מוכן 
לוותר, והיה הוא – שליח הציבור כפשוטו... עד כדי שקבע מרן המשגיח, 
שהיות וכל כך חפצים בתפילותיו המעוררות, ר' יצחק תמיד קודם לכל 
החיובים!!! המשגיח סיפר שרה"י הגאון הגדול רבי אורי קלרמן זצ"ל, סרב 
לגשת לעמוד בליל יו"ט של פסח, אפילו שהיה זה היארצייט על אמו, באומרו 
שהוא לא יכול להפסיד לציבור את התפילה של ר' יצחק ]אולם ר' יצחק 

היה משכנעו שיגש באומרו "הרי זה כיבוד אב"[. 
בשנה האחרונה בחודש אלול, כשר' יצחק היה בעוצם חולשתו, דאגו הציבור 
בכל לבם מה יהיה בשנה זו? ושלחו שליח אל מחותנו מרן הגאון רבי יעקב 
אדלשטיין זצ"ל, לשמוע עצה מה אפשר לעשות שרבינו יהיה אתנו, ונזכה 
שיוכל לגשת לעמוד גם בשנה זו? אחת מעצותיו היו: שישאלו את מרן 
המשגיח שיורה על כך סדר תפילה. וכאשר באו למרן המשגיח זצ"ל אמר: 
"בכדי שנהיה ראויים שר' יצחק ייגש לעמוד בימים הנוראים, אנו צריכים 
לעשות תשובה, הבעיה היא בנו! אולי אנחנו לא ראויים!". וכשאכן רבינו 

היה מאן דהוא שהתלונן לרבי אליהו לאפיאן זצוק"ל, איך מגישים כזה בחור 
צעיר בעל תפילה בימים נוראים? ורבנו ר' אלי' השיב ש"היראת שמיים והנקיות 

של הנער הזה, עולה על שאר המעלות הנדרשות לבעל תפילה!!!"

המשך בעמוד 5 <<<
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הגאון הצדיק רבי אברהם חיים ברים זצ"ל על המידות של גדולי ישראל 
ֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה'" )בראשית כ"ה, כ"ב( "ַוּתֵ

בעת ששוחח רבינו על גדולתם וקדושתם של הצדיקים, היה מתארם כדמות 
"מלאכי השרת" שאין בהם קנאה, שנאה ותחרות, שע"פ רוב נובעים הם 
מהחטאים הסובבים וקשורים אל האדם. אלו שאין בהם מחלאת האדם, הם 
המה כמלאכי השרת הנקיים והטהורים. ואומר היה: צא ולמד, יום אחד בשנה 
משולים כל קהל עדת ישראל למלאכים, ה"ה ביום הקדוש והטהור יום 
הכיפורים, והא משום שביום הזה מכפר ה' עלינו את כל חטאותינו, וזה גופא, 
עיצומו של יום משרה עלינו רוח קדושה וטהרה, עד שאנו זוכים להיקרא 
מלאכים. וכן אומר הפייטן בסיום סדר עבודת יום הכיפורים: 'אשרי עין ראתה 
כל אלה וכו'', ע"כ. הנה לנו בזה שע"י מחילת העוון מתרבה אהבת חינם, 

דהיינו אלה הזוכים ומטוהרים הם מן החטא, אין 
בהם קנאה, שנאה ותחרות, ושוכנים בליבם אך ורק 
ורעות. נמצא לפי זה שהצדיקים  אהבה, אחווה 
הקדושים הנקיים מחטאים, מקנאה ומתחרות – 
דומים הם למלאכי השרת, כך זוכים בעלי המידות 

המתוקנות להיכלל בין העומדים האלה. 
תלמידי רבינו מכל התקופות, מעידים על מידותיו 
התרומיות והמזוככות כאספקלריא מאירה, הבוהקת 
מטוהר. הם שליוו אותו במשך כל שעות היממה בהן 
עסק בעניינים רבים, שלפעמים העמידו את תדמיתו 
ואת משרתו על כף המאזניים, מתארים כיצד התעלם 
הוא, הקדוש והטהור, מחשבונות אישיים שנחשבו 
בעינו זרים. מעולם לא התחשב במה שנוגע לטובתו 

האישית. עשייה לשם שמיים מתוך טוהר המידות, דאגה לטובת תלמידיו 
בגוף ובנפש והחתירה להתעלותם בתורה ובעבודה - רק אלו עמדו כל העת 

לנגד עיניו. כה מזוככות היו מידותיו, עד שלא ראה כלל את טובת עצמו.
נגיעה כחוט השערה

מספר הרה"ג ר' יעקב שלמה מוזסון שליט"א: "מעשה באחד מגדולי תלמידי 
רבינו שדברו בו נכבדות לתפקיד תורני רם, בסניף של אחד המוסדות התורניים. 
אולם כיון שסניף זה שכן בעיר העתיקה בירושלים, והימים היו ימי בהלות 
של שנת תש"נ, עלה בלבו הספק פן יש פה ענין לחשוש למקום סכנה. הגיע 
התלמיד לשאול את רבינו. לאחר שהציע את שאלתו מכל הצדדים, נטה 
רבינו להסכים למשרה. אלא שאז תוך כדי דיבור סיפר התלמיד לרבינו כי 
למשרה זו היו מועמדים נוספים, אלא שהכריעו לקבל אותו. התלמיד חשב 

ליהנות את רבינו בעובדה שתלמידיו- פרי עמלו- מבוקשים הם בהיכלי 
התורה, אולם פניו של רבינו חוורו למשמע הדברים, הוא הזדעזע ואמר: 
'מה?! על משרה זו יש עוד מועמד ואתה עדיין לא הסרת את מועמדותך?! 
עדיין אתה מתמודד מולו?! הרי זה נוגד את כל מציאותי! דורך אתה על 
הנקודה המרכזית בליבי! איככה לא הסרת מועמדותך בזמן שקיים מתמודד 
נוסף? שאלה זו לא עלה בדעתך כלל לשאול, והרי זוהי השאלה המרכזית 

מכל השאלות שלך!'"...
סביבו נשערה מאד

סימוכין לסיפור  זה אנו מוצאים בעובדה שסיפר רבינו על רבו הגדול, נזר 
המידות, מרן החזו"א זלה"ה. מעשה בנערה יוצאת העיר קוסובה )עירו של 
החזו"א(, שהייתה ניצולת שואה והחזו"א דאג עבורה. 
בבואה בברית האירוסין אמר החזו"א לחתן: "דע לך 
שהנך מתארס עם 'מיינס א קינד' ]בתי שלי[". אחר 
שנישאו התגוררו בבני ברק, ולפרנסתה עסקה האשה 
במשרה חינוכית בבית ספר לבנות בתל אביב. מדי 
יום נסעה מב"ב לתל אביב וטלטולי הדרך היקשו 
עליה מאד. לאחר זמן התפנתה משרה חינוכית דומה 
בבני ברק. ביקש האברך מהחזו"א שישתדל עבורה 
שתקבל את המשרה, ובפרט שהנסיעות קשות לה. 
ענה החזו"א שכאשר מיודעו הר"ר זעליג שפירא 
יכנס אליו- ידבר עמו בעניין. לאחר מספר ימים נכנס 
האברך אל החזו"א בשנית, כדי לשמוע על אופן 
התקדמות העניין. אמר לו החזו"א שר' זעליג עדיין 
לא נכנס אליו. ענה האברך שהוא חושש מכך שאשה אחרת עלולה בינתיים 
לתפוס את המשרה. נענה החזו"א ואמר : "אזוי, אם כך איני יכול להתערב". 
כל זמן שלא ידע שיש עוד הנושאים עין למשרה זו- יכול היה ורצה להמליץ 
עליה, ולהשתדל ככל שביכולתו עבורה, אולם ברגע שהשתדלותו תכריע בין 

ההצעות אין הוא מסוגל להתערב.
בינו זאת, יתומה ניצולת שואה, שהחזו"א קורא עליה "מיינס א קינד",  - 
כל זה טוב ויפה כל זמן שהוא אינו פוגע באף אדם, יהיה מי שיהיה, גם אם 
אינו מכירו כלל. אולם ברגע שמתעורר חשש של פגיעה בזולתו, או אפילו 
ספק רחוק של פגיעה- מיד מסתלק הוא מהעניין. יתכן ואילו לא הייתה 

יתומה, היה מורה גם לה להסיר את מועמדותה ולסגת מהעניין. 
)מתוך שנות חיים(

מהחזו"א  האברך  ביקש  ברק.  בבני  חינוכית  משרה  התפנתה  זמן  לאחר 
שישתדל עבורה שתקבל את המשרה, ענה החזו"א שכאשר מיודעו הר"ר 
זעליג שפירא יכנס אליו ידבר עמו בענין. לאחר מספר ימים נכנס האברך אל 
החזו"א בשנית, אמר לו החזו"א שר' זעליג עדיין לא נכנס אליו. ענה האברך 
שהוא חושש מכך שאשה אחרת עלולה בינתיים לתפוס את המשרה. נענה 

החזו"א ואמר: "אזוי, אם כך איני יכול להתערב"

הניוז היומי של דרשו.

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

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

הצטרף להצלחה!
מדי יום אצלך במייל

dirshu@dirshu.co.il
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רבי שלמה לוינשטיין שליט"א על כח התורה שפוקד עקרות
י ֲעָקָרה ִהוא" )בראשית כ"ה, כ"א( ר ִיְצָחק ַלה'...  ּכִ ְעּתַ "ַוּיֶ

סיפרתי פעמים רבות את הסיפור על אותו זוג שלא היו להם ילדים במשך 
עשרים שנה. הם התגוררו בחו"ל, והחליטו לעלות לארץ ישראל, שכפי שמובא 
ברש"י, הישיבה בה היא סגולה לבנים. דא עקא, לאחר שלוש שנים נוספות 

של ישיבה בארץ – לא חל שום שינוי במצבם.
ידיד מחו"ל, שפגש בהם והתעניין בשלומם, ושמע מפיהם כי הם עדין 
מצפים, מתפללים ומקווים לישועה, אמר להם: "די לכם להצטער! אם במשך 
עשרים ושלוש שנים לא נפקדתם – כבר לא יהיו לכם ילדים... יש הרבה 
זוגות בלי ילדים שממשיכים לחיות... יש עוד מצוות בתורה שאפשר לקיים". 
וכאן המקום להדגיש שהאיש לא התכוון, חלילה, לרעה. הוא פשוט ראה את 

פניהם הנפולות ואת עיניהם 
הכבויות, וביקש לנחם ולעודד 
כוחות  בהם  ולנסוך  אותם, 

מחודשים להמשך החיים.
כשחזר הידיד לחו"ל וסיפר 
היא  כל השיחה,  על  לאשתו 
צריך  היית  "מדוע  בו:  גערה 
להתערב בעניינים של אחרים?"
-"אם היית רואה את פניהם 
המסכנות, גם את היית אומרת 
להם את אותם הדברים", הצטדק 

הבעל.
יהיו להם  -"ומנין לך שלא 

ילדים?", שאלה.
- "התחלת גם את? לא יהיו להם! נקודה. אם במשך עשרים ושלוש שנים 

לא נולדו להם ילדים – כבר לא יהיו להם לעולם!".
-"ואם כן?", שאלה.

-"את יודעת מה? אם יהיו להם ילדים – אני סוגר את העסק שלי בחו"ל, 
עולה לארץ ישראל, והופך להיות אברך כולל, טוב לך?"

 - "טוב לי!".
אחרי שנתיים נוספות של המתנה ותפילה, נולדו להם, בסיעתא דשמיא, 

תאומים: בן ובת.
"ותהום כל העיר". איזו שמחה... רק אדם אחד נכנס ללחץ...

הוא עלה על המטוס הראשון לארץ ישראל. מנמל התעופה נסע במונית 
ספיישל לרבי חיים קנייבסקי שליט"א, ובפיו שאלה: "כבוד הרב! כך וכך הוה 

מעשה, וכך וכך אמרתי, מה עלי לעשות?"
-"מה השאלה? תקיים את מוצא פיך!"

-"כבוד הרב! האם אפשר לעשות התרת נדרים?"

-"לא! הנדר שנדרת הוא בגדר 'נדרי מצוה' שאין להתירם!"
-"האם אפשר לעשות שליח, שילמד במקומי בכולל, ואני אתמוך בו בכל 

צרכיו, מכף רגל ועד ראש?"
-"זה דווקא רעיון טוב לעשות שליח, אבל נעשה אותו בכיוון ההפוך: אתה 

תלמד בכולל, ואותו תשלח לנהל את עסקיך"...
ואז הוסיף רבי חיים ואמר: "מי יודע אם לא כל מה שנולדו להם ילדים, זה 

בזכות שנדרת ללמוד בכולל!"
רבותי! מויראדיג! היהודי הזה עוד לא התחיל ללמוד. הוא, בסך הכל, קיבל 

על עצמו להתחיל. וכבר, בזכות התורה, נפקדה העקרה!
הוא אשר אמרנו: לימוד התורה הוא ה"חמצן"! הוא הנותן חיות לכל העולם! 

הוא הפוקד עקרות, והוא המרפא ממחלות! אין חשוב ממנו!
כמה מיטות תורמים לומדי התורה...

ידוע ומפורסם הסיפור על ה"חפץ חיים" זצ"ל, שערך פעם אסיפה של כל 
נכבדי ועשירי העיירה, ובה נערכה מגבית לצורך בניית בית חולים, כאשר 
כל גביר תורם מספר מיטות. זה תרם שלוש מיטות, זה תרם חמש מיטות 
וכן על זה הדרך. היה עשיר מופלג שהגדיל לעשות, ותרם עשרים מיטות.

וזאת להווי ידוע, כי מחירה של כל מיטה עלה לסכום עצום, וכל תורם 
זכה לברכתו החמה של ה"חפץ חיים".

לפתע הגיע למקום האסיפה אברך, שביקש לשאול את החפץ חיים שאלה 
דחופה בהלכה. כל הנוכחים הבחינו שה"חפץ חיים" קיבל אותו בחמימות 
מיוחדת, והושיבו לידו, ב"מזרח"... למען האמת, העשירים נעלבו מהיחס 
העודף שהעניק החפץ חיים לאותו אברך, ואחד מהם אף העז להתריס: 

"כבוד הרב! כמה מיטות תרם אברך זה לבית החולים?..."
"מאה" השיבו ה"חפץ חיים" על אתר.

"היתכן? מאה מיטות?! מנין לו הון עתק לממן זאת?", תמה העשיר.
"כן!" ענה ה"חפץ חיים". "כל אחד מכם, העשירים, תרם מיטות עבור חולים 
שיתאשפזו בבית החולים. זה תרם שלוש, זה חמש וזה עשרים. אבל האברך 
הזה תרם מאה מיטות שלא יהיו! בזכות לימוד התורה שלו – מאה אנשים 
יהיו בריאים ולא יחלו. מכח לימודו הוא חסך מאה מיטות שלא יצטרכו 

להן"...
רבותי! זה ממש לא נורמלי לשמוע אנשים, בורים ועמי ארצות, שפוערים 

את פיהם, שכביכול בני התורה הם "נטל" על הציבור!
נהפוך הוא! כל העולם ניזון – בשביל חנינא בני, ואם חנינא בני יחליט פעם 

אחת לאכול פיצה – אתה, העשיר, תצטרך למכור את הקאדילק שלך...
כל העולם חי מזכויותיהם של לומדי התורה! הם, שחיים בפשטות, מסתפקים 
בקו חרובים, ואינם מנצלים את זכויותיהם – מאפשרים לכל העולם ליהנות 

מהזכויות הללו.
)דורש טוב סוכות(

הוא עלה על המטוס הראשון לארץ ישראל. מנמל התעופה נסע במונית 
ספיישל לרבי חיים קנייבסקי שליט"א, ובפיו שאלה: "כבוד הרב! כך וכך 
הוה מעשה, וכך וכך אמרתי, מה עלי לעשות?". ענה רבי חיים קנייבסקי 
שליט"א: "מה השאלה? תקיים את מוצא פיך"! ואז הוסיף: "מי יודע אם 

לא כל מה שנולדו להם ילדים, זה בזכות שנדרת ללמוד בכולל!"

<<< המשך מעמוד 3

ניגש לעמוד ביום ראשון דר"ה, אמר המשגיח בשמחה "ברוך ה' שנהיינו 
ראויים לכך שרבנו הגדול ניגש לעמוד". ולאחר התפילה ניגש המשגיח לברכו 

ולהודות לו על כך. 
בשנים האחרונות לאחר הפצרות רבות זכו שהאיר רבנו את פני המזרח... 
)רק לאחר פטירת רה"י הגר"ד מן זצ"ל, הסכים לשבת במזרח, ולהפנות את 
פניו כלפי הציבור(. ואמר אז המשגיח לאחד מתלמידיו: "שמח אני מאוד 
שרבי יצחק הסכים לכך, עכשיו כולם יזכו לחזות ולראות את פניו הקדושות... 

וגם לראותו בעבודת התפילה. 
בשמחת תורה, כשרקדו לפני מרן המשגיח, הביע את מורת רוחו – באומרו 
"הרי צריך לרקוד לפני הס"ת!". ושאלו "הלא המשגיח עצמו 'תורה'!", ומיד 
הגיב המשגיח בתקיפות: "אני ספר תורה?!!! ר' יצחק הוא ספר תורה...!!! 

לפניו אפשר לרקוד!". 
)מתוך דברי אמת- מרן הגר"ד יפה זצ"ל, גיליון מס' 10 תולדות(
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 הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל משקיע מחשבה ורגש בפסק
ֶלְך ִלְדרֹׁש ֶאת ה'" )בראשית כ"ה, כ"ב( "ַוּתֵ

מופלא היה לראות את הרגש של רבינו בהיותו יושב על מדין, למרות קור 
הרוח והענייניות שאמורים לאפיין כל פוסק הלכה, שצריך בהגיון שכלי 
לפסוק מה פסק השולחן ערוך בלי לערב רגש בפסק, מאידך ראו אצלו איך 
בלבו הרחום, השקיע מחשבה מרובה על צער השואלים והשקיע מאמצים 

עצומים למצוא מזור למצוקתם.
היו נושאים ופרטי הלכה שרבינו החמיר בהם לעצמו, אולם לזולתו לא 
מיהר להחמיר, המשקל המדויק היכן צריך להחמיר לזולת והיכן יש להקל 

ולהתחשב בצערו- קיבל מרבו הגאון 
רבי אברהם צבי קאמיי זצ"ל, רב 
אב"ד וראש הישיבה דמיר, כפי 
שקיבל הוא עצמו מרבותיו מדורי 

דורות.
פעם פסק הלכה לקולא עם ראיות 
מתלמדיו  אחד  הגיע  מוצקות, 
והתווכח, ורבינו מוכיח לו מש"ס 
והלה ממשיך  ופוסקים לפסקו, 
רבינו:  לו  להתווכח, בסוף אמר 
"בטוחני שאם היית מרגיש היטב 
בצער אותה האשה, היית דן בכל 
היית ממהר  ולא  שאלה אחרת 

לפסוק לחומרא"...
כמה וכמה אנשים קשי יום, היו באים ויושבים ומשיחים את לבם, ורבינו 
הקשיב בסבלנות עצומה לכל דבריהם. אישה אחת גלמודה, נכאת רוח ודעת, 
היתה נכנסת ובוכה ומדברת את כל אשר על ליבה. והיה יושב ושומע באין 
מי שיעצור בעדה. מקום שאתה מוצא גדלותו אתה מוצא ענוותנותו, מי 

יכילנה?
היה פעם ענין הלכתי שהיה נתון בפולמוס בין גדולי ישראל, ורבינו הכריע 
את דעת תורתו. כדרכו של עולם, ישנם ההופכים סוגיות הלכתיות לסוגיות 
פוליטיות אישיות, וניסו ללחוץ עליו לחזור בו מדעת תורתו ההלכתית בענין, 
וכמובן שהוא לא זז מדעתו. באותם ימים הגיע יהודי אחד לישיבה וחיפש 
את רבינו, הוא נכנס לבית המדרש, רבינו היה באמצע כתיבת חידושי תורתו, 
הלה סיפר, כביכול בתמימות, לרבינו, שפלוני, נדיב גדול ומרכזי של הישיבה, 
ביקש ממנו להודיע שאם לא יחזור בו מפסקו, יפסיק את תמיכתו בישיבה.

רבינו לא התרגש, הוא אפילו לא הסיט את העט ממחברתו, רק חייך לעומתו 
ואמר לו: "מה אתה סבור, אפשר למכור את התורה בכסף? אם הוא לא יתן 
יתנו אחרים!". לבסוף התברר שהוא לא נשלח מאף אחד והכל היה שקר 

וכזב, אולם בני הישיבה למדו שיעור ב"לא תגורו מפני איש"...
פעם עסק להציל עשוק מפני עושקו. הוא נכנס לענין, למרות שהענין עמד 
במוקד ויכוח תורני חריף, שהיו לו השלכות ציבוריות רחבות, משום שהיה 
סבור שיש להציל עשוק מפני עושקו. באותה תקופה היו שאיימו עליו באיומים 
חמורים, וברצותם לשקר הרחיקו עדותם מעבר לים, לתלות בו מעשים שלא 
עשה ודברים שלא אמר, בני המשפחה והתלמידים הקרובים חששו מעט, 
אך רבינו לא חשש מכלום, הוא ידע שנכנס לענין לשם שמים, בידיעה ברורה 

מה דעת התורה בענין לשיטתו, והיה רגוע לחלוטין.
יום אחד צריך היה לדבר עם אחד מגדולי הרבנים בחו"ל, להסביר ולהבהיר 
את האמת לאמיתה. התאספו בביתו כמה מחשובי התלמידים, תלמידי חכמים 
מופלגים, כדי להתקשר לארה"ב ולדבר עם אותו רב, כאשר בין השאר רבינו 

עצמו דיבר. מספר תלמיד רבינו הג"ר יחזקאל אייזנבך:
"הגענו לביתו, רבינו ישב ולמד ברוגע, אנו התלמידים שוחחנו בינינו במתח 
רב ואילו הוא, נראה היה כאילו אליו הדבר לא נוגע, בין טלפון לטלפון למד 
כאילו אף אחד לא בחדר, רק כשצריך היה אמרו לו מה הענין, עם מי מדברים 

וכד' וכשסיים לדבר שב לתלמודו"...
ודבריו חיים וקיימים..ונחמדים לעד...

כל הנהגתו עם השואלים היתה בסבלנות מופלאה ולמרות שחס על כל 
שניה מזמנו, היה נעים ונח גם לקשי הבנה וטרדנים, ואפילו כשנשאל שאלה 
לא חכמה בעליל, מצוי היה שנתן לשואל הרגשה ששאלתו קשה וצריכה 
עיון רב. ומספר אחד מתלמדיו, בעצמו מורה הוראה חשוב: "הייתי אצלו 
פעם ובדיוק קיבל שיחה מאשה, ששאלה שאלה שהראתה שאין בה הבנה 
מינמילית. רבינו טרח להסביר לה שהשאלה לא תיתכן ואין מה לדון בה, 
היא לא הבינה, ורבינו בסבלנות ואריכות מסביר לה את טעותה והיא לא 
קולטת". אומר אותו תלמיד, "אני משוכנע שלו השאלה היתה מגיעה אלי- 
היתה סבלנותי קצרה, וודאי הייתי מתפקע מלהסביר לה מה שמיותר להסביר 

שוב ושוב, ואילו רבינו מסביר לה כאילו שאלתה היתה חשובה ורצינית"...
אכן מלבד גדלותו בתורה והוראה, מצאו בו רבבות אלפי ישראל את הכתובת, 
שכן ענה בחום וסבלנות לכל אדם, ותמיד קיבל את כולם בנעימות. בימי 
השבעה סיפר אחד המנחמים, שמנהגה של רעייתו במשך עשרות שנים היה, 
בכל שאלה הלכתית שהתעוררה- לפנות לרבינו, וסיפר שכמה פעמים פנה 
אליה ושאלה: "למה לך להטריח את גדול הדור בכל שאלה קטנה, שאלות 
כאלו את יכולה לברר אצל כל תלמיד חכם ומורה הוראה צעיר, למה להטריחו 
בזה?". אולם היא ענתה: "ניסתי כמה פעמים, אבל לא מצאתי מי שיסביר 

לי בסבלנות כזו"...
אחד מגדולי תלמידיו דן לפניו באיזה ענין הלכתי, ואמר בתוך הדברים 
שבנושא זה ישנם שלוש "בעיות". לפני שהספיק להמשיך, הפסיק אותו 
רבינו ואמר: "'בעיות'?! למה לומר 'בעיות'?! הרי התורה חיכה ממתקים 
וכולה מחמדים, 'תורת חיים' ולא תורה של בעיות, צריך לומר יש שלש 

'נקודות הלכתיות'"...
קשה היה לו לסבול חומרות שנעשות על חשבון הזולת, או חומרות בלי 
שום בסיס, או חומרות שהן דעת יחיד נגד הנהגת כל גדולי הדורות, חומרות 
שנובעות מ'נערווים' ו'עצבים'. כמה פעמים העיר על כך לבודדים שזהו סילוף 
ההלכה והמסורת, והיפך רצון השי"ת בתורתו, ש'דרכי נועם' כתיב בה. סיפר 
רבי יהושע פרלמן: "אברך ביקש ממני פעם לשאול את רבינו, שהיות שבתפילת 
מעריב אינו מספיק עם הציבור את התפילה, כי הוא מדקדק בקריאת שמע, 
השאלה היא האם להתחיל לפני הציבור או לאחר שמונה עשרה? תשובתו 
רבינו היתה: 'עצתי היא שיבקש מאברך שישב לידו, שלא יתן לו לחזור על 

מילה אחת פעמיים, ובכל פעם שיחזור פעמיים יעיר לו, וכך יתפלל'"...
ומעניין לציין, כי לפעמים נקט בתשובתו בנחרצות מסיבות שונות, כאשר 
ידע שזה מה שיועיל לשואל לקבל את שאלתו, השיל מעליו את עטרת 

פעם במהלך דין תורה, הבחין רבינו שאחד מבעלי הדין נהג בקלות ראש, 
דובר  כאשר  לכן  הדברים,  את  אצלו  לחדד  ורצה  רצינותו  לחוסר  חשש 
לו:  ואמר  יעשה את הקנין  ציציותיו עליהן  לו את  קנין הראה  על עריכת 
"ראה נא, אין זו קבלת קנין רגילה, אנחנו עושים עכשיו קנין סודר על מאה 

ציציות, תתפוס חזק!", ההוא נבהל והתייחס אחרת לכל הנידון

המשך בעמוד 8 <<<
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 הרב דב אליאך שליט"א על הסיפורים האמתיים והבדויים
על הגאון הגדול רבי מרדכי גיפטר זצ"ל, ראש ישיבת טלז – קליבלנד

ב אָֹהִלים" )בראשית כ"ה, כ"ז( ם יֹׁשֵ "ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ
הגאון הגדול רבי מרדכי גיפטר זצ"ל, מגדולי מאורי הדור, ענק בתורה 

ומוסר.
משהוקמה ישיבת טלז בקליבלנד, נקרא לשמש כמשגיח, ולימים כראש 
הישיבה שהעמיד תלמידים הרבה, והנחיל להם מושגי גדלות בעיון התורה, 

וצורת בן תורה ובן עליה. שילוב נדיר של גאון בהלכה 
ובאגדה, ספרא רבה, שעטו היה לחברו הטוב ביותר. 
חיבר עשרות חיבורים ומאמרים תורניים. אשתו הרבנית 
תחי' אמרה לי פעם: "בעלי היה אומר תמיד, שכל 

מחשבתו מתבררת מתוך הכתיבה".
מאידך, הפליא את שומעיו כנואם בחסד עליון, שהרצה 
את שיעוריו ושיחותיו בשפה ברורה ובהירה, ובעוז 
תעצומות כשאגת הארי החי. וכל העם רואים את 
הקולות – "קול ה' בהדר, קול ה' שובר ארזים... קול 

ה' חוצב להבות אש".
סגולה לשלום בית

את הסיפור המופלא הזה שמעתי מפי חתנו, ידידי 
הג"ר יעקב רייזמאנן, מרבני ניו יורק:

"עוד בחיי חמי, הגאון הגדול רבי מרדכי גיפטר זצ"ל, 
התהלכו סיפורים בין הבריות על גדלותו בתורה, מידותיו האצילות 
והליכותיו המיוחדות. דא עקא, שחלקם מעשים בדויים שלא התרחשו 

מעולם! כמו המעשה שחוזר ועולה מפי דרשנים ומגידים:
"אשה מנשות הקהילה פקדה את בית הגאון הגדול רבי מרדכי גיפטר, 
והתלוננה שבעלה מחזיק עצמו לאיש נכבד וחשוב, ומסרב לרוקן את פח 
האשפה – "משום כבוד התורה". הגרי"מ גיפטר שמע בצערה של האשה 
ופטר אותה במילים: 'אל תדאגי, זה יסודר'. למחרת בשש בבוקר השכים 

הרב אל ביתם, נקש על הדלת וביקש להוריד את פח האשפה...!
"סיפור לכאורה נחמד, אלא שמופרך ומזויף מתוכו הוא. קודם כל – 
השעה. מי נוקש על דלת משפחה זרה בשעת בוקר כה מוקדמת?! שנית 
– וכי זו הדרך הראויה לראש ישיבה להעמיד תלמיד על טעותו?! באזור 
מגוריהם אף לא מדובר במרחק הליכה. נמצא שהיה עליו להטריח את 
בני ביתו להשכים קום ולהוליכו במכונית, על מנת שיוריד את הזבל בשש 

בבוקר...
"לנו זה מזכיר את הקוריוז על אנשי חלם, שביקשו לחסוך מהשלג 
הצחור את צעדי השמש המקיץ את בני העיר לתפילת השחר, והוציאו 

ארבע אנשים לפסוע בשלג ולשאתו על גבי שולחן...
"תוספת מעניינת: באחד מימי החופש טיילו חמי וחמותי לעת ערב. 
לקראתם התקרב יהודי עם מלווהו, וקידמם בשמחה גלויה: 'הרב גיפטר, 

בדיוק ברגע זה אנחנו מדברים אודותיך...'
'שלום עליכם, מה כבר אפשר לומר עלי?...', מגיב הרב, והאיש עונה: 
'אמרנו שהליטאים יודעים להנחות ולחנך את תלמידיהם', וחזר על הסיפור 

עם פח האשפה... חמי וחמותי התחילו לצחוק, וחמי השיב בהלצה: 
'לפחות תאמר שהיה זה בשעה שבע!'. הלה תיקן את עצמו בתמימות – 
'הא, זה היה בשבע...!', ומכאן ואילך הסיפור המשונה עבר אצלו לשעה 

שבע...".
האבסורד הוא שעל הגאון הנפלא הזה יש די סיפורים מקוריים, שהיו 
ונבראו וגם תועלתם מרובה. כמו גם 
בנושא שלום בית, שהצטיין בו למופת, 
אם בעצה והדרכה ואם בדוגמא אישית.
מקור  מה  נשאלתי  בפיו:  מרגלא 
השמועה שקיפול טלית בצאת השבת 
הוא סגולה לשלום בית, ועניתי: "להחזיק 
מטאטא בידו בערב שבת זו סגולה הרבה 

יותר בדוקה לשלום בית!"...
מתוך אימת הדין

המעשה שעליו אנו מספרים, הפעם 
מדובר בסיפור אמתי ומדויק, שב והתרחש 

מידי שנה בשנה בבית ראש הישיבה:
בימים שבין כסה לעשור, היה הגאון 
הגדול ר"מ גיפטר שרוי בשיא ה'עבודה'. 
בראש השנה היה יושב בשולחן החג ורועד מאימת הדין. היה מקפיד 
שלא ידברו דברים סרי טעם ופטפוטי סרק. הוא זכר שיום ההולדת של 
אשתו הרבנית חל בעשרת ימי תשובה, וחסך את הבירור באיזה יום, 

כשקבע לכך את... ערב יום הכיפורים.
וכך היה מנהגו של הגר"מ גיפטר בערבו של היום הנורא: אחר תפילת 
המנחה, עוד מעט קט סעודה המפסקת, היה שואל לבחור מתלמידיו 
לקחתו אל חנות הפרחים, ועם זר יפה בידו הגיע הביתה לכבוד יום 
ההולדת. כך בכל יום כיפור פיאר את השולחן זר פרחים שקנה לרעייתו.
משחלה הרב והחל ללכת עם הליכון, שלח שליח לרכוש את הפרחים, 
והוא עצמו החזיקם בידו על גבי ההליכון, וניגש לרבנית להעניק לה את 
הדורון. לשנה הבאה נחלש עוד, וכבר ישב על כסא גלגלים, אך על המתנה 
לא ויתר. את הזר הניח על ברכיו, ועם כסאו התגלגל וכיבד את נוות ביתו. 
עד שהמחלה הסופנית שללה גם את המעט הזה, כשנמצא מצונף ואסור 
במיטתו. אז יצאה הרבנית וקנתה בפעם הזאת פרחי משי, עשויים מבד 
– למען יעמדו למזכרת ימים רבים. את הזר הציגה לפני ראש הישיבה, 
בהודיעה לו כי המשיכה את מנהגו האצילי, וקנתה לעצמה מתנה מאישה.

הנה לכם סיפור אוטנטי, דוגמא נפלאה של שלום בית, מופת של הנהגה 
כיצד מחזקים ומחזיקים את בדקי הבית לאורך ימים. עדות חיה לכך – 
הזר והאגרטל המעטרים את בית האלמנה עד עצם היום הזה. בכל עת 
שמעלים אבק נשטפים הפרחים ומתחדשים על ידי הרבנית תחי', זה כבר 

15 שנים...
)מתוך יתד השבוע, עיו"כ תשע"ח(

וכך היה מנהגו של הגר"מ גיפטר בערבו של יום הכיפורים: אחר תפילת 
המנחה, עוד מעט קט סעודה המפסקת, היה מבקש מאחד מתלמידיו 
יום  לכבוד  הביתה  הגיע  בידו  יפה  זר  ועם  הפרחים,  חנות  אל  לקחתו 
ההולדת. כך בכל יום כיפור פיאר את השולחן זר פרחים שקנה לרעייתו
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הרב יהושע ליף על המפגש המיוחד של אביו עם רבי אלחנן וסרמן זיע"א
ב אָֹהִלים" )בראשית כ"ה, כ"ז( ם יֹׁשֵ "ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ

אבי זכה לפגוש בכמה מגדולי הדור של ליטא. מי שהותיר עליו רושם גדול 
ביותר היה הרב אלחנן וסרמן, ראש ישיבת ברנוביץ. השבת שבה שהה אבי 

במחיצתו בהיותו בחור, הותירה עליו רושם בל יימחה.
ר' אלחנן הגיע לארצות הברית לצורך גיוס תרומות לישיבתו. הוא הגיע 
לבולטימור וערך סבב התרמה בליווי הרב רודרמן. למרבה הצער, לא הצליח 
ר' אלחנן לגייס את הסכום המצופה. הרב רודרמן השתתף בצערו, אך לא 
יכול היה להציע לגאון החשוב מאירופה שום 'פרס ניחומים', מלבד האפשרות 

כללי'  'שיעור  למסור 
בישיבת 'נר ישראל'...

את  קיבל  אלחנן  ר' 
בפני  ומסר  ההצעה, 
התלמידים שיעור ביום 

שישי בבוקר.
אחרי השיעור, יצא ר' 
ר  ו מ י ט ל ו ב מ ן  נ ח ל א
לוושינגטון, שם אמור 
היה לשהות בשבת בביתו 
של הרב יהושע קלייבן 
)שעל שמו אני קרוי(. 
הרב קלייבן היה תלמיד 
מקורב מאוד לר' ברוך 
בער, והכיר את ר' אלחנן 
היטב. אבי החליט לחזור 
לבית הוריו בוושינגטון 
באותה שבת, כדי לשהות 

זמן רב ככל האפשר במחיצתו של ר' אלחנן ולזכות למפגש אישי יותר עם 
תלמידו המובהק של החפץ חיים הקדוש. 

עם סיום תפילת ערבית, יצא כל הקהל מבית הכנסת ללוות את ר' אלחנן 
לבית מארחו. אבי הצטרף אליהם, מקשיב בצמא לכל מילה היוצאת מפיו 
של ר' אלחנן. היה זה בסוף שנות השלושים, כאשר מראהו של בחור ישיבה 

אמריקני היה נדיר. ר' אלחנן הבחין באבי, ופנה אליו בדברים.

"בחור ישיבה?"- שאל אותו.
אבי הנהן בראשו.

"אווא לערנסטו? )היכן אתה לומד?("
"נר ישראל".

"שמעת את השיעור היום?"- שאל ר' אלחנן.
אבי ענה בחיוב.

"דו קענסט איבערזאגן דעם שיעור? )תוכל לחזור על השיעור בפנינו?("
כשהוא נבוך הודה אבי: "איך האב נאכנישט גע'חזר'ט )עוד לא הספקתי 

לחזור על השיעור(".
ר' אלחנן אמר בנחת: "נישט גע'חזר'ט איז נישט געלערנט )אם לא חזרת, 

לא למדת(".
הערתו הנוקבת של ר' אלחנן השפיעה על אבי מאוד, והוא החליט לערוך 
'משמר' כל אותו לילה ולחזור על השיעור עד שידע אותו על בוריו. אחרי 
התפילה בשבת בבוקר, ניגש אבי לר' אחנן ואמר לו שהוא מוכן לחזור על 
השיעור מילה במילה. הוא גם העלה קושיה משלו בנושא השיעור, והציע 

תירוץ ליישוב הדברים.
ר' אלחנן התפעל מאוד.

כאשר חזר לישיבת 'נר ישראל' ביום ראשון בבוקר, הודיע לרב רודרמן 
שפגש באחד מתלמידיו. הוא הוסיף ואמר: "מיט אזעלכע תלמידים, האט 
איר נישט וואס זיך צו שעמען פאר די ליטווישע ישיבות. עם תלמידים כאלה, 

אתה יכול להתחרות בהצלחה עם ישיבות ליטא!".
בשנים שלאחר מכן היה הרב רודרמן מבקש מאבי לחזור על "השיעור של 
ר' אלחנן" בפני התלמידים, כדי לעודדם להגיע לגדלות בתורה. מפגש ייחודי 

וחד פעמי זה עם ר' אלחנן הותיר בבחור הצעיר את רישומו לעד.
"השיעור" היה רגע ששינה את חייו. עד כדי כך, שכאשר היה מאושפז 
בהמשך חייו, הגיע לבקרו ידיד תלמיד חכם וביקש ממנו לחזור על "השיעור", 
ביודעו שהדבר יוסיף לו כוח. אבי מילא את בקשתו, וחזר על השיעור מילה 

במילה.
אבי מעולם לא שכח את המסר שהחדיר בו ר' אלחנן במילותיו הספורות: 

"נישט גע'חזר'ט איז נישט געלערנט."
)מתוך הספר בהיכלם(

 למרבה הצער, לא הצליח ר' אלחנן וסרמן לגייס את הסכום המצופה.
לגאון  להציע  היה  יכול  לא  אך  בצערו,  השתתף  רודרמן  הרב 
למסור האפשרות  מלבד  ניחומים',  'פרס  שום  מאירופה   החשוב 

'שיעור כללי' בישיבת 'נר ישראל'

<<< המשך מעמוד 6

העדינות ועטה על עצמו תקיפות ונחרצות. לדוגמא, ערב תשעה באב נכנס 
למעונו ידיד נפשו הגה"צ רבי שכנא זהאן זצ"ל, וסיפר לו שהרופא אומר 
שאסור לו להתענות, אולם הוא עצמו סבור שאין בזה צדק וכו'. רבינו שלא 
כדרכו, דפק על השולחן בנחרצות ואמר: 'אני סבור שאסור לכם לצום בשום 

אופן!'.
ולהבדיל, סיפר הגר"י גנס שליט"א: "פעם במהלך דין תורה שנערך במעונו, 
הבחין רבינו שאחד מבעלי הדין נהג בקלות ראש, חשש לחוסר רצינותו, 
ורצה לחדד אצלו את הדברים. לכן כאשר דובר על עריכת קניין- הראה לו 
את ציציותיו עליהן יעשה את הקניין, ואמר לו ברצינות: 'ראה נא, אין זה 
קבלת קניין רגילה, אנחנו עושים עכשיו קניין סודר על מאה ציציות, תתפוס 

חזק!'. ההוא נבהל והתייחס אחרת לכל הנידון".
רבינו השריש בתלמידיו את ההכרח בשלימות בניין ה'תלמיד חכם', שלא 

להשאר רק עם לימוד המסכתות הישיבתיות- אלא להשקיע בלימוד הלכה. 
כלפי כל הישיבה התבטא הדבר, בזה שתפס אצלו מקום שיעור ההלכה 
היומי שמסר במשנה ברורה, בכל בוקר לפני הסדר הוקדש שיעור ללימוד 
משנה ברורה בעיון רב, בו ראו בני הישיבה איזה עמל  משקיע ראש הישיבה 
בכל מילה ואות מדברי המשנה ברורה וגדולי הפוסקים, כמו שהתבטא אותו 
תלמיד חכם, שזו לו פעם ראשונה שהוא רואה שמצליחים לעשות מ"משנה 
ברורה" לימוד מעמיק, כלימוד "קצות החושן". לפעמים יכול היה שיעור 
שלם לעסוק בשורה אחת, מה היתה בדיוק כוונתו וכדו'. בכולל האברכים 
הגדול של הישיבה, נפתחו לצד לימוד מסכת הישיבה, חבורות רבות בהן 
עמלים בלימוד הלכה, הן באו"ח הלכות שבת ועירובין, והן ביו"ד ובאבה"ע, 

זרעים, שביעית וכדומה.
)מתוך מגדלותו ומרוממתו(
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סיפורים מיוחדים על התפילה, ממגיד המישרים הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
ּתֹו" )בראשית כ"ה, כ"א( ר ִיְצָחק ַלה' ְלנַֹכח ִאׁשְ ְעּתַ "ַוּיֶ

רגיל אני לספר שפעם עליתי למעונו של דודי מרן הגאב"ד הגאון רבי ניסים 
קרליץ שליט"א, ביום בו היו אמורים להתכנס בבית מדרשו בני קהילה 
מסויימת לכינוס חיזוק, בעקבות מספר צרות שאירעו בקהילתם באותה 
תקופה. קודם האסיפה הגיע יהודי לייעץ לרבי ניסים, על מה ראוי שיחזק 
את הנאספים. התפעלתי אז מענוותנותו הגדולה, כיצד הקשיב למייעץ בשוויון 
נפש ובחיוך פשטני, כאילו הדבר מקובל ומתבקש מאליו. אחרי שהלה עזב 
את הבית, התעניינתי אצל רבי ניסים על מה הוא אכן מתכונן לדבר? או יותר 

נכון באיזה תחום סבור רבינו שיש לחזק את הכלל? 
השיב לי רבי ניסים בפשטות אופיינית: "וכי צריך אני לומר במה להתחזק?! 
הלוא חז"ל נתנו לנו הוראות ברורות – 'מה יעשה אדם וינצל מחבלי משיח 

ובגמילות חסדים',  יעסוק בתורה 
והלוא תורה בלא תפילה אינה שווה 
כלום! ממילא יש לנו שלושה דברים 
שראוי להתחזק בהם: תורה, תפילה 
וגמילות חסדים. מה יש לי להוסיף 
על דבריהם?". דבריו החדים הדהדו 
באוזני זמן רב: "תורה בלא תפילה 

אינה שווה כלום!". 
אולם דבר נוסף למדתי מדבריו, את 
המסקנה היוצאת מדברי חז"ל מפשוטם 
וממשמעם, שכאשר יש צורך בחיזוק 
יש לחזק את עניין התפילה, שהוא 
אחד הדברים העומדים ברומו של 
עולם ובני אדם נוטים לזלזל בהם. 

התפילה היא מהדברים הנצרכים חיזוק בכל עת, ומן הראוי להרחיב את 
הדיבור אודותיה.

בפרשה שלנו אנו נוכחים עד היכן כוחה הרם והעצום של התפילה, עד 
כמה האמינו והחזיקו אבות העולם באומנות התפילה, וראו בה כמפלט יחיד 

שמסוגל להושיע בכל מצב ונסיון שעמדו בו, גם במקריהם הקשים ביותר.
אבי מורי שליט"א נוהג תמיד לספר על התפילות המיוחדות במחיצת מרן 
ה'חזון איש' זצ"ל, שראו בעליל עד כמה התפילה סוחטת ממנו את לשד 
תמצית כוחותיו. במשך תפילת שמונה עשרה, למרות שלא זז ממקומו כלל, 
ראו בקביעות את חולצתו מתנועעת מחמת הרעד שאחז בגופו. פרט שגילה 
טפח מהמתחולל בתוכו, אש אהבת ה' שלוהט פנימה כהר געש, ומאיים 

להתפרץ בכל רגע נתון, ואך בכוחות איתנים הוא עוצר בעדו...
הגה"צ רבי אליעזר צדוק טורצ'ין זצ"ל, שמע פעם מה'חזון-איש' ביטוי 
מבהיל: "התפילה עולה לי הרבה כח, יותר מהלימוד!". העוצמה של הביטוי 
הכביר הזה היא משמעותית במיוחד, לאור הידיעה איך היתה רמת העמל 
והיגיעה שהכניס ה'חזון איש' בשקידת התורה, ובחידוש חידושים לאמיתה 
של תורה, עד כלות הכוחות ממש, עד ועד בכלל. והנה למרות כל הקושי 
והמאמץ שהיה כרוך בעבודה קדושה זו, השיב פעם ה'חזון-איש' לשואלו 
מדוע הוא מקפיד להתפלל 'מנחה גדולה'? הרי יש ענין לחבר התפילות מנחה 
ומעריב? "אמנם צודק אתה בדבריך", השיב ה'חזון-איש', "אך מה אעשה 
שמיד ברגע הראשון כשבא זמן התפילה, מתעוררת בי תשוקה עזה להתפלל!"...

פלאי פלאים! 
ההסבר הוא שמי שאכן זוכה לחוש שהתפילה היא עבורו מקור השראה 
רוחנית עליונה להתדבק ולהתקרב לקונו, למרות שהיא דורשת ממנו עמל 
רב ומאמץ, אך בד בבד היא גם משרה עליו עונג מיוחד ותשוקה עזה אליה. 
באחת האגרות )א', כ"ג( מגדיר ה'חזון-איש' את התפילה כ'עבודה נאצלה': 
"עבודה נאצלה בתפילה, לצייר כמו חי איך שהקדוש ברוך-הוא שומע את 
שיח שפתינו ומאזין הגיון הלב". כך חש אדם שמרגיש את תוחלת האהבה 

והקרבה להקב"ה, שגורמת התפילה בעצם מהותה!
•••

דודי הגאון רבי משה קופשיץ זצ"ל, רבה של שכונת רוממה, סיפר פעם 
ששמע ממרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, בעל ה'חזון יחזקאל', שאדם 
מן השורה קם בבוקר, מתפלל שחרית כהלכה וליבו מתמלא סיפוק, ולאחר 
שמסיים עבודת השחר, הוא חש כביכול שהוא זה שעשה טובה להקדוש 
ברוך-הוא. "אך האמת אינה כן", אמר הרב אברמסקי, "בסידור שלי נכתב 
'ואני ברוב חסדך אבוא ביתך', עצם כך שניתנת בידי  בתחילת התפילה: 
הרשות והיכולת לבוא לבית הכנסת, מתוך בריאות הגוף והנפש, ועצם זאת 
שמעניקים לי את הזכות לפתחון פה בתפילה, לפני מלך מלכי המלכים אדון 

העולם, זה הכל רק 'ברוב חסדך', כולו חסד ותו לא!". 
בעלי הנפש, שמיקדו חלקים נרחבים מעבודת השם שלהם, בהחייאת 
ההרגש הנכון בעת התפילה, חשו בכך שאין חסד וזכות גדולה מזו עלי 
אדמות, מעצם היכולת שניתנה בכל רגע ועת להתפלל לפני בורא עולם! אם 
בדור האחרון רצינו לראות דוגמא, עד כמה מסוגלת התפילה לרומם ולגדל 
את האדם, ועד כמה התורה והתפילה נשלבו אצל אדם אחד כשני דברים 
שלא מתפרדים זו מזו, ראינו במחיצתו של ראש הישיבה הגאון רבי שמואל 

יעקב בורנשטיין זצ"ל.
שמעתי מידיד נעוריו, יבדל לחיים טובים – הגאון רבי צבי אליאך שליט"א, 
שהינו זוכר את רבי שמואל יעקב מלפני עשרות שנים, עוד בהיותו בחור 

בישיבה, וכבר אז ספר התהילים שלו היה ספוג מדמעות! 
זכורני מקרה נפלא שאירע ביום 'שמחת תורה' בהיכל ישיבת 'חברון' 
בגאולה, בו נוכחתי כיצד רבי שמואל יעקב רואה בתורה ובתפילה חזית 

אחידה בלתי ניתנת להפרדה: 
כידוע ביום שמחת תורה היה רוקד רבי שמואל יעקב בעת ההקפות עד 
כלות הכוחות ממש. ראו בו כיצד הוא מטביע את הרגש והלב בריקודיו 
העליזים. כיצד להט אהבת התורה הבוערת בו, פורצת באחת בהתגלמות 
חיצונית. כיצד הפיזוזים והכרכורים לכבודה של תורה, נובעים מעומק צפונות 
נפשו. ברוב הפעמים מרוב להט היתה חליפתו נקרעת בעת הריקודים... 
ורעייתו הצדקנית הרבנית רסיה בורנשטיין ע"ה, היתה נוהגת לומר, שכבר 
מראש היא יודעת שחליפתו עלולה להיקרע מעוצמת הריקודים, וכבר מערב 

יום-טוב היא מכינה עבורו חליפה להחלפה...
והנה בשנה אחת כשסיימו את ההקפות, רגעים אחדים לפני שהמשיכו את 
התפילה, התיישב רבי שמואל יעקב על כסאו מחוסר כח. פניו היו אדומות 
ומיוזעות מהריקודים הסוערים, ובעליל נראה עד כמה הם עלו לו בכוחות 
גדולים. אך מיד כשראה אותי עומד מהצד ומביט בו, סימן לעברי להתקרב 
אליו, וביקש ממני שאשמיע בפניו דבר תורה כל שהוא: "נו, מה יש לכם 

לחדש איזה דבר טוב?", שאל. 

ברוב הפעמים מרוב להט היתה חליפתו של הגאון רבי שמואל יעקב בורנשטיין 
זצ"ל, נקרעת בעת הריקודים... ורעיתו הצדקנית הרבנית רסיה בורנשטיין ע"ה 
היתה נוהגת לומר, שכבר מראש היא יודעת שחליפתו עלולה להיקרע מעוצמת 

הריקודים, וכבר היא מכינה עבורו חליפה להחלפה...

המשך בעמוד 11 <<<
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כשיהודי שומר מצוות שמח ביום הולדתו, יש לו סיבה טובה לשמוח!
הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

ר  ֲאׁשֶ ים ְלָאִביָך ּכַ ה אָֹתם ַמְטַעּמִ ים טִֹבים ְוֶאֱעׂשֶ ָדֵיי ִעּזִ ֵני ּגְ ם ׁשְ ָ "ְוַקח ִלי ִמּשׁ
ָאֵהב" )כ"ז, ט'( 

רש"י כתב בשם פרקי דרבי אליעזר )פל"ב(: "וכי שני גדיי עזים היה מאכלו 
של יצחק? אלא האחד הקריב לפסחו והאחד עשה מטעמים". 

לאור זאת, כך חשבתי לעצמי, יתכן שיצחק אבינו חפץ לברך את עשו דוקא 
י, ב( אמרו שיצחק נולד בפסח, ואמרו חז"ל  ביום זה, שהרי חז"ל )ר"ה 
)ירושלמי ר"ה פ"ג ה"ח( שאדם אינו נופל במהרה ביום הולדתו, כיון שמזלו 
של האדם משופר ונעלה יותר ביום הולדתו. ולכן רצה יצחק לברך את ברכותיו 
דוקא ביום הולדתו, בו ברכותיו יהיו נעלות יותר. גם פרשת 'וזאת הברכה', 

בה משה רבינו, כך אמרו חז"ל, בירך את בני ישראל ביום פטירתו.
•••

חז"ל אמרו )ר"ה י"א( שהקב"ה ממלא את שנות הצדיקים מיום ליום. חז"ל 
אמרו גם שהקב"ה מכפר על הדור במיתת הצדיקים. הרי ברור שככל שכח 
הצדיק גדול יותר, כך מתכפרים רבים יותר על ידי הסתלקותו. נמצא לדברי 

הירושלמי שיום הולדתו הוא יום נעלה ביותר, ואם 
כן יתכן שכשהצדיק נפטר ביום זה, מתכפרים רבים 

יותר בגינו, שהרי נפטר בשיא כוחותיו ומעלותיו.
הירושלמי )שם( מספר שכשהעמלקים נלחמו 
בעם ישראל, דאג עמלק להציב בראש חיילותיו 
דוקא חיילים שנולדו באותו היום, כדי שמזלם הטוב, 
המיוחד ליום הולדתם, יסייע להם לנצח במלחמה 
נגד ישראל. ואכן, ובאמת בדרך הטבע, חיילים אלו 
היו אמורים לנצח במלחמתם, אך משה רבינו ע"ה 
הצליח בתפילותיו לסבב את השפעת מזלם בשמים.

הגאון הבן איש חי )שנה ראשונה פרשת ראה, יז( 
כותב ש"ישנם הנוהגים לעשות בכל שנה את יום 
הלידה ליום טוב, וסימן יפה הוא, וכן נוהגים בבתינו". 
יוסף כתב ש"ידוע לי שישנם אנשי  בשו"ת גנזי 
מעשה שביום הולדתם מהדרים אחר פרי או בגד 
חדש, כדי לברך שהחיינו", וכתב שזהו מנהג טוב, 

כי בודאי מהראוי לברך שבח והודאה להית"ש. 
מעניינים הם דברי רבה של מיר, פוניבז' וירושלים, 
הגאון האדר"ת זצ"ל )בספרו נפש דוד( שכתב: 
"שמעתי מכמה בני אדם שסגולה לומר בכל השנה 
פרשה אחת שבתהלים של שנת האדם, כמו שבשנת 

י"ד יאמר כל השנה פרק י"ד, וכן כל ימי חייו, וכן אני נוהג".  
ואמנם, על עצם חגיגת וציון ימי הולדת, כתב האדר"ת זצ"ל את הדברים 
הנוקבים הבאים, בספרו האוטוביוגרפי "נפש דוד": "בכל לבי כעסתי על 
המברכים, לברכני ביום הולדתי ולשמחני בו, ומרגלא בפי מעודי שלא מצאנו 
שמחת יום הולדת בספרינו הקדושים רק בלידת פרעה לבד, ודבר זה אינו 
לרוח עם קדוש המקובל אצלנו, ונוח לו שלא נברא משנברא, וא”כ למה 
נשמח ביום הולדתינו, בטרם ידענו שהועלנו בבריאתנו, ורק צדיקים יכולים 
לשמוח כדברי התוספות )ע”ז ה’, א’ ד”ה שאלמלא(, אבל אנחנו מה חיינו 

מה מעשינו ומה צדקותינו".
בספרי חסידות מובא כרמז על הנאמר בתהילים: "אני היום ילדתיך שאל 
ממני ואתנה" שביום הולדתו של האדם, יכול הוא לבקש מהקב"ה את 

בקשותיו והקב"ה ממלא את משאלותיו לטובה. 
לעומת זאת, מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א כתב מספר פעמים )ראו 

בס' הקטן בהלכה, ועוד( שאת המושג 'יום הולדת' מצינו בתורה אך ורק 
אצל פרעה הרשע )"יום הולדת את פרעה"( ולכן אין צורך לציין את יום 
ההולדת כיום מיוחד. ואכן, מצאתי את הדברים במדרש שכל טוב )לאחד 
הראשונים, רבי מאיר ב"ר שלמה ז"ל(, שכתב כך: "יש לי לומר יום זה תכלית 
שנתן ביום שנולד, ודומה לו "ביום הולדת אותך" )יחזקאל טז, ד(, ורוב בני 
אדם מחבבים יום שהוא תשלום שנתן, שהוא כנגד אותו היום שנולד ושמחים 
בו ועושין בו משתה. אפס כי אנשי עיר הקודש אמרו כי הוא יום גנוסיא של 
מלכים, שמביאין ספר יחוסי המלכים וקוראין לפני פרעה, ודומה לו 'ויתילדו 

על משפחותם'", עכ"ל. 
מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א אמר לי, שיש לחגוג את יום ההולדת 
אך ורק בימי ההולדת שהוזכרו בחז"ל וקדמונים, כמו ביום הולדת של גיל 
שישים, שמובא בגמרא )מו"ק כח, א( שכשרב יוסף הגיע לגיל שישים ערך 
יומא טובא לרבנן, באומרו ששמח הוא שיצא מחיוב כרת. וכן מצינו שרבינו 
רבי יהודה טיאה וויל זי"ע, בנו של ה'קרבן נתנאל', כתב שיש לערוך סעודה 
ביום הולדת של שישים, ללבוש בגד חדש ולברך ברכת שהחיינו. הגאון בעל 
'לקט יושר' מספר  שרבו בעל ה'תרומת הדשן', 
ערך מסיבה ביום סיומו כתיבת ספרו שהיה גם 
יום הגיעו לגיל שישים, ובסעודה השתתפו "שני 
זקנים". גם האדר"ת זצ"ל כותב בספרו 'נפש דוד' 
ששמח ביום הולדתו, על כך שיצא מכלל כרת, 
וכן בעל ה"אמרי אמת" זצ"ל ערך ביום הולדתו 
השישים חגיגה לבניו וחתניו. ה'בן איש חי' )שם( 
כתב שמן הראוי שכשהאדם מגיע לגיל שישים, 
ויברך  שילבש בגד חדש או שיאכל פרי חדש 
'שהחיינו', ויכוון על שמחתו שזכה להגיע לגיל 

זה. 
לדעת ה'חוות יאיר' )סי' ע(, המגיע לגיל שבעים 
צריך לברך 'שהחיינו'. ואולם הפרי מגדים )סי' 
תמד משב"ז סק"ט( ובשו"ת תשובה מאהבה 
)או"ח ח"ב סרל"ט( פקפקו בדבר, כיון שבגמרא 
ובפוסקים הקדמונים הוזכר לברך שהחיינו רק 
בהגיע האדם לגיל שישים, וה'שיורי ברכה' )או"ח 
רכג( ובהגהות חתם סופר )על שו"ע או"ח רכה( 
הכריעו שיברך 'שהחיינו' ללא שם ומלכות.  הגר"ח 
פלאג'י זצ"ל כתב )בספרו גנזי חיים, מערכה י( 
שנהגו לעשות סעודה לתלמידי חכמים בגיל 
שבעים, "ואני נהגתי לעשות סעודה לרבנן ותלמידהון משנת שבעים ואילך, 
בכל שנה ביום שנולדתי, וברכתי שהחיינו על בגד חדש". הגר"ש סלנט זצ"ל 
מסר לגבאי הצדקה ביום הגיעו לגיל שבעים, שבעים נפוליאנים של זהב 
עבור "קמחא דפסחא", ה"שדי חמד" חגג את יום הולדתו השבעים בחברת 
תלמידיו, ששתו 'לחיים' לחיי רבם, ורבינו החפץ חיים זי"ע חגג את יום 
הולדתו השבעים בחברת תלמידיו הקרובים מרנן הגר"א וסרמן והגרי"ש 
כהנמן זצ"ל. ה'מקור חסד' על הספר חסידים )סי' ריג( ציטט את דברי 
הירושלמי )פ"ח ה"ג( שאחת לשישים או לשבעים שנה בא דבר לעולם רח"ל, 

וכתב שלפי"ז ישנה סיבה לחגוג בימים אלו, בו מוכח שניצל מהדבר.  
ומעניין, בשו"ת בית ישראל ובשו"ת להורות נתן, כתבו שישנם שנמנעים 
מלחגוג, לפחות בפומבי וברעש גדול, את יום הולדתם השישים, השבעים 

והשמונים, כדי למנוע עין הרע.
•••

'הנני מבין שטיסה במחלקה זו עולה שלושת אלפים דולר, הנה לך אלפיים 
לי  שתאפשרו  מבקש  ואני  שילמתי,  שכבר  האלף  מלבד  נוספים  דולר 
'אנו מצטערים, אך  זו'. ענתה לו הדיילת:  להמשיך את טיסתי במחלקה 

מה שלא קונים למטה כבר אי אפשר לקנות למעלה…'

המשך בעמוד הבא <<<

<<< המשך מעמוד קודם
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<<< המשך מעמוד קודם

וכך מסופר בספר "יום הולדת ומשמעותו": 
סיפר לי ידיד יקר שלקה בגבו ונזקק לטוס לארה”ב לצורך טיפולים רפואיים:

כידוע, מחלקות הנוסעים במטוס מתחלקות לשלוש: מחלקה רגילה, מחלקת 
עסקים ומחלקה ראשונה. מחירה של טיסה במחלקה הרגילה הוא אלף דולר, 
המחיר במחלקת עסקים הוא אלפיים דולר ואילו עלות טיסה במחלקה 

הראשונה היא שלושת אלפים דולר.
ידידי, שמחמת מצבו הבריאותי נבצר ממנו לשבת על מושב רגיל ונזקק 
לשכב במשך כל הטיסה, הוצרך לרכוש כרטיס למחלקה הראשונה, שם יכול 
היה לשכב במשך כל שעות הטיסה. ברם, לצערו היה הוא הנוסע היחיד שטס 

במחלקה זו.
מתוך בדידותו החל להלך על 
קביו למחלקות האחרות, והנה 
פוגש הוא אברך עדין נפש. פנה 
אליו ידידי וביקש ממנו אם יוכל 
ללמוד עמו מעט לצדו במחלקה 
הראשונה. האברך נענה לבקשתו 
ואכן החלו שניהם ללמוד בצוותא.
כעבור זמן מה, הופיעה לידם 
דיילת וביקשה מהאברך שישוב 
ולא שילם על  למקומו, מאחר 
שהות במחלקה זו. מיותר לציין 
שכל בקשותיהם וניסיונותיהם של 
ואותו אברך לשכנע את  ידידי 
הדיילת לאפשר להם להמשיך 
ללמוד, עלו בתוהו, על אף שהסבירו 
האברך  של  בואו  מטרת  שכל 
למחלקה זו היתה אך ורק למען 

גמילות חסד.
או אז, פנה האברך לידידי ואמר 
לו: "מה שארע לנו עכשיו מזכיר לי מעשה שסיפר הגאון הגדול הרב פאם 
זצ”ל )מגדולי ישראל באמריקה( ולימד אותנו מתוכו מוסר השכל נפלא, 

ומעשה שהיה כך היה:
"לאוזניו של קבצן עני שפרנסתו היתה דחוקה עד מאוד, הגיעה שמועה 
שישנה הזדמנות פז להרוויח סכום כסף נכבד בארה”ב. ידידנו הקבצן אסף 
וצירף פרוטה לפרוטה, עד שהצליח לצבור סכום כסף הגון שבאמצעותו יוכל 
לרכוש כרטיס טיסה הלוך ושוב לארה”ב, וגם יישאר לו חלק נכבד לצורך 

שהותו שם במשך מספר ימים.
"היום המיוחל הגיע, הקבצן שזו לו הטיסה הראשונה בחייו, עלה במדרגות 
המובילות אל תוך המטוס. נכנס והתיישב במושב הראשון שנקלע לידו, 
בחושבו שדרכו של מטוס כדרכו של אוטובוס, אך לא ידע הוא שהמקום 

שבחר לשבת, לא היה פחות מאשר במחלקה הראשונה.
"מיד כשהתיישב על מושבו נפלטה מפיו אנחת רווחה. מעולם לא זכה 
לחוש נוחות שכזו בשום מושב או ספה שישב עליהם אי פעם. לאט לאט 
החל להכיר את כל מנגנוני הנוחות המותקנים לרווחתם של הטסים במחלקה 
הראשונה. החל מהמזגן המיוחד, הנעימות המיוחדות המושמעות באוזניות 
המותאמות לכל נוסע, המושבים והידיות המתכווננות. הכל היה בשבילו 

חדש וכעין חלום.
"פסגת הנאותיו בטיסה זו, הגיעה לשיאה בזמן חלוקת ארוחת הצהריים. 
האוכל המהביל וריחו הנודף עשוהו כשיכור, סעודה מעין זו לא טעם מעולם. 

והנה, אך קיבל את מנתו וכבר היה ראשו ורובו טמונים בתוך צלחתו.
"דא עקא, קולות ההתלהבות שנפלטו מפיו, ליקוק אצבעותיו ואנחות 
האושר שלו הסבו לשכניו ההדורים למחלקה אי נוחות רבה, וזאת מלבד 
פליאתם הבלתי מוסתרת שאדם בעל חזות כה דלה זוכה לטוס ביחד עמם. 
כשפקעה סבלנותו של אחד הנוסעים הכבודים, פנה הוא לדיילת וביקש 

ממנה שתתעניין על מהותו של אותו קבצן תימהוני.
"כשהגיעה הדיילת אל הקבצן, ביקשה ממנו באדיבות לראות את כרטיסו. 
מה גדולה הייתה תדהמתו כשהודיעה לו שמקומו אינו אלא בירכתי המטוס 
במחלקה הפשוטה. ידידנו לא איבד את עשתונותיו. על חוויה כה מיוחדת 
אינו מוכן לוותר בשום אופן. הוא החליט בהחלטה נחושה שאת כל הכסף 
ששמר להוצאות הדרך מוכן הוא להשקיע בשביל להמשיך בטיסה מיוחדת 

זו.
"פנה הוא לדיילת ואמר לה: 'הנני מבין שטיסה במחלקה זו עולה שלושת 
אלפים דולר, הנה לך אלפיים דולר נוספים מלבד האלף שכבר שילמתי, ואני 
מבקש שתאפשרו לי להמשיך את טיסתי במחלקה זו'. או אז ענתה לו הדיילת: 
'אנו מצטערים, אך מה שלא קונים למטה כבר אי אפשר לקנות למעלה…'".

כי אכן כן, יום הולדתו של האדם הוא יום של חשבון נפש. עוד שנה עברה 
בדרכו בפרוזדור הניסיונות של העולם הזה. את השנים שקצבו לו, עליו לנצל 
על מנת לקנות קניינים של קיימא, שיעמדו לו בהגיעו לטרקלין בעולם שכולו 
נצח: להרבות בתורה, בתפילה ובגמילות חסדים, שהם שלושת עמודי העולם 

כמבואר בפרקי אבות )א, ב( ולשאוף למלא את חובתו בעולמו.
האדם שיעמול לקנות קניינים רוחניים, יזכה לשיר את שירת חייו בשמחה, 
להתענג על ה’ וליהנות מזיו שכינתו, שהוא העידון הגדול מכל העידונים, 
ועליו לזכור שהזמן דוחק והמלאכה מרובה, ואת מה שלא קונים למטה בזה 

העולם, כבר אי אפשר לקנות למעלה בעולם שכולו טוב…
•••

כשיהודי שאינו שומר מצוות חוגג יום הולדת, אמר מרן הגרא"מ שך זי"ע 
בשיחתו, הרי הדבר תמוה להפליא. הוא בסך הכל התקרב בשנה נוספת אל 

מיתתו, אז מדוע הוא שמח כל כך?
אך כשיהודי שומר מצוות שמח ביום הולדתו, יש לו סיבה טובה לשמוח. 

הוא ניצל שנה נוספת לחיי עשיה רוחניים, בדרכו אל חיי הנצח!

כשיהודי שאינו 
שומר מצוות 

חוגג יום הולדת, 
אמר מרן הגרא"מ 
שך זי"ע בשיחתו, 
הרי הדבר תמוה 

להפליא. הוא 
בסך הכל התקרב 
בשנה נוספת אל 
מיתתו, אז מדוע 
הוא שמח כל כך?

<<< המשך מעמוד 9

ניסיתי להניע אותו כדי לא להכביד עליו בשעה זו: "עליכם לנוח מעט קודם 
שתתחיל התפילה", אמרתי. אך הוא השיב בהינף יד: "איני רוצה שתהיה 
חציצה בין ההקפות לתפילה, הבה תאמר דבר תורה כל שהוא...". בדבריו 
של רבי שמואל יעקב בתחילת מאמר זה, שהסבירו עד כמה התורה והתפילה 
הם דבקים וכרוכים זה עם זה, מובנת עומק כוונת בקשתו ביום 'שמחת 
תורה', להשמיע לו דבר תורה כל שהוא, כדי שלא תהא חציצה בין שמחת 

התורה לעבודת התפילה!      
•••

כשהתגוררתי בירושלים זכיתי להתפלל שנים רבות ב'ימים נוראים' בהיכל 
ישיבת חברון גאולה, שם שימש רבי שמואל יעקב כשליח ציבור. והנה למרות 
שכבר עברו שנים לא מועטות, מאז ששמעתי אותו בפעם האחרונה כ'בעל 
תפילה', הרטט המיוחד במינו, הבכי והרגש המופלא שליוו את כל מהלך 
התפילה- לא משו מזכרוני. ההטעמה המיוחדת והניגון המעורר שטבע בכל 

קטע וקטע בתפילה, הצליחו לחדור לפנימיותה של כל תיבה ותיבה. 
ביום הכיפורים באחת השנים, בגמר תפילת מוסף, ראיתי את יבדל לחיים 
טובים - הגאון רבי צבי אליאך שליט"א, ניגש אל רבי שמואל יעקב לאחר 
תפילת מוסף, ואומר לו דבר מה, ופניו של רבי שמואל יעקב קורנות מאושר. 
מאוחר יותר שיתף אותי רבי צבי במה שהצהיב את פניו של רבי שמואל 
יעקב: בעבודת הכהן גדול ביום-הכיפורים נאמר בסופו בפיוט 'מראה כהן': 
"אמת מה נהדר היה כהן גדול בצאתו מבית קדשי הקדשים בשלום בלי 
פגע". ונשאלת השאלה, מדוע הנהדרות נאמרה דוקא על ה'בצאתו מבית 

קדשי הקדשים', ולא נאמר על 'בהיותו בבית קדשי הקדשים'? 
אמר רבי צבי לרבי שמואל יעקב: בשביל להיות נהדר בפנים קדש הקדשים 
לא צריך להיות כהן גדול לשם כך, הלוא לב מי לא ירטט בהיותו בפנים 
המקום המקודש ביותר לאלוקים ולישראל? אפילו יוסף משיתא שהיה גס 
רוח, בשעה שביקשוהו השונאים להיכנס לבית המקדש, הרי משנכנס לתוך 
המקדש נהפך בין רגע לאדם אחר ולא הסכים להוציא את המנורה! ההדר 
והיופי של הכהן גדול נמדד איפוא דוקא בעת היציאה מן הקודש, 'בצאתו 
מבית קדשי הקדשים'. אם לאחר היציאה הוא נותר עם אותה שלהבת אש 
קודש של דביקות בה' כפי שחש בפנים, זה הוא האות והסימן על הדרתו 

של הכהן גדול.
"הדבר נוגע גם אלינו", אמר רבי צבי, "בעת התפילות אנו מתרוממים טפח 
מעל הקרקע בקרבת אלוקים, ובכוונות טובות לשפר דרכנו ומעשנו, וזה אכן 
נפלא ביותר ומועיל לטהרת הנפש. אך עדיין אין זה מורה על גדלות מיוחדת, 
כי לב מי לא ירטט לבקש רחמים וחמלה על נשמתו ולכפר עוונותיו ביום 
קדוש זה? גדלותו של האדם נמדדת איפוא דוקא 'בצאתו מן הקודש בלי 
פגע', כאשר בגמר התפילה המרוממת נותרת בו אותה תשוקה ורצון לקרבת 

אלוקים ולשיפור המעשים". 
לשמע הדברים, אורו פניו של רבי שמואל יעקב, קילסם ושיבחם.  

 )מתוך 'אוצרותיהם אמלא',

מאוצרו המשובח של מגיד המישרים הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א(
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הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
ה ּתֹוְלדֹת" )בראשית כ"ה, י"ט(  "ְוֵאּלֶ

בפרשת השבוע, מתארת התורה את קורות חייהם של יעקב 
ועשו, בני יצחק אבינו, שנולדו כתאומים דומים, אך אורחות חייהם שונים 
בתכלית. יעקב הוא יושב אוהלים, מתנהג בצורה הגונה ואצילית, מדבר באופן 
ישר ומכובד ואוכל בצורה ראויה ועדינה. ואילו עשו אחיו עוסק בציד, התנהגותו 
פוחזת ומשולחת רסן, דיבורו תקיף ולא מנומס, ואכילתו - ראוי שלא לתארה 
כלל... בהמשך הפרשות, נגלה את ההבדל בין האחים הופך להבדל מהותי 
בין הבנים: בני יעקב הם שבטי י-ה, זרע ברך השם. ילדים אצילים ומחונכים, 
ההופכים למייסדי עם ישראל. ואילו בני עשו חיים על חרבם, התנהגותם 

תואמת לחינוך שקיבלו מבית אבא...
התוצאות, תואמות להפליא למעשי האבות. עשו אולי ניסה להציג מצג 
שווא של צדיק העוסק בשאלות הלכתיות סבוכות, אך בניו, ואין כמו בנים 
להכיר במעשי האב, חונכו בביתו של עשו הרשע על כל המשתמע מכך, ראו 
את הדוגמא האישית האמתית שקיבלו וגדלו על פיה. ואילו יעקב, ילדיו 
גדלו בצלו של בחיר האבות, איש תם יושב אוהלים, וחיו את הדוגמא האישית 
האצילית, המחונכת, הנוהגת בכבוד ושקועה בדברי תורה, וגדלו בדיוק באותה 

צורה, העתק מושלם של אביהם...
אחת הסוגיות המטרידות ביותר את ההורים, היא חינוך 
ילדיהם. אינסוף השקעה, משאבים ומאמצים, ימים ולילות, 
התייעצויות וכנסים, מוקדשים לנושא החינוך - לעשותו באופן 
ביותר, שיבטיח תוצאות ברוכות  והראוי  המיטבי, הנכון 
כשאיפתנו הטהורה. מתברר, שיש גורם אחד שהוא בר השפעה 
כבירה ויוצאת דופן לאורך ימים, וכדאי להקדיש לכך תשומת 
לב: הדוגמא האישית. מה שהילד רואה, הוא מבין ומפנים. 
ילד שרואה את אביו אוכל בעדינות, מדבר בכבוד, מנצל את 
זמנו, מכבד כל אדם ונוח לבריות - יעשה בדיוק את אותו 
הדבר, כי הילד גדל כחיקוי לאביו. ילד שרואה את אמו מדברת 
בנחת גם ברגעים לחוצים, גומלת חסדים גם כשקשה לה, 
נזהרת בלשונה גם אם הרגיזו אותה - ילמד ויפנים כי כך 

צריך לנהוג.
ילד הוא הראי שלנו. הבה ננהג בצורה ראויה וערכית, ונרוויח 
שגם הילדים שלנו יגדלו ויתחנכו בצורה המיטבית, כפי שהיינו 

רוצים לראותם!
דמעות שחוללו מהפכה!

השעה שמונה בבוקר. מאיר'קה הקטן השכים קום כבר 
מזמן, נטל ידיו, התפלל וגם סעד פת שחרית. עתה, הוא ממתין בהתרגשות 
ובציפיה לבוא האורח... אמו השכימה קום עוד לפניו. בשעת לפנות בוקר 
מוקדמת, כבר ניקתה וצחצחה את הסלון, הכינה את השולחן הישן והגדול, 
הניחה עליו מפה הדורה וסידרה את הכסאות יפה יפה. אחר כך סידרה את 
הספרים בפינת השולחן בטוב טעם, ולבסוף, נעמדה בזוית החדר והביטה 
בסדר המופתי בסיפוק. "הכל מוכן", שחה לבנה בשמחה, "הוא יכול לבוא 
ושיהיה בהצלחה...". הדקות נוקפות, השעות חולפות, אך 'האורח' לא בא. 
שעת חצות היום הגיעה, והכסאות המסודרים בסלון עודם מיותמים, ממתינים 
לבואו. אט אט חודרת ההבנה וההכרה, כי ככל הנראה משהו השתבש, 

ו'האורח' כבר לא יופיע היום...
"הוא כבר לא יבוא היום", נאנחה האם, והחלה מנגבת דמעות אכזבה 
טהורות. "חיכינו לו כל כך הרבה זמן, הוא אמר שיבוא בשעה מוקדמת אך 
טרם הגיע. כנראה כבר לא יבוא היום", נאנחה שוב והדמעות הבודדות הפכו 
לנחל שוצף... 'האורח' המיועד, זה שהאם ומאיר'קה המתינו לו בכיליון 
עיניים, היה יהודי נשוא פנים, שהתפרנס מהיותו מלמד מומחה לצעירי הצאן. 

מזה כמה חודשים הוריו של מאיר'קה שמו עיניהם עליו, שיבוא וילמד את 
בנם תורה, שיאלפו חכמה בינה ודעת, ויסייע לו להתרומם ולהתעלות במעלות 
התורה והיראה. אחרי נסיונות רבים והבטחה לתשלום שכר רב, ניאות המלמד 
להגיע לבית משפחת שפירא ללמד את הבן, ואף הבטיח כי יבוא ביום פלוני 

בשעת בוקר מוקדמת...
אך מה רבה האכזבה כעת, כאשר היום חולף והמלמד איננו. "בטח טעה 
בדרכו", אמר הילד, אך הדבר לא הרגיע את האם הבוכיה. היא ישבה על 

הכסא בקצה הסלון ומיררה בבכי, ממאנת להאמין כי המלמד לא יגיע...
מאיר'קה הקטן התפלא. לא בכל יום רואה ילד את אמו כה נסערת וכאובה, 
הוא חש כי קרה כאן משהו לא שגרתי. "אמא", הוא גוחן ולוחש לה בשקט, 
"זה באמת לא נורא, היום הוא לא בא, אבל לבטח מחר כבר יגיע. ניחא, 
בוודאי התבלבל ביום או טעה בדרכו, אך עד מחר בבוקר בוודאי כבר יגיע 
ונוכל להתחיל ללמוד...", אומר הילד, מנסה להרגיע...אך עדיין לא נחה דעתה 
של האם. "מאיר'קה שלי", אמרה בקול אוהב, "הלא תבין כי יום שחולף, 
לעולם לא ישוב! נכון, הוא עוד יבוא מחר או מחרתיים, אבל היום הנוכחי, 
היום הזה כבר לא ישוב עוד לעולם! מה שיכולתם ללמוד היום - כבר לא 

תוכלו להשלים במועד אחר!".
מאיר'קה הקטן ישב על הספסל, והאזין בהתרגשות לדבריה של אמו, 
המסבירה את הסיבה לבכי על היום הבודד 
שחולף: "מחר בעזרת השם הוא יבוא, אך 
מחר כבר תלמדו את התורה המיועדת למחר. 
והתורה של היום מה יהא עליה? התורה של 
היום הנוכחי - כבר לא תספיקו ללומדה! 
החושב אתה שאני בוכה כי הוא לא יבוא 
לעולם? לא, בוודאי אני מאמינה שהוא עוד 
יבוא, אבל היום הזה שחלף לבלי שוב והתורה 
שלא נלמדה בו - על אלה אני בוכיה ועיניי 
יורדות מים...". הילד האזין בקשב לדבריה 
של אמו, אכן, את היום הזה כבר לא ניתן 
להשיב. באותו רגע חדרה ללבו ההכרה מהי 
משמעותו של כל יום שחולף, מה משמעות 
העובדה שאת התורה של היום כבר לא יספיק 

ללמוד...
למחרת, כצפוי, הגיע המלמד. התנצל מעומק 
הלב, והחל מיד בלימוד. כל הסיפור כמעט 

נשכח מלב... כמעט נשכח - - - 
חלפו עשרות שנים. מאיר'קה הקטן גדל והלך, ושמו התפרסם ברחבי העולם 
היהודי כמקים עולה של תורה, הוא הגאון המפורסם רבי מאיר שפירא זצ"ל. 
הוא יסד את ישיבת 'חכמי לובלין', שהיתה למותג המצטיין של עולם הישיבות 
בפולין, בצילו למדו טובי הכישרונות ומצוייני הבחורים, בהיכלו נישא קול 

התורה ברמה, בערוגתו צמח הדור הבא של גדולי התורה... 
היה זה בכנסיה הגדולה שנערכה בשנת תרפ"ג בפולין. כל גדולי הדור 
ומצוקי ארץ התקבצו ובאו לימי דיונים בנושאים העומדים על סדר יומה של 
היהדות באותן שנים. גם רבי מאיר הוזמן, ומשניתנה לו רשות הדיבור כבש 
את האולם ואת העולם כולו בחזונו: "הדף היומי. כל היהודים, בכל רחבי 
תבל ובכל מקום שהוא, יתחברו ללימוד דף גמרא אחד מדי יום ביומו!". 
החזון כבש את הלב, עורר כל נים בכל לב יהודי. לוחות לימוד חולקו, שיעורים 
הוקמו, חברותות נקבעו. מאז ועד היום המנגינה הזו לא יכולה להפסיק - 
מאות אלפי יהודים בכל רחבי תבל, לומדים דף גמרא משותף מדי יום, 

מתחברים יחדיו ללימוד משותף ופורה דבר יום ביומו.
לימים, משנשאל רבי מאיר מה עמד בבסיס ההצעה המהפכנית ששינתה 

זוכר, שכשילד היה עושה מעשה לא ראוי, היה רבי דוד מליט פניו בידיו  "אני 
וממרר בבכי", הייתה התשובה האחידה. "הוא היה נסער, בוכה וכאוב, היה ניכר 

שהרגיש כאילו הבן שלו נפל ונכשל, הרגשנו כמו עשרה בנים לאב אוהב אחד.

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

את פני עולם התורה לבלי היכר, אמר בפשטות: "הדמעות של אמא שלי... 
כי כשראיתי באותו יום את בכייה הזך, את דמעותיה הטהורות הנובעות 
מעמקי הלב - הבנתי שלכל יום יש 'מנת התורה' שלו, וכל יום שחולף בלי 

לימוד 'מנת התורה' היומית - הוא אסון בלתי הפיך!
"הדמעות של אמא, שלא אמרה כמעט כלום, אבל עצם הבכי שלה, עצם 
שברון הלב, עצם הכאב והצער שהיתה שרויה בו - אלה חוללו בנפשי טלטלה, 
זרעו את זרעי מהפכת 'הדף היומי'. כי כשראיתי את אמא בוכה על היום 

שחולף - זה היה בשבילי יותר מאלף 
שיעורי מוסר על ימים שחולפים ללא 
מעש וניצול, וראיתי צורך להעניק 
יום את המשמעות התורנית  לכל 
שלו, ולהנחיל את הצורך הזה לכל 

עם ישראל!".
לא ייאמן! עד היום, מאות אלפי 
יום את הדף  יהודים לומדים מדי 
היומי. השיעורים מתרבים בקצב 
מסחרר, בשעות הערב היכלי התורה 
עוסקים  לפה, הכל  מלאים מפה 
יום,  בלימוד אותו דף גמרא מדי 
כחזונו הגאוני וחלומו, הכמעט דמיוני, 
של רבי מאיר שפירא זצ"ל. וכולם, 
כן כן, כ-ו-ל-ם, אינם אלא הודות 
לבכי מסעיר ומטלטל, שבכתה אשה 
יהודיה אחת בפינת סלון פשוט, אי 
בלי  שם באמצע המאה שעברה. 
שאמרה מילה, בלי שהטיפה מוסר, 
בלי שנעצה מבט מוכיח - אבל מה 
שראו עיני הילד באותו רגע ייחודי, 
הוא מה שיצר את מהפכת הדף היומי.

הילדים שלנו מסתובבים סביבנו יום יום, כל היום. לעולם לא נוכל לדעת 
איזו התנהגות שלנו תטלטל את נפשם הצעירה, לנצח לא נוכל לנחש מהו 
הדבר שיחולל את המהפכה. הם רואים, חכמים, מבינים ומטמיעים בנפשם 

את המסרים העקיפים, וגם כי יזקינו לא יסורו מהם.
יתכן שישימו לב לכך שנתאמץ להתפלל במנין גם ביום שזה לא בא לנו 
בקלות, יתכן שמה שיתפוס אותם זה דווקא שנענה למתקשר בטלפון במילים 
חמות, למרות שהיינו עצבניים רגע קודם, ואולי מה שיישאר חרוט בנפשם 
הוא ריצתנו לשיעור היומי למרות העייפות המכרעת או החתונה שתתחיל 

עוד מעט...
כשהילד יגדל, יתכן מאוד שמה שילווה אותו הם הזכרונות מהארת הפנים 
של אמו בכל עת, מסבלנותה לכל פונה. הגיוני מאוד שיעמוד לנגד עיניו 
המראה, כיצד אמו היתה מתפללת בכוונה בקצה הסלון, מרוכזת בתוככי 
הסידור. סביר שיזכור כיצד הזדרזה להעניק במאור פנים מוצר מזון למשפחות 
נזקקות... מה שבטוח, הילדים שלנו רואים ומבינים. כדאי לנו לנהוג בצורה 
הראויה, לנהל את חיינו באופן איכותי ומיטבי, והתוצאה תהא שילדינו יפנימו 

זאת לעצמם ולתשומת לבם, וינהגו כך עד זקנה ושיבה!
הסוד שנחשף לאחר יובל!

אחד המיוחדים במחנכי ירושלים של פעם, מחנך שראה שליחות קודש 
בעבודתו היומיומית והיה דמות מופת לתלמידיו, היה זקני הרב דוד בטלמן 
זצ"ל. רבי דוד היה דמות של חינוך בכל הווייתו, מסירותו לתלמידיו היתה 

לשם דבר, ובנועם הליכותיו ושפתי פיו כבש את לב תלמידיו.
שיא השיאים, היתה האכפתיות שלו לתלמידיו. אלה עמדו בראש מעייניו, 
היתה ניכרת השקעתו בהם כבנים יחידים ממש. ימין מלטפת ומקל חובלים 
היו כלי עבודתו, אך האכפתיות היתה כל מהותו. בחלוף יובל מפטירתו, נערך 
כינוס זכרון בהשתתפות בני משפחתו הנכבדה וחלק מתלמידיו, מתוך מאות 
שזכה להעמיד בחייו. בין המשתתפים היה גם אבי מורי שליט"א, אשר סיפר 

לי את הסיפור הבא:
לקראת הכינוס, נערך מבדק-על בין תלמידיו בארץ ובעולם, לברר מה עלה 
בגורלם, ולהיכן הגיעו איש איש בחייו האישיים. עם סיום המבדק, התבררה 
תוצאה מדהימה ומפתיעה: מאה אחוזים מתלמידיו של רבי דוד, נותרו נאמנים 

לדרך ישראל סבא, כולם - כולם בלי יוצא מן הכלל הקימו בתים נאמנים 
בישראל, צועדים בדרך היהדות המפוארת. כל זאת, למרות שרבי דוד היה 
מחנך בתקופה קשה, במהלכה הנסיונות היו קשים ומורכבים. קשיי הפרנסה 
והחיים הטרידו למעלה ראש, ובלא מעט בתים נפלו נערי ישראל תמימים 
וטהורים למלתעות היצר הרע. ועם זאת - מתלמידיו של רבי דוד לא נפקד 

איש...
אין ספק כי לא מדובר בנתון סטטיסטי יבש, ויש הרבה מה ללמוד ממנו... 
לפיכך, נשאלו התלמידים לשעבר שאלה זהה: 'איך ניתן להסביר את העובדה 
שרבי דוד הצליח כל כך, שכל מי שעברו שנה תחת ידיו המחנכות נותרו 
נאמנים לדרך השם?'. רוב מוחלט מהנשאלים, השיבו את אותה תשובה 
בשינויי לשון קלים. התשובה היתה זהה להפליא, והיא מלמדת יותר ממשהו 

עבורנו - - -
"אני זוכר, שכשילד היה עושה מעשה לא ראוי, היה רבי דוד מליט פניו 
בידיו וממרר בבכי", הייתה התשובה האחידה. "הוא היה נסער, בוכה וכאוב, 
היה ניכר שהרגיש כאילו הבן שלו נפל ונכשל, הרגשנו כמו עשרה בנים לאב 
אוהב אחד. הצער שלו כשעשינו מעשה שלא ייעשה, ושמחתו בעת שחווינו 
הצלחה לימודית - היו כאילו הוא אבא שלנו, ואולי יותר". זו היתה התשובה, 
שהגיעה בשינויי לשון קלים, אך עם עיקרון זהה, שזורה בסיפורים אישיים 
וזכרונות מעלי געגועים לרוב. סיפור כזה או אחר, זכרון דומה או שונה, אך 
הכלל היה אותו כלל: רבי דוד חש שכל אחד מהתלמידים בכיתתו הוא בנו 
יחידו. אם יש שלושים ילדים בכיתה - משמע קיבל אחריות אישית לשלושים 
ילדים הגדלים בערוגתו, ומתחנכים תחת ידיו. הוא לא גער פומבית, גם לא 
נזף בעוצמה - הוא פשוט הצטער צער נוקב ועמוק, על כי כך עלה בנחלתו!
הסיפור הזה שולח לנו אלומת אור עוצמתית, לדרך חינוכית מוצלחת 
בסייעתא דשמיא. כולנו מחנכים שרוצים להגיע לתוצאות, מי בכיתתו בת"ת, 
מי בביתו, מי בשיעורו בישיבה. אך הדרך להגיע לאותן תוצאות ברוכות - 
היא להיות אכפתי למתרחש, לחוש את הנעשה בין החניכים שלנו באופן 
יותר מהם -  אישי ממש, לחוות את השמחה שלהם ולהצטער - אפילו 
כשמשהו לא נעים קורה. אם החינוך יעלה לנו בריאות, זה סימן טוב. אם 
נרגיש כל תנודה חינוכית על בשרנו ממש, אנחנו בדרך הנכונה. אם נחנך 
בצורה שלוקחת אחריות, חווה באופן אישי, חיה את המתרחש, אם תופעות 
לא רצויות יכאיבו לנו ויגרמו לנו לבכות ממש, אם לא נרדם בלילה כי משהו 
לא רצוי קרה - אנחנו בדרך הנכונה לתוצאות רצויות ומבורכות, בעזרת השם!

כל יום 18 פרוטות...
אל חדרו של הרה"ק רבי ישכר דב מבעלזא זי"ע, נכנס יהודי והחל להשיח 
את אשר על לבו: "רבי", אמר היהודי, "הניסיונות רבים, בני הנוער לא מצליחים 
לעמוד בהם, אני רואה רבים מהנערים נופלים חללים לרוחות ההשכלה 
וההפקרות הנושבות בחוצות. רבי, עוצה לי עצה - אני מבקש להתפלל תפילה 
או סגולה מיוחדת, למען בניי הנערים לבל יפלו ברשת שטומן להם היצר!", 

התייפח מרורות...
רבי ישכר דב נשא אליו את עיניו הטובות, כאומר 'מבין אני את המצוקה', 

השתהה מעט ואמר:
"יהודי יקר! עכשיו באת? הן אני, למען בני רבי מרדכי, מיום לידתו אני 
ניגש מדי יום לקופת הצדקה, מניח בתוכה ח"י פרוטות ונושא תפילה חרישית 
למענו! למען הילדים אין עצה ואין תבונה - רק להתפלל ולהתפלל ולהתפלל, 

מהיום, כל יום ויום!".
אנו עוסקים בשיטות, בדרכים, ברעיונות ובהגות. מאמצים את המוח, 
משקיעים משאבים ומאמצים, אך בל נשכח - על הילדים צריך להתפלל, 
ולהתפלל עוד, ולהתפלל עוד, ועוד, ועוד, ועוד... הלא כך עשה רבי יששכר 

דב למען בנו, הוא הרה"ק רבי מרדכי מבילגורייא זי"ע!
וכשנשאל הרה"ק רבי יששכר דב זי"ע בהזדמנות אחרת, היכן ניתנת לנו 
אפשרות להתפלל על הילדים בתפילת שמונה עשרה, השיב כי המקום לכך 
הוא בברכת 'מודים', לכוון על כך במילים "לדור ודור נודה לך ונספר תהילתך". 
וכשנשאל מדוע אין ברכה מפורשת למען הילדים בתפילת שמונה עשרה, 
השיב בפשטות: "כי התפילה על הילדים כה גבוהה, שכדי למנוע מהמקטרגים 

להפריע לה הוזכרה רק ברמז...".
מהיום, כל יום. אף פעם לא מאוחר, הרגע זה הזמן להתחיל. תפילה חרישית, 
במילים שלנו או בשילוב פרק תהלים, עם צדקה או בלי, אבל כל יום, כל 

יום - להתפלל למען נפש הילדים. היש לנו בעולם נכס יקר מהם?

וכשנשאל הרה"ק 
רבי יששכר דב 
זי"ע בהזדמנות 

אחרת, היכן ניתנת 
לנו אפשרות 
להתפלל על 

הילדים בתפילת 
שמונה עשרה, 

השיב כי המקום 
לכך הוא בברכת 

'מודים', לכוון על 
כך במילים "לדור 

ודור נודה לך 
ונספר תהילתך".
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הרב בנימין גולד
ּה" )בראשית כ"ה, כ"ב(  ִקְרּבָ ִנים ּבְ ְתרְֹצצּו ַהּבָ "ַוּיִ

אמרו חז"ל: בשעה שהיתה עומדת על בתי כנסיות ובתי מדרשות, יעקב 
מפרכס לצאת, ובשעה שהיתה עוברת על בתי עכו"ם עשו רץ ומפרכס לצאת 

)רש"י(. 
והקשה הגר"ח מבריסק זצ"ל: מדוע היה יעקב רוצה לצאת כשהיתה עוברת 
ליד בתי מדרשות? הרי בבטן אמו היה לומד כל התורה כולה מפי מלאך ה' 
צבאות, וכי יש לו צורך לצאת ללמוד מפי שם ועבר בעוד שמלמדו מלאך? 
אלא, ביאר בשם אביו בעל הבית הלוי, דכיוון שהיה בחברת עשו הרשע 

העדיף להפסיד הלימוד עם המלאך, העיקר שלא להתחבר לרשע!!!
דבר נורא! ללמוד עם מלאך 
את כל התורה, לדעת שכשהוא 
יוצא מבטן אמו הוא ישכח את 
להיות  לא  אבל  התורה,  כל 
בחברת אדם רשע! בודאי דבר 
זה מלמדנו על החומרה האיומה 
שיש בהתחברות לאדם רשע.

וביותר התמיהה עצומה, מדוע 
פחד יעקב שהוא יושפע מעשו, 
אולי להיפך- עשו יושפע ממנו, 
מלימוד נשגב עם מלאך, יש 
לתאר איזו אווירה היתה, איזה 
שטייגען היה שם, ולמה שלא 
להיפך שתמיד הטוב  נאמר 

ישפיע על הרע?
בשביל זה אנו צריכים להבין 

עד כמה חמורה השפעת הרעה, והסיבה לכך כי הרשע שנכנע ליצרו הרע, 
פועל בכח הדמיון, וכפי שהביא בספר עלי שור בשם הספורנו, שכל כוחו 
של היצר הרע הוא בכח הדמיון, שהוא מראה לנו דמיונות ואנו משתעשעים 
בהם כאילו הם ציורים חיים של תענוגים, ומבטלים זמן רב עליהם עד 
שנמוגים, עד כדי כך הוא כותב שם, שרוב בני אדם מבלים את רוב שנותיהם 
בדמיונות הממלאים את כל רחשי ליבם. הוא מביא מדברי ר' ישראל סלנטר 

שאומר: "..הדמיון הוא נחל שוטף ואת השכל יטביע!"
עד כדי כך כתב בחובת הלבבות: "הדמיון יכול להביא בני אדם לידי כך 
שיהיה בטנם –אלוהיהם, תורתם – מלבושיהם, מוסרם, חיזוק משכניהם, 
הדמיון הוא כנחל שוטף והשכל יטבע אם לא נוליכהו באניה, היא רגשת 
הנפש וסערת הרוח". זו הסיבה שכח הרע יכול להשפיע יותר מכח הטוב 

בגלל שכל כולו 'דמיון'! ו'הדמיון נחל שוטף והשכל יטביע'!
•••

שמעתי תיאור מוחשי מאד מה זה כח הדמיון, מהגאון ר' אלימלך בידרמן 
שליט"א: ילד אחד נסע ברכבת שדים בלונה פארק, אתם יודעים איך זה 
נראה? נכנסים לתוך מנהרה חשוכה עד להחריד, ואז פתאום מתוך החושך 
נשמעים קולות מחרידים של שדים וחיות טורפות... ונראות דמויות מפחידות 

מתקרבות אליך, וכאילו רוצות לטרוף אותך... וככה עוברות כמה דקות של 
אימה ופחד, עד שיוצאים מהסיוט שמשלמים עליו הרבה כסף, ורוב הילדים 

יוצאים בוכיים ודומעים מהחוויה המפוקפקת הזו.
ילד אחד יצא בוכה, ולא גמר לבכות, ניגש אליו מנהל האתר ושאלו מדוע 
הוא בוכה? אז הוא אמר לו שהכיפה שלו נפלה באמצע רכבת השדים, אמר 
לו המנהל: "בוא איתי וניקח את הכיפה", התחיל הילד לפרכס בכל גופו 
מהרעיון המפחיד- לחזור למנהרת האימה הזו ושוב לפגוש באותן דמויות 
של אימה ופחד, אמר לו המנהל: "בוא איתי אל תפחד, לא יקרה כלום", ואז 
נכנס אתו המנהל לתוך המנהרה החשוכה, והדליק את האור, ובבת אחת 
רואה הילד לפניו את הרמקולים מעוררי הצווחות המחרידות, ואת החיות 

והשדים העושים מסמרטוטים וגבס... והילד נרגע.
הדמיון מציג לאדם מציאות אמתית שכמעט וא"א להכחישה, 
אבל ברגע שאדם פוקח את העיניים מדליק לעצמו את האור, 

הוא רואה שהכל דמיון אחד גדול.
מפורסם תאורו של מרן המשגיח ר' לייב חסמן זצ"ל על כח 
הדמיון, שפעם היה כפרי נבער מדעת, שראה מודעה על הצגה 
גדולה המתקיימת בתאטרון שבעיר הגדולה, כמובן שחשקה נפשו 
לראות פעם בחיים מה זה, ומה אנשים נוהרים בהמוניהם לראות 

את ההצגה, וכך אסף פרוטה לפרוטה כדי לקנות את הכרטיס. 
והנה בהתקרב היום הגדול, ואחרי שברר מה הולך להיות שם, 
ואמרו לו שיושבים בחושך מוחלט, ורק על הקיר רואים דמויות 
ואורות, הוא קצת נבהל, והחליט שהוא מצטייד בפנס גדול לכל 
צרה שלא תבוא, וכך ביום ההצגה הוא מתייצב מרוגש כולו 
בתאטרון העירוני, כולם מתיישבים על מקומותיהם, ואז בפתע 
פתאום כבה האור, ולאט לאט מתחילים לרצד על גבי הקיר אורות 
ודמויות... הכפרי יושב מתבונן, כולו בהלם, בפלא המדהים הזה 
שרואים דמויות אמתיות על הקיר, אבל אז הוא פתאום תופס שכולם יושבים 
בחושך, והוא חושב לעצמו 'אני חייב לראות את הפלא הזה מקרוב'. הוא 
החליט על רעיון גאוני, הוא הרי לקח פנס איתו למקרה חרום, אז הנה הפתרון, 
הוא מתקרב בלאט לעבר הקיר בו מוקרנות הדמויות, ואז מדליק את הפנס 
במלא העוצמה ומכוונו לקיר, והנה: אכזבה עצומה, כל הדמויות נעלמו! 
הכפרי עומד משתומם, ולולא זעקות שאר המשתתפים על ההפרעה להמשך 
ההצגה, הוא בודאי היה מתחיל לטפל בקיר עצמו, לנסות להבין להיכן 

הדמויות נבלעו פתאום...
זה הסיפור האמתי של כח הדמיון, מבאר מרן המשגיח ר' לייב חסמן זצ"ל 
- הוא נראה בדמיון כ"כ אמתי ומשכנע ומהנה, אבל כשמתקרבים אליו 
ומאירים אותו- הוא פשוט נעלם, כי באמת אין בכל הנאות העולם כלום, 
אלא הנאה רגעית בלבד, ולאחר מכן נהיה חלל ריק, ומגיעה האכזבה והתסכול 
על זה ששום דבר לא מצליח למלא את סיפוקי. כל הנאות העולם הן דמיון 

בלבד, אבל עצם הדבר אין בו כלום! 
וזה הסיכון בהתחברות לחבר רע, אני יודע בתוך ליבי שמעשיו לא הגונים, 
אבל כשאני מתקרב אליו אני רואה כאילו בדמיוני איזה יופי.... 'כמה טובים 

לו החיים' וכו'. הכל נראה כל כך מוחשי, וזו הסכנה הגדולה!

 הכיפה של הילד בן ה-6 נפלה מראשו באמצע מסלול האימים
ב'רכבת השדים', הוא רעד בכל גופו כשצעד חזרה להוציאה...

עכשיו בקו השיעורים של דרשו

077-2613337
מידע

שיעורים
עדכונים
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דפיקות רמות וניסור הדלת, לא הפרו את שקיעותו בלימוד
הרב ישראל ליוש

ב אָֹהִלים" )בראשית כ"ה, כ"ז( ם יׁשֵ ֶדה ְוַיֲעקֹב ִאיׁש ּתָ ו ִאיׁש יֵֹדַע ַצִיד ִאיׁש ׂשָ "ַוְיִהי ֵעׂשָ
התורה מתארת את ההבדל בין יעקב אבינו לעשיו הרשע, שיעקב היה 'איש 
תם – יושב אהלים' ואילו עשיו הוא 'יודע ציד - איש שדה'. יסוד גדול בגדלות 
וצמיחת האדם למדו מכך בעלי המוסר, כי הנה כל גדלותו של יעקב אבינו, 
בהיותו בחיר האבות, עמוד האמת, רגל שלישי במרכבה, מתגמד בתואר אחד 
'איש תם, יושב אהלים', ועשיו הרשע הגדול, שעליו נפסקה ההלכה בידוע 
ששונא הוא ליעקב, כל תיאורו הוא 'יודע ציד, איש שדה', הלא דבר הוא, 
הבדלים כה מהותיים באים לידי ביטוי בסך הכל בתארים איש תם ואיש 

שדה?
אלא מכאן אנו לומדים, כי הכל תלוי במהות ובשורש, כאשר השורש מתוקן, 
העתיד מבטיח עליה והצלחה, אך כאשר הקלקול הוא ביסוד, גם הבניין 
שיבנה עליו יהיה רעוע ומקולקל. יעקב, איש תם יושב אהלים, היה – כתרגום 
האונקלוס – 'תבע אולפנן', 'מבקש', הוא לא הניח והקל על עצמו, אלא תמיד 
שאף עוד ועוד, זה המרשם היחיד לגדול בחיר האבות, עמוד התורה והאמת. 
עשיו במהותו היה 'איש שדה' אדם בטל – כפירש"י, שורשים כאלו אכן 

מצמיחים רשע גדול כעשיו.
מו"ר הגאון רבי אליהו ברוך פינקל זצ"ל, מעורר על שינוי לשון נוסף בתיאורי 
התורה בין יעקב לעשיו, אצל עשיו כתוב: 'איש יודע ציד', ואילו אצל יעקב 
לא כתוב 'איש יודע ספר' אלא 'יושב אהלים'. וזאת, כי בחכמת הגויים ידיעת 
החכמה היא העיקר, אין כל חשיבות בעמל וביגיעה להשגתה. לא אחת 
שומעים אנו על אנשים שקנו את תוארם בכסף ללא שעמלו עליו כלל. הרי 
העמל בחכמה חיצונית ולא הצליח לקנותה, כל עמלו לריק. ואילו בתורה 
הקדושה השגת התואר לא תיחשב כלום, אם היא הושגה ללא עמל ויגיעה, 
השכר יינתן על העמל והיגיעה, על הישיבה באוהל, ואדרבה מי שיודע ללמוד 

ואינו לומד, אין בכך מעלה כלל.
•••

הגאון רבי זאב איידלמן זצ"ל היה מספר ספור מופלא שאביו היה עד לו: 
הגאון רבי משה סוקולובסקי זצ"ל, בעל ה'אמרי משה', נוהג היה להסתגר 
בחדרו וללמוד שם בשקידה עצומה, שעות רבות יכול היה ללמוד שם ברציפות, 

מבלי שיפריעו לו לעסוק במשוש חייו.
יום אחד אירע שרעייתו הרבנית הייתה צריכה אותו בדחיפות, באין ברירה 
היא דפקה על דלת חדרו, אך הוא לא פתח, בלבה חשבה שבוודאי הוא נרדם, 
ולכן דפקה יותר חזק בתקוה שדפיקותיה יעירו אותו משנתו. לאחר שגם 
הדפיקות החזקות לא הועילו, החלו מנקרות מחשבות בלבה: 'מי יודע? אולי 
קרה לו משהו? אולי אינו חש בטוב?' משגבר חששה קראה לאביה. גם האב 
ניסה לדפוק בידו ובעזרת פטישים, אך כל ניסיונותיהם להעירו משנתו לא 
צלחו, או אז החליטו כי מקרה של פיקוח נפש הוא, וחייבים לקרוא לפורץ 

דלתות מקצועי כדי שיפתח את הדלת, ויצילו את רבי משה מהסכנה שאולי 
הוא שרוי בה...

חשוב לציין – הסביר רבי זאב איידלמן – שהמנעולים של ימיהם לא היו 
כמנעולים של ימינו שבסיבוב מקצועי של הפורץ הדלת נפתחת, פעולת 
הפורצים של הימים ההם היתה פשוט ניסור הדלת לחתיכות. ואכן הפורץ 
החל במלאכת ניסור הדלת, כאשר בחוץ מחכים רופאים ואנשי הצלה, כדי 
שיוכלו להעניק עזרה ראשונה לרבי משה, תיכף ומיד כאשר הדלת תיפתח.
והנה לאחר שנפער חור גדול בדלת אצו במהירות אנשי ההצלה, רעייתו, 
חמיו ואנשים נוספים שהיו עדים לדרמה הגדולה, ולתדהמתם רבי משה ישב 
בחדר בשלווה וברוגע כשכל כולו שקוע בלימוד, כאשר התמלא החדר 
באנשים, הגביה רבי משה את ראשו, הביט סביבו ושאל: "איך נכנסתם הלא 

הדלת הייתה נעולה?!"...
•••

הבולשביקים אסרו על היהודים 
ללמוד תורה, ואף סגרו את תלמודי 
התורה של הילדים, והם נאלצו ללמוד 
בהיחבא, הם היו נודדים ממקום למקום 

לבל יתפסו אותם השוטרים.
את מקום  גילה  שוטר  אחד  יום 
המסתור של ילדי בריסק, הוא נכנס 
לשם, תפס את אחד מהילדים וניסה 
למשוך אותו החוצה, ולעצור אותו 
בעוון לימוד תורה, המלמד שהיה 
שקוע בלימוד, בתחילה לא שם לב 
למתרחש, אך כאשר גברו הקולות 
הוא ראה שהשוטר מנסה למשוך 
החוצה את אחד הילדים, המלמד קם בחמת זעם, ניגש אל השוטר הכה בו 

כמה מכות נמרצות וקרא לעברו: "חצוף !! מנוול!!"...
השוטר נבהל כנראה מאומץ לבו של המלמד, הוא הרי לא היה מורגל בכך 
כלל, כי ברוסיה לצעוק על שוטר ועוד להכותו היה עונש מוות מידי ללא 
משפט, ומרוב בהלה עזב את הילד וברח מהמקום. הילדים ניצלו את מנוסתו 

ומיהרו לשוב אל ביתם...
ילדי רבי חיים מבריסק זצ"ל למדו אף הם אצל המלמד, ולמחרת שאל 
אותו רבי חיים: "אכן נס גדול היה לך ולילדים, אך איך העזת לעשות כך 
לשוטר? איך לא פחדת?", השיב לו המלמד הצדיק: "כנראה שהרב לא שמע 
מה שהיה, היינו באמצע התוספות, ממש באמצע, ובדיוק אז אותו שייגץ 

נכנס פנימה, חוצפה שכזאת להפריע באמצע התוספות?!..".

כאשר גברו הקולות, הוא ראה שהשוטר מנסה למשוך החוצה את אחד 
מכות  כמה  בו  הכה  השוטר  אל  ניגש  זעם,  בחמת  קם  המלמד  הילדים, 

נמרצות וקרא לעברו: "חצוף !! מנוול!!"...

קבל את הגיליון ישירות למייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :שלח מייל >>>
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הרה''ג רבי יהודה לב שליט"א
בעמח''ס ''לב המועדים'' 

לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

להשתתפות וקבלת המתנות מוקד 'אחינו' ו'דרשו': 02-5609000

ארגון 'אחינו' ו'דרשו' מזמינים אותך להיות שותף בזיכוי הרבים, ולזכות מיידית במתנות יקרות ערך: 
מגוון רחב של כלי כסף, וכל ספרי 'דרשו' עד לשווי של 1.052 ש''ח 
ש''ח. בשווי 50.000  הגדולה  להגרלה  הגרלה  כרטיסי  קבל  ובנוסף 

להלן חלק ממגוון האפשרויות:

'דרשו' מזמינים אותך להיות שותף בזיכוי הרבים, ולזכות מיידית במתנות יקרות ערך: ארגון 'אחינו' ו'

בחר לך מתנהבחר לך מתנה

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰·

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח111
3 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 20

ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

''ח1116
1 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 052.

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

 
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

מתנה בשווי
1.052 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח1114
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 508

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥μ∞ Îßß‰Ò

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

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח115
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 594

מתנה בשווי
508 ש''ח

מתנה בשווי
594 ש''ח

מתנה בשווי
320 ש''ח
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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 והמועדים' לרכישה התקשרו 02-5609000

פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

ַמִים ֵמָעל" )בראשית כ"ז, ל"ט( ָ ל ַהּשׁ ֶבָך ּוִמּטַ י ָהָאֶרץ ִיְהֶיה מֹוׁשָ ַמּנֵ ה ִמׁשְ "ִהּנֵ
וכתב רש"י: ומשמני הארץ זו איטליא של יון.

 ידוע ומפורסם שישנם חלק גדול מאחב"י המדקדקים להשתמש עבור 
קיום המצוה באתרוג הבא מיאנאווא. יאנאווא היא עיר גינואה בארץ איטליה 
הדרומית, ששם היה המרכז המסחרי של אתרוגי איטליה. האתרוגים גדלו 
למעשה בחבל השמן שבארץ איטליה באיזור קאלאבריה הקרוב לגינואה, 
אך המסחר היה בעיר המחוז גינואה היא יאנאווא, ועל שם כך נקראו אתרוגים 

אלו בשם זה.
 בס' כשרות ארבעת המינים )לרבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א עמ' קע"ט( 
מביא שבהוספות לשו"ע הרב )עמוד ע"ב בהערה( מובא שקבלה מבעל התניא 
והשו"ע הרב, להדר אחר אתרוגי קלאבריה יאנעווע מטעם הידוע לו, ואמר 
שכאשר אמר הקב"ה למשה "ולקחתם לכם פרי עץ הדר וגו'", הושיבו שלוחים 

על ענן ושלחום להביא אתרוגים מקאלבריה.
והעיר שהרי איטליה נעשתה רק בימי שלמה כמבואר בסנהדרין )כא:(, 
שכשנשא שלמה את בת פרעה, גבריאל נעץ קנה בים ועליו נבנתה איטליא 

של יון, וראה גם רש"י בראשית בברכת עשיו, ומשמני הארץ זו איטליא של 
יון, שהוצרך רש"י לפרש כן שהואיל ויצחק כבר נתן ליעקב משמני הארץ, 

הוצרך לתת לעשיו מקום חדש שטרם 
נוצר אז, וזו איטליא של יון, וצ"ע.

ומלבד זה לא ברור כלל אם קיימו 
במדבר את מצות ארבעת המינים, 
שמלשון הרמב"ם במורה נבוכים 
)ח"ג פרק מ"ג( משמע שציווי ארבעת 
נוהג רק לאחר הכניסה  המינים 
לארץ, וכן ציין בציץ אליעזר )ח"ז( 
בשם הצדה לדרך )מאמר ד' כלל ו' 

פ"א(, וכן מבואר באברבנאל עה"ת פרשת אמור, בענין ערבות שלא היו 
במצרים, וכל שכן במדבר שלא היו נחלי מים עיינות ותהומות, לכך צווה 
שכשיבואו אל ארץ נחלי מים ישמחו בערבותיה. )וראה בנטעי גבריאל הל' 

ארבעת המינים עמ' שפג שהאריך ליישב הערה זו(.

י ְואֵֹכָלה" )בראשית כ"ז, ד'(  י ְוָהִביָאה ּלִ ר ָאַהְבּתִ ֲאׁשֶ ים ּכַ ה ִלי ַמְטַעּמִ "ַוֲעׂשֵ
כתב רבנו בחיי: "שאין כוונת יצחק בבקשת המטעמים לתענוג הגוף וחוש 
הטעם ח"ו, אלא כדי שתהיה נפשו שמחה ומתענגת, כי בהתחזק כחות הגוף 
יתעורר כוחות הנפש, ומתוך שמחת הנפש תחול עליו רוה"ק כדאיתא בשבת 

)ל:( שאין השכינה שורה לא מתוך 
עצלות ולא מתוך עצבות אלא מתוך 
שמחה שנא' )מלכים ב,ג( 'והיה כנגן 
המנגן ותהי עליו יד ה'', ומשו"ה 
מוזכר כמה פעמים בפסוק הנפש 
עם הברכה, ואמר 'בעבור תברכך 
נפשי' וכן 'בעבור תברכני נפשך' וכן 

'למען תברכך נפשי'.
מטעמים  יצחק  שבקש  "ומה 
לשמחת הנפש, ולא ביקש כינור 

לנגן כמנהג הנביאים, מפני שהיה עתיד לברכו בדברים גופניים, טל השמים 
ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש, וע"כ רצה שתהיה סיבת השמחה מאכל ממין 

הדבר שהוא רוצה לברכו בו, ע"כ".

וראה ברש"ר הירש שהעיר על דברים אלו: 'מוזר הדבר שרצו למצוא הקבלה 
לנגינתו של אלישע, כאילו יש כוח באיזה צלי טעים להביא את הנפש לידי 
התפעלות. אמנם כדברי רבנו בחיי מובא בפלא יועץ )אות ה' ד"ה הנאה וכו'( 
שמביא מנהג אנשי מעשה, לאכול או לשתות שום דבר שערב לחיכם בקבלת 
שבת )בערב שבת סמוך לשבת(, כדי לקבל שבת בשמחה, כי מתענוג ושמחת 

הגוף יכול לעורר תענוג הנפש ושמחה רבה של מצוה". 
וכן בזוהר )פר' ויקהל ריח.( כשמדבר על ברכת המזון, מובא וז"ל: "מאן 
דמברך לקודשא בריך הוא מגו שבעא, בעי לכוונא לביה ולשואה רעותיה 
בחדוה ולא ישתכח עציב, אלא דיברך בחדוה". והתרגום: מי שמברך להקב"ה 
מתוך השובע, צריך לכוון לבו ולשום רצונו בחדוה, ולא יהיה עצב אלא שיברך 

בשמחה.
וכתב החיד"א בהגהות ניצוצי אורות שם בשם הרש"ב )רבי שלום בוזגלו 
זצ"ל( על פי דברי הזוהר האלו, צריך שיאכל וישתה דבר המשמחו כדי שיברך 

בשמחה, וזו סגולה להתעשר אם יברך בשמחה ובקול רם.
וראה ביומא )פג:( שמיני מתיקה מרגילין לדברי תורה. וזה הטעם שנותנין 
לתינוקות הלומדין תורה קליות ואגוזים )כמו שמובא ברמב"ם בפיה"מ(, 

שאלו ממשיכין את לבם ללימוד התורה.

כאשר אמר הקב"ה למשה "ולקחתם לכם פרי עץ הדר וגו'" הושיבו 
שלוחים על ענן, ושלחום להביא אתרוגים מקאלבריה שבאיטליה

 מדוע יצחק לא ביקש שיביאו לפניו כינור שע"י הניגון תשרה עליו רוח הקודש?
 אכילת מיני מתיקה סמוך לשבת כדי למשוך את הלב לשמוח בקבלת שבת

ואכילת מיני מתיקה סמוך לברכת המזון כדי לברך מתוך שמחה
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טעמים ומנהגים במפטיר והפטרה 
הרה''ג רבי יהודה לב בעמח''ס ''לב המועדים''

סדר הקריאה: המפטיר עולה לתורה, וקורא כמה פסוקים מסוף הפרשה, 
ומברך תחילה וסוף.

הטעם שמפטיר בנביא עולה לתורה לפחות ג' פסוקים: כדי שלא יהיה כבוד 
התורה וכבוד הנביאים שווה, שאם יקרא בנביא לבדו, כמו הז' קרואים בתורה 
לבדם, הוי כבוד התורה וכבוד הנביא שווה, ולהיכר עשו שיקרא מה שקרא 

הקודם לו כשאפשר להוסיף )מגילה כג, א, שו"ע רפב ה ערוה"ש רפב(.
מפטיר מן המניין או אינו מן המניין 

נחלקו הפוסקים האם מפטיר מן מניין שבעה? ומעיקר הדין קי"ל שעולה 
למניין שבעה, ובשבת ויו"ט דמותר להוסיף יותר מז', מוסיפים כדי לצאת 

ידי השיטות דאינו עולה למניין 
שבעה, משא"כ במנחה וכן בשני 
וחמישי ותענית ציבור, שאסור 
להוסיף מעמידים על עיקר הדין 
הקרואים  ממניין  שהמפטיר 
והשלישי הוא המפטיר )אבודרהם 
שחרית של שבת ערוה"ש רפב 
יג(. ]ולכן במנחה בתענית ציבור 
אין קדיש אחר מפטיר, כיון שהוא 

מג' עולים )עורה"ש רפב יד([.
הטעם שאין קוראים מפטיר 
בשבת מעניינו של שבת "וביום 
השבת" )במדבר כח, ט( כמו 

ביו"ט, לפי שהמפטיר של "וביום השבת" הוא רק ב' פסוקים, ואין קריאה 
פחות מג' פסוקים )כמבואר בשו"ע לז ב(, ולהצטרף עם פסוקים שלא מעניינו 
של יום אי אפשר ]יבואר עוד בהמשך[ )תוס' מגילה דף כג, א בד"ה כיון, 

טושו"ע רפג(.
הטעם שלא מתחילים כמו בראש חודש בפרשת התמיד, ויהיה יותר מב' 
פסוקים, לפי ששאני ר"ח שיש חיוב לקרוא ד' גברי, ולכן קוראים תחילה ג' 
קודם חובת היום, וד' חובת היום שהיא "ובראשי חודשיכם", אבל בשבת 
שא"צ לעלות אלא אחד, מה שייכות יש לו לפרשת התמיד )ט"ז רפג בשם 

מרדכי פרק בני העיר אות תתלא(?
טעם אחר: לפי שמפטיר של שבת רק ב' פסוקים, ואם יקראו פרשת התמיד 
שקודם שהיא יותר מב' פסוקים, יוצא שהטפל יותר מהעיקר, משא"כ בר"ח 
אע"פ שמוסיפים יותר פסוקים מפרשת ראש חודש, מ"מ כיון שבעיקרא 
איכא ג' פסוקים, וראויה להוציא ס"ת בשביל עצמה, מצרפים אחרת עמה 

)לבוש רפג א(.
טעם אחר: שאין קוראים מפטיר בשבת: לפי שצריך להפטיר בכל שבוע 
מעניינו של יום, ואם יפטירו בשבת יצטרכו להפטיר כל שבוע הפטרה של 
שבת, משום שקוראים בדסליק מינה, וא"כ כל ההפטרות יהיו מעניין אחד 

)תוס' מגילה כג, א בד"ה כיון, משנ"ב רפג א(.
טעם אחר: לפי ששבת היא תדירה, שהיא כל ששת 
ימים, ולכן הקרבן שלה אין צריך הזכרה, משא"כ 
מועדים שהם משנה לשנה, תקנו לקרוא מפטיר 
שלהם ]קרבנות[ כדי שתהיה להם הזכרה )א"ר רפג 

בשם התניא  טז(.
טעם אחר: כיון שביו"ט מפסיקים את סדר פרשיות 
השנה, וקוראים בעניינו של יום טוב, קוראים גם 
את הקרבנות, משא"כ בשבת שקוראים על סדר 
הפרשיות ואין קוראים מעניין השבת, אין קוראים 
גם מעניין הקרבנות )ר"ן מגילה י, ב ד"ה ומדאמרינן(.

טעם אחר: לפי שהסיבה שביו"ט קוראים בקריאת 
מפטיר את קרבנות היום, ע"פ הגמ' תענית )כז, ב( 
"בזמן שישראל קוראים את פסוקי הקרבנות, הקב"ה 
מעלה עליהם כאילו הקריבו אותם, ומוחל להם על עוונתיהם", ולפי שהקרבנות 
במועדות באים לכפרה יש לקוראם, משא"כ קרבנות של שבת שלא באים 
לכפרה ]ואע"פ שגם עולות מכפרין על החיים מ"מ עיקרן הוא לדורון וכן 

מקופיא מכפרא[ )תוס' מגילה כג, א ד"ה כיון(. 
טעם אחר: לפי שבמועדות כתיב )ויקרא כג, ד(: "אלה מועדי ה' אשר תקראו 
אותם" ובפשוטו של מקרא משמע שיש לקרוא בתורה בפסוקי מועדות, וגם 
ר"ח בכלל המועדות, משא"כ בשבת שלא נקרא מועד )דעת זקנים מבעלי 

התוס' במדבר כח ט(.

 מדוע אין קוראים מפטיר בשבת מעניינה של שבת,
"וביום השבת", כמו ביו"ט? 

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

לב המועדים
הלכות טעמים ומנהגים

הצטרף לתוכנית הלימוד על 'הדף היומי' ו'הדף היומי בהלכה'

חייג עכשיו: 02-560-9000

חבל על כל יום!
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 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

תפילין שנתגלו פסולות
מכות דף יא.

דנו הפוסקים במי שנתגלה שהתפילין שלו פסולות, ונתברר שלא הניח 
תפילין וביטל מצות עשה דתפילין, וגם ברכתו היתה ברכה לבטלה, או שכיון 
שמצדו עשה כל מה שיכול, והרוצה לקיין מצוה ונאנס ולא עשאה מעלה 

עליו הכתוב כאלו עשאה.
הנה בסוגייתנו דנה הגמרא בדין תפירת תפילין, ורב מעיד שראה את 
התפילין של דודו רבי חייא, שהיו תפורים בפשתן ולא בגידים, שלדעתו א"צ 
דוקא גידים. והגמרא אומרת שאין הלכה כן, אלא צריך לתפור בגידים ואם 
תפרו בפשתן זה פסול, וכן נפסק בשו"ע שהלכה למשה מסיני לתופרם 

בגידין.

ולא יתכן לומר ח"ו שר"ח שהיו התפילין שלו תפורים בפשתן לא קיים 
מצוה, ובספר שבולי הלקט )שבולת ה'( דן בברכת התורה, אם נוהג רק פעם 
אחת ביום, או בכל פעם שעוסק בצרכיו וחוזר ללמוד יברך ברכת התורה, 
ולאחר שהביא את דעות המחייבים ודעות הפוטרים, שסוברים שאם יברך 
נחשב ברכה לבטלה, סיים בלשון זה: "וכל איש מקבל שכר על מה שרואה 
בדעתו, אם דעתו מכוון לשמים". והביא ראיה מסוגייתנו שלהלכה תפילין 
שתפורות בפשתן פסולות, והתפילין של רבי חייא היו תפורות בפשתן, ובוודאי 
רבי חייא הגדול היה לו שכר תפילין כשאר החסידים, ואע"פ שתפורות בפשתן 

עכ"ד.
למדנו מדברי השבולי הלקט, שאם בדעתו כוון לשמים לקיים את המצווה, 

אף שעל פי הלכה לא קיים מצוה, נוטל שכר כאלו קיים את המצווה.

אכן יש חילוק גדול שמי שנהג ע"פ שיטתו בהלכה כרבי חייא, אז כך היתה 
ההלכה לגביו, וכמו שאמרו בשבת שבמקומו של רבי אליעזר היו כורתים 
עצים לעשות החמין בשבת, לצורך מכשירי מילה, כיון שלדעתו מכשירי מילה 
דוחים שבת. משא"כ מי שגילה שהתפילין שלו פסולות בחסרות ויתרות, או 

בשינוי צורת הכתב, הרי הוא שוגג ולא קיים מצוה לכל הדעות.
מצאנו להגאון רבי חיים פלאג'י בספרו שו"ת לב חיים )ח"ב סימן י'(, שדן 
במעשה נורא באחד שמסר את התפילין להגהה, וכעבור עשר שנים מסר 
לסופר אחר לעשות הגהה, ומצא שאין פרשיות בכלל רק מלאות בגרעינים, 
ורוצה לקבל תשובה על מה שנתבטל מהנחת תפילין כל אותן שנים וברך 
ברכות לבטלה, ותחילה צדד בזכותו ע"פ החיד"א שהביא את דברי השבולי 
הלקט הנ"ל, שוב דחה שרבי חייא נהג לפי דעתו, ואין ראיה למי שנכשל 
בתפילין פסולות, וזה האיש יקבל תשובתו והסופרים אשר פשעו בדבר יקבלו 
עונשם, עוד האריך בראיות, ומסיק שיתענה ששים ואחד צומות על ביטול 
מצות עשה, ושלשים ושבע תעניות על ברכה לבטלה כפי שכתבו המקובלים, 
ומרומז בפסוק "לא יחל דברו" סופי תיבות בגימטריא שלושים ושבע. וכן 
"ככל היוצא מפיו" סופי תיבות עולה שלושים ושבע, וגם ילקה כמה ימים, 

וכיון שהיה הרבה שנים יעשה תיקון זה שלוש פעמים ושב ורפא לו.
עוד מצאנו וראינו להבן איש חי בספרו רב פעלים )או"ח ח"ד ס' ב'(, בדבר 
שהגיע חכם לבגדד והוכיח לציבור שהתפילין שלהם פסולות, כיון שאינן 
מרובעות כראוי, ולמד את המומחים כיצד לרבע בצורה טובה, והכריז הרב 
זקנו של הבן איש חי, שלא יברכו על התפילין עד שיהיו מוכנות ברבוע גמור. 
והיתה נפש הציבור מרה עליהם שלא קיימו תפילין, ורצה הבן איש חי להמליץ 

בעדם מדברי השבולי הלקט הנזכרים, והאריך בראיות ע"ש.
מכל זה נשמע עד כמה חמור להשגיח על הגהת התפילין ועשייתן בצורה 
כשרה ומהודרת. ויש להעיר בזה שמצוי שהאותיות נפסקות מחמת קיפול 
הפרשיות והכנסתן לשל ראש, נוצר סדק באות במקום הקיפול. וגם יש 

פעמים שבזמן הוצאתן ובדיקתן, הבדיקה גורמת סדקים.
לכן יש להפקיד ביותר שיהיו חללים מרווחים שיוכלו להכניס את הפרשיות 
ללא דוחק, וגם להשגיח בהכנסת הפרשיות לא לקפלן בקיפול דק, רק בצורה 

רפויה שלא ייווצרו סדקים באותיות.
ומי שנכשל בתפילין פסולות, דעת כמה פוסקים שיזכה אנשים אחרים 
בהנחת תפילין, וגם שישתדל בעצמו לקנות תפילין מהודרות בתכלית ההדור 

לכל הדעות ללא חשש ופקפוק.
ומשפע מצוות תפילין יתמשך עלינו חיים ארוכים ושפע קודש מאת השי"ת.

מעשה נורא באחד שמסר את התפילין להגהה, וכעבור עשר שנים מסר לסופר 
אחר לעשות הגהה, ומצא שאין פרשיות בכלל רק מלאות בגרעינים, ורוצה לקבל 

תשובה על מה שנתבטל מהנחת תפילין כל אותן שנים וברך ברכות לבטלה

קבל את הגיליון ישירות למייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :שלח מייל >>>
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 העלון מופץ לזיכוי הרבים, אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התורה 

 האם מותר לרחוץ את הפה במים לפני קידוש?
 המנהגים השונים בקשר לעמידה וישיבה בקידוש
ין' דווקא בשבת בבוקר? ומדוע אוכלים את ה'ַחּמִ

איסור האכילה לפני קידוש
החל מכניסת השבת, או מזמן שקיבל על עצמו אדם קדושת שבת מבעוד יום – אסור לאכול ולשתות עד • 

לקידוש. ומותר לרחוץ פיו במים, כיון שאינו מכוון להנאת הטעימה של המים.
מי שהחל בסעודה בערב שבת או בערב יום טוב סמוך לשקיעת החמה, וכגון סעודה שלישית בשבת שחל בה • 

ערב יום טוב – צריך להפסיק את אכילתו לפני תחילת 'בין השמשות'.
מי שסעד בערב שבת סמוך לשקיעת החמה, וסיים את סעודתו סמוך לכניסת השבת, ולאחר שנטל 'מים • 

יש אומרים שיברך מיד ברכת המזון,   – נכנסה השבת  אחרונים', בטרם החל בברכת המזון, הבחין שכבר 
ולאחר מכן יקדש; ויש אומרים שיפרוס מפה על הפת שנותרה על השולחן ויקדש, ויאכל לפחות 'כזית' 

כדי שיהיה זה 'קידוש במקום סעודה'.

סדר הקידוש בליל שבת
ת ומתחתיה, ולהותירּה מכוסה עד לאחר הקידוש, כדי •  לפני הקידוש בשבת, יש לפרוס מפה מעל הּפַ

ש"לא תראה הפת את בושתה", שהיא חשובה יותר ואף על פי כן מקדימים את היין לקדש עליו; וכן ֵזֶכר 
ן, שאף בו היה 'לחם משנה', והיה מכוסה בטל מלמעלה ומלמטה. ַלּמָ

לדעת השולחן ערוך יש לעמוד בעת אמירת 'ויכולו' בקידוש של ליל שבת; והרמ"א כתב שמנהג בני אשכנז • 
לשבת. ובעת אמירת הברכות שבקידוש – לדעת השולחן ערוך ניתן לעמוד, ולדעת הרמ"א עדיף לשבת. ורבים 

נוהגים לעמוד בקידוש על פי הקבלה.
לדעת השולחן ערוך, יש ליטול ידים לסעודת השבת לאחר הקידוש, ולא לפניו, כדי שלא להפסיק בדיבור בין • 

נטילת ידים לברכת המוציא. ולדעת הרמ"א, אמירת הקידוש אינה נחשבת כהפסק בין נטילת ידים לברכת 
המוציא, ועדיף שיטול ידיו קודם קידוש. ויש שכתבו שעדיף לנהוג כדעת המחבר – וכן המנהג – אולם 

בדיעבד, אם נטל ידיו, יקדש על היין, ואין הקידוש נחשב להפסק, כדעת הרמ"א.

מהלכות קידוש
מֹור •  נשים חייבות במצות קידוש כאנשים, משום שהכתוב "זכור את יום השבת לקדשו" הוקש לכתוב "ׁשָ

את יום השבת לקדשו"; והחייבים בשמירת השבת, דהיינו באיסור המלאכה, חייבים גם בזכירתּה. ולפיכך, 
היכולת בידן להוציא אנשים ידי חובתם, אלא שמדרך הכבוד הוא שאשה לא תוציא אלא את בני ביתּה. 

רך ברכת המוציא, לפני שטעם מהפת, יאמר •  מי ששכח לקדש בליל שבת, ונטל ידיו לסעודה, ונזכר לאחר שּבֵ
מיד את ברכת 'אשר קדשנו' של קידוש, ואחר כך יאכל מהפת.

רך על היין, אלא שטעה וֵברך 'שהכל' •  מי ששמע קידוש מפי אֵחר, ולא שמע את ברכת הגפן; וכל שכן אם ֵבּ
במקום 'הגפן' – יצא ידי חובתו.

מי שיש לו רביעית יין בלבד – יבדיל במוצאי שבת על היין, ויקדש על הפת, כיון שאי אפשר להבדיל על הפת; • 
ויש אומרים שיקדש בלילה על היין.

החשוב •  שהוא   – ין'  ה'חּמִ באכילת  זאת  ומקיימים  לילה",  לכבוד  קודם  יום  "כבוד  אמרו  ז"ל  חכמינו 
שבמאכלי השבת – בסעודת הבוקר.


