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היה זה בימות החוןש מה'חיידר'. ברו של רבירו שיחק בחצר הבית בחדווה, 
והרה מגיע רבירו וקור  לו: "הבה ורלמד יחדיו" - ומוסיף ומןייסו - " רי 

מבין ש תה ל  מרוצה מכך ש רי מןסיק  ותך ב מצע המשחק.  רי מבין 
שקשה לך...  בל ל חר רבע שעה של לימוד תר ה כמה טוב יהיה לך. 
יהיה לך קשה בהתחלה,  בל בהמשך תר ה  יזו הר ה ושמחה תרגיש"

מדרכי החירוך ב הבה של מרן הג ון רבי מיכל יהודה ליןקוביץ זצוק"ל 

"ִּכי ִהו  ָחְכַמְתֶכם ּוִביַרְתֶכם" )דברים ד', ו'(

הקשר החם של ההורים מתוך יצירת אוירה נעימה בבית, היה הראש 
והראשון לכל שיקול חינוכי אחר.

אברך שהתגורר בשכונה שבני התורה בה מועטים, ביקש לעקור את 
דירתו לשכונה שכל תושביה חרדים לדבר ה', ורובם ככולם עוסקי 
ולומדי תורה. רבינו עודד ובירך על הצעד הזה, אולם אז עלתה בעיה: 
אותו אברך הרביץ תורה בכמה מקומות, וכיון שאותה שכונה אליה 
מביתו  להעדר  ייאלץ  מקומות,  מאותם  מרוחקת  לעבור,  התעתד 
בשעות  ולשוב  מוקדם  בבוקר  לצאת  עליו  יהיה   - היום  כל  במשך 

הערב המאוחרות, כאשר ילדיו הקטנים כבר נמים את שנתם.
בימי  רק  הילדים?  כבר תראה את  כן, מתי  "אם  ואמר:  רבינו  שמע 
יוצאים  ובשעה לחוצה כאשר הם  או בראייה חטופה  ושבת,  שישי 
בבוקר לבית תלמודם? הרי במצב הנתון כיום, גם אם בשעות הערב 
מספיק  אבל  עמהם,  וללמוד  לשבת  באפשרותך  אין  המקודמות 
פנים  להם  מאיר  'שלום',  להם  אומר  ואתה  אותך,  רואים  שהם 
- כבר עדיף הדבר על פני מגורים  ומשוחח עמהם דקה או שתיים 
 - לוותר על הרעיון של מעבר הדירה"  יותר. עליך  בשכונה חרדית 

הורה לו רבינו.
בגיל  גם  אלא  הילדות,  בגיל  רק  לא  להיות  צריך  הבית,  עם  הקשר 
מבוגר יותר. אחד מהשיקולים החשובים בבחירת ישיבה - שתהיה 

לא  כביש  שאפילו  אפשר,  אם  לבית!  קרובה  שיותר  כמה  הישיבה 
יפסיק ביניהם - המחיש רבינו את כוונתו - וזאת כדי שהבחור ירגיש 

תמיד קשור לביתו.
"ואם תאמרו" - שאל רבינו – "מה יהיה עם ביטול תורה, כאשר ירבה 
הבחור 'לקפוץ' בכל הזדמנות לביתו... אף על פי כן" - אמר רבינו – 

"כי כיום השמירה הגדולה ביותר ביראת שמים, זה הבית!".
מעשה היה בבחור, שלפי מצבו ותכונתו, זקוק היה לתעסוקה בבין 
אולם  וכדומה.  מצות  במאפיית  להעסיקו  מחנכיו  וסברו  הזמנים, 
שעות  על  'משכורת'  לו  שישלמו  הוריו  עם  שיסכמו  הורה,  רבינו 
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עבודה בבית או בגינה, ושלא ייצא למסגרת של עבודה מחוץ לבית.
מיוחדת,  חשיבות  רבינו  ראה  בו  לבן,  ישיבה  בבחירת  נוסף  שיקול 
הוא ישיבה שבה יוכל האב ליצור קשר עם צוות רבני הישיבה בקלות 

ובנוחות.

קול תורה
סח אב לרבינו על דרך חינוכו את בנו, ובנימה של השתבחות סיפר כי 
הכריח את בנו במשך כל אחר הצהרים להיות בבית הכנסת, שיישב 

וילמד.
נרתע רבינו והוכיחו על פניו: "בצורה כזאת הבן לא ילמד כלום! אם 
תתן לו לשחק כל הזמן, ותבקש ממנו ללמוד שעה אחת - כך הוא 

ילמד, וכך יתחנך ללמוד מתוך אהבת תורה".
כאשר נשאל רבינו עד כמה יש לדחוק בילד כדי שירבה בחזרות על 
לימודו - תמה: "'לדחוק?! מה פתאום?! יש להרגיל את הילד לחזרות 

על הלימוד רק באמצעות עידוד!".
ע"א(  כא  בתרא  )בבא  בגמרא  אמרו  הלא  וטען:  קיבל,  לא  השואל 
בעל  תורה  והשקהו  "האכילהו  רש"י:  ופירש  כתורא",  ליה  "אספי 

כרחו, כשור שנותנין עליו עול על צוארו"?
ורבינו עונה כנגדו: "באמצעות העידוד, זה כבר יגיע מאליו".

אמנם  נעשה  במחיצתו  הלימוד  בניו.  עם  ללמוד  רבינו  היה  מרבה 
ביראת הרוממות, אך משולב בהרבה נעימות וללא לחץ ודחק.

בבין  זה  "היה  הזמנים:  בין  בימי  הגדול  האב  עם  לימוד  מתאר  בנו 
הזמנים של חודש ניסן. הייתי אז ילד לפני בר מצוה, ובבוקר לאחר 
התפילה וארוחת הבוקר, היינו צועדים יחדיו לבית המדרש, בו היינו 

יושבים ולומדים 'טור' הלכות פסח, עד לתפילת מנחה בצהרים.
"אמנם, מידי פעם תוך כדי לימודנו, היה שולח אותי הביתה לטעום 

ולשתות משהו.
"זו היתה הרגשה עילאית - חשתי מקרוב את אהבתו לתורה, כשהיא 
משולבת ומרופדת בדאגה ללא גבול למעני, שאחוש בנוח ושיהיה 

לימודנו מתוך שמחה ורוגע".
שיחק  רבינו  של  בנו  מה'חדר',  החופש  בימות  זה  בזה: היה  כיוצא 
בחצר הבית בחדווה, והנה מגיע רבינו וקורא לו: "הבה ונלמד יחדיו" 
- ומוסיף ומפייסו - "אני מבין שאתה לא מרוצה מכך שאני מפסיק 

אותך באמצע המשחק. אני מבין שקשה לך... אבל לאחר רבע שעה 
של לימוד, תראה כמה טוב יהיה לך. יהיה לך קשה בהתחלה, אבל 

בהמשך תראה איזו הנאה ושמחה תרגיש". 
אומר הבן: "כבר בילדותנו החדיר והשריש בנו את הידיעה וההכרה, 

שלאחר שמתחילים ללמוד - באה תחושת ההנאה והשמחה".
את סדר לימודו עם בניו, היה מנצל ללימוד נושאים שאינם רגילים 
לומד  היה  שנים,  תשע  כבן  בהיותו  עוד  הגדול  בנו  עם   - ללמוד 
בקביעות סדר זרעים עם פירוש הר"ש. עם בנו השני, בימי בחרותו, 
מסכת  כגון  טהרות,  מסדר  מסכתות  שבתות  בליל  ללמוד  קבע 
ידים ומסכת מכשירין - מהמסכתות הקשות שבסדר טהרות. סדר 

הלימוד כלול היה בחזרות ושינון שוב ושוב.
גם עם נכדיו קבע בתקופות שונות - ואף שהיו עדיין צעירים בשנות 
לימודם בישיבה קטנה - שיעור שבועי ללימוד מסכתות מסדר טהרות 
עם הר"מ והר"ש. והיה מבאר ומברר לפניהם בסבלנות ובמאור פנים 
את כל ההקדמות הנצרכות להבנת המשנה וביאורי הראשונים, וחוזר 

ושונה עמהם שוב ושוב עד שהיו הדברים בהירים וברורים.
כאשר שמע על אחד מתלמידיו, שיש לו קביעות בכל ערב ללמוד 
עם אביו ולחזור על לימודם בישיבה, היה רבינו מתעניין תדיר אם 
האב,  עם  הלימוד  מעלת  את  מחזק  כשהוא  ממשיכה,  זו  קביעות 
שייקרו  כדי  אביו,  בשבח  תלמידו  באזני  משמיע  היה  לעת  ומעת 

ויעריכו.
הלומדים  בנים  וכמה  כמה  לו  שהיו  רבינו,  מנכדי  באברך  מעשה 
ושאל  ואחד,  כל אחד  וביקש להשקיע בלימוד עם  בתלמוד תורה, 
לימודו  מסדר  חלק  הילדים  ללימוד  להקדיש  האם  זקנו-רבינו,  את 
אחר הצהרים בכולל, ובעקבות כך ייאלץ לוותר כליל על לימוד עם 

חברותא אחר הצהרים, שכן לא ימצא חברותא למחצית הסדר?
הורה לו רבינו: כך ראוי לעשות!

אצל  בישיבה  לומדים  "כשהבנים   – רבינו  אמר   - ביותר"  "המעולה 
התורה  כאשר  שיעור.  מגיד  או  ישיבה  כראש  בה  המשמש  אביהם 
אומרת ומצווה ''ולמדתם אותם את בניכם', למדים אנו מכך, שלאב 

יש את הכלים הטובים ביותר ללמד את בנו".
והוסיף רבינו ואמר: "יודע אני שרבים אינם מסכימים עמי בזה, אבל 

האמת היא, שכך היא המציאות".
נחום לבין, ראש הישיבה לצעירים ברחובות: "אחד מבניי  שח רבי 
ילמד  שבן  טוב  זה  האם  חששתי  ואני  אצלנו,  בישיבה  ללמוד  רצה 

גליון 'לקראת שבת'  יו"ל בחסות 
'אמונה וחסד' דפוס וכריכייה בע"מ  02-6715501

--------------------------------
זיכוי הרבים בהפצת גליון זה 

לעי"נ הרה"ח ברימין ב"ר דוד צבי רוזרטל זצ"ל
נלב"ע ר"ח אב תשע"ו
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כעבור מסןר שבועות, חלף מרן ליד בית הכרסת ' יצקוביץ'. ה ברך הלה 
בדיוק עמד שם, מתעכב לצורך קריית דבר מה בדוכן. מרן הבחין בו, ןרה 
 ליו והתעריין  ודות הערין ההו , ה ם כבר הגיע לןתרורו. ה ברך הריד 

בר שו כ ומר שעדיין ל . מרן ביקש ממרו לסור  ליו שרית

הג ון רבי שלמה לוורשטיין שליט" , על כוחה של תןילה 
במשרתו של מרן הגר י"ל שטיירמן זצוק"ל

"ָוֶ ְתַחַּנן ֶ ל ד'" )דברים ג', כ"ג(

שאלה  לו  שהיתה  אברך  היה  שליט"א:  מרצבך  משה  רבי  סיפר 
הלכתית. אמרתי לו ששאלה כזו יש לשאול את מרן ראש הישיבה 
זצוק"ל. כידוע מרן זצוק"ל היה רב גובריה בכוח הפסק, שהיו נהירים 
לו  שיש  אמר  אברך  אותו  כליו.  נושאי  על  ערוך  השולחן  חדרי  לו 

אימתיה דרביה ללכת בעצמו, ולכן הצעתי לו להתלוות אליו.
לפני  אחת-עשרה  בשעה  זה  היה  מרן.  של  ביתו  דלת  על  דפקנו 
בישיבת  השיעור  אמירת  לקראת  עומד  שמרן  ידענו  הצהרים, 
פוניבז' לצעירים, אך היות והשאלה דרשה מענה קצר, אמרנו שודאי 

יתאפשר לו להשיב על כך לאלתר.
בפתח,  עומד  לנגדנו,  זצוק"ל  מרן  של  דמותו  נפתחה,  הדלת 
בדרך  גם  לעיין  להספיק  ביקש  אולי  ידיו,  על  פרושה  כשהגמרא 

לדלת, או שמא חשב שכך יוכל לרמז שאין שעתו פנויה.
שאלנו את השאלה בחטף, מרן הרהר קלות ואמר: "זו לא רק שאלה 
ממהר  הישיבה  ראש  מרן  שודאי  התנצלנו  נא".  הכנסו  הלכתית, 

להכין את השיעור, אך הוא בקשנו להיכנס.
עמדה  ההלכתית  השאלה  מאחורי  שכן  המומים,  שהיינו  האמת 
באמת בעיה נוספת מורכבת ומסובכת, אך השאלה לא חייבה את 
הקשר בין הדברים. נדהמנו שמרן הבין על אתר שיש כאן ענין מעבר 

לשאלה.
מרן ישב עמנו וסיפר, שבעבר עלתה שאלה כזו על שולחנו של מרן 
יעץ  כל צדדיו,  זצוק"ל. בהמשך השיחה הפך בענין על  הסטייפלר 

את אשר יעץ והשיב את אשר השיב.
'איצקוביץ'.  הכנסת  בית  ליד  מרן  חלף  שבועות,  מספר  כעבור 
האברך הלה בדיוק עמד שם מתעכב לצורך קניית דבר מה בדוכן. 
מרן הבחין בו, פנה אליו והתעניין אודות הענין ההוא האם כבר הגיע 
לפתרונו. האברך הניד בראשו כאומר שעדיין לא. מרן ביקש ממנו 

לסור אליו שנית.
האברך עשה כבקשתו. כשהגיע אל מרן פרץ בבכי על הקושי שהוא 
בעיה  צווארו  על  עלתה  השתרגה  הנ"ל  הקושי  על  כשנוסף  נתון, 
מרן  אליו  פנה  ומספר,  מדבר  עודו  ממון.  לענייני  הקשורה  נוספת 

ואמר לו: "אבל אתה יודע שרבים מקנאים בך?!".

"בי מקנאים? במה? וכי מה יש לקנא בי – במר גורלי?".
הן  שלך  התפילות  הזה  שבמצב  בוודאי  "הרי  מרן.  השיב  "כן", 
בהכנעה... הלא ידעת ערכן של תפילות שנאמרות בהכנעה? הלא 
שהנן  האלו,  התפילות  על  בך  יקנאו  לא  איך  וכי  מפז!  יסולאו  לא 

יקרות מפז ומפנינים?"...
"האברך הנ"ל" – סיים הגר"מ מרצבך שליט"א – "סיפר לי את סוף 
פתרונן,  על  השם  ברוך  באו  הבעיות  רבות.  שנים  כעבור  המעשה 
פרטנית  בעצה  הקשה  התקופה  אורך  לכל  ביד  יד  אותו  ליוה  מרן 

ובתושיה.
באמתחתו  היה  חדשה,  לבריה  הזה  האברך  היה  יום  מאותו  "אבל 
'מפתח' לכל עת מצוא – מפתח התפילה. הוא היה ל'מתפלל'... ואיש 

לא ידע את סודו, מה הוא המשפט שפתח בפניו שערי תפילה"...

רון  כל בשר
שח רבנו: "בעיירה של פעם לא היו רופאים גדולים. אלה שהתמצאו 
ברפואה היו לכל היותר בגדר 'סנדלרים' היודעים לחבוש תחבושות 

ופה ושם למרוח משחה.
"וכי בגלל זה היו בעירה יותר מחלות? לא. יהודים ידעו את הכתובת 

לאן צריך לפנות!".
וביקש  יהודי  פעם  אליו  בא  שכאשר  טוב',  שם  ה'בעל  על  מסופר 
ממנו שייתן לו כתובת של רופא למחלה מסוימת, שלח אותו לעירה 
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''ב חד הימים, כ שר הלכתי ברחובה של עיר, עברתי על יד  חד מבורות 
הריקוז  שר ל  כוסה בכיסוי מת ים, רתקלתי בו ורןלתי  רצה. רחבלתי 

קשות ברגלי, והכ בים ליוו  ותי במשך תקוןה  רוכה. מירי  ז, בכל עת ש רי 
עובר במקום זה,  רי ןורה להביט כה וכה לבל  ןול שוב... מוסר ההשכל ש רי 

לומד מזה הו , עד כמה צריכים  רו להיזהר על הרשמה הקדושה!" 

ןרקי הוד ממשרת חייו של הרה"צ רבי שלמה זלמן בריזל זצ"ל 

"ְוַצו ֶ ת ְיהֹוֻשַׁע ְוַחְּזֵקהּו ְוַ ְּמֵצהּו" )דברים ג', כ"ח(

קטן  )צעטיל   - רק לשבר  ת הטבע'  בעולם  ל   רבר   ל   'ה דם 
זלמן  ר'  אהב  מעודו  זי"ע(.  מליז'ענסק  אלימלך  ר'  הרבי  להרה"ק 
את 'המלאכה', את היגיעה והעמילות ללא חת בעבודת בוראו, ולא 
נרתע משום דבר קושי. אדרבה, שש היה אל העבודה כגיבור עלי 
ויזע,  רצופה של עמל  היוו מסכת  חייו  ושלוש שנות  קרב. תשעים 
לזכך עצמו מכל וכל. כל מידה ומידה שבו עוצבה מחדש, וטופחה 

תמיד בידיו האמונות, להביאה לשלמות תפארתה.
בדבריו היוצאים מן הלב אשר היה נושא בפני תלמידים, היה רגיל 

לחזור על המשל המובא בחז"ל:
הימנה  נדף  רע  וריח  מאוסים,  בדברים  שהתלכלכה  לציפור  'משל 
להיפטר  בניסיון  למקום  ממקום  מתעופפת  הציפור  היתה  תדיר. 
מהריח... אך לאכזבתה בכל מקום שאליו ברחה, רדף אחריה הריח.

אמר לה חכם אחד: "פתיה שכמותך! מה לך כי תברחי ממקום למקום? 
התנקי עצמך מהמיאוס שדבק בך, ותיכף יפוג ממך ריחך הרע!".

זלמן  ומר,  ר'  היה  קירדער",  טייערע  הרעות!  המידות  גם  הן  ”כך 
ושןתיו רוטןות מור עובר – "המידות הרעות דבוקות הן ב דם כריח 
רע, ומתלוות  ליו תמיד במרוצת השרים, שירוי הזמרים והמקומות 
 ירם מועילים.  ם ל  תקחו עצמכם לידיים, ול  תעבדו לטהר  ת 

מידותיכם, ל  יועיל לכם כלום!".

לאסיפה  להם  ובאים  מתקבצים  היו  ה'  עובדי  של  שלימה  חבורה 
מיוחדת מידי יום שלישי בשבת. סביב לשולחן יושבים אנשים אשר 
האסיפה  אולם  בלעה"ר,  לרוב  להם  ונכדים  ילדים  לגבורות,  הגיעו 
החיים  וטרדות  הדאגות  כל  על  בחשיבותה  מאפילה  הקבועה 

הקיומיות.
וכך באין ומתכנשין להם שפירי קרתא דשופריא הצדיקים: ר' עמרם 
בלוי ז"ל, ר' זלמן בריזל ז"ל, ר' יודל כהן ז"ל, ר' אברהם ראטה ז"ל ר' 
יהודים יקרים אשר  ועוד   - ז"ל  ר' יעקב רוטמן  ז"ל,  שמואל דייטש 
ודנים הם בכובד ראש  יושבים  יוקדת בלבם.  ויראתו  אהבת בוראם 

בשאלה המעסיקה את מוחם ללא הרף –

"און האלט מען אויף די וועלט ?!" ]-היכן אנו אוחזים בעולם?![.
הנהגה  או  כלשהיא,  מידה  אודות  בצוותא  הם  דנים  שבוע  מידי 
מסוימת אשר את קיומה הם דורשים ותובעים מעצמם. וכדי לעמוד 
עצמם  על  הם  משיתים  הטובות,  בקבלותיהם  ולהחזיק  בדיבורם, 

קנסות כספיים. 
לחמנו  מפת  גזלנו   - עלינו  משיתים  היינו  אשר  הכספים  "את 
במאומה  התפשרנו  "לא   - זלמן  ר'  לימים  סיפר  המצומצמת!", 
וויתרנו על הקביעות  לא  בלילי ראש השנה  גם  ה'!  בענייני עבודת 

לעשות חשבון הנפש!".
"כה גדולה היתה נחישותם של בני החבורה להתעלות בעבודת ה', 
אשר גם כאשר ר' עמרם בלוי חיתן את בתו לא ויתרנו על קביעות זו, 
ובזמן הקצר שבין החופה לסעודה התיישבנו יחדיו, כל בני החבורה. 

לחשוב חשבונו של עולם!
"שורה ארוכה של קבלות להיטיב, להיזהר ולהישמר. היו לחם חוקינו. 
כל שבוע היינו צריכים ליתן דין וחשבון אחד לחברו, מה אירע עמו 
מבני  דהוא  מאן  להפיל  הרע  היצר  הצליח  כלום  השבוע.  במהלך 
החבורה בפח יקוש? מי שהיה מצהיר כי נכשל בדיבור, במעשה או 
אפילו במחשבה )!( נתחייב לשלם קנס ככל אשר יושת עליו מראש.
"והיה, אם החבר לא הצליח להיזכר האם נשמרה קבלתו או לאו, אזי 

נהגנו להשית עליו סכום כפול!''...
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זלמן,  "ר'  אחת:  לא  זלמן  ר'  את  ושואלים  מתפלאים  הצעירים  היו 
במשך  עליו  שעבר  מה  כל  את  לזכור  אדם  יכול  האיך   - האיך?" 

השבוע, בכל רגע ורגע מתהלוכות יומו?
"זוהי הרי צורת החיים של  "מה השאלה בכלל?", התפלא ר' זלמן. 

יהודי - להחזיק ר ש בכל רגע. לדעת מה קורה עמך בכל עת!''.
סיפר הרה"צ רבי יעקב רוטמן ז"ל, מבני אותה חבורה קדושה:

על  מוחלט  באופן  לשלוט  החלטה  קיבלנו  שלנו,  האספות  "באחת 
שאינן  חיצוניות  מתנועות  להימנע  ביותר,  הקלות  תנועותינו  כל 

אמיתיות, ושלא לנקוף אצבע שלא לצורך ברור!
"באסיפותינו באותה התקופה היינו יכולים לשבת שעות יחדיו. ולא 
להזיז את היד סתם כך! אלו היו אז ההשגות. אלו היו עסקינו בעולם!
"ו ז, ורק  ז - ל חר שעה  רוכה, כשסיימרו לחשב ולתקן  ת בדקי 
גדרי  חיזוק  למען  לעשות  ריתן  מה  גם  לחשוב  התחלרו  רשמותירו, 

היהדות בקרב הציבור הרחב!''.

בתחבולות תעשה לך מלחמה
היה ר' זלמן משנן תמיד בינו לבין עצמן, וגם באזני כל את דברי בעל 

חובת הלבבות )שער יחוד המעשה פ"ה(:
"בן  דם. ר וי לך לדעת כי השור  הגדול שיש לך הו  יצרך.  תה 
ישן והו  ער ו ירו מיקל בקטרה שבקטרות,  בל ו תה תמשול בו".

תחבולות  גבי  על  תחבולות  'שונא',  מאותו  זלמן  ר'  נזהר  היה  כמה 
טיכס לבל ייפול ברשתו.

סח ר' זלמן:
''באחד הימים, כאשר הלכתי ברחובה של עיר, עברתי על יד אחד 
ונפלתי  בו  נתקלתי  כוסה בכיסוי מתאים,  הניקוז אשר לא  מבורות 
ארצה מלא קומתי, נחבלתי קשות ברגלי, והכאבים ליוו אותי במשך 
תקופה ארוכה. מיני אז, בכל עת שאני עובר במקום זה, מטבעי אני 

פונה להביט כה וכה לבל אפול שוב...
"המוסר השכל שאני לומד מזה הוא, עד כמה צריכים אנו להיזהר על 
הנשמה הקדושה! אם ח"ו נכשלים ונופלים פעם אחת. צריך לפחד 

כל החיים, ולהיות זהירים וערניים לבל ליפול שוב!".

אחד מתכסיסי המלחמה הגדולים שאותו אימץ ר' זלמן לעצמו כל 
ימיו, ובו גם הנהיג את חניכיו היה מערכת ה'קנסות'! - קנס כספי על 

כל פעולה שאינה רצויה בעבודת ה'.
"אם אין שוטר אין שופט!" - היה טוען ר' זלמן, ועל כן היה ממליץ 
זה, אשר באמצעותו  לכל תלמידיו להשתמש בעזרת כלי מלחמה 

יזדרז האדם עשרת מונים כדי לעמוד על משמר נפשו.
בכתבי  כמובא  ז"ל,  הראשונים  רבותינו  מדברי  ינק  זו  הנהגתו  את 

רבינו יונה ז"ל:
)מין מטבע(  ו בחצי  יקרוס עצמו ב'ןשוט'  " ם רכשל  דם בכעס 

'ןשוט'"
)חודש  יששכר'  ה'בני  הרה"ק  דברי  את  רבות  ומשנן  חוזר  היה  גם 
אשר   - לך"  תתן  ושוטרים  "שופטים  הפסוק:  על  א'(,  מאמר  אלול 

הבעל תשובה מחוייב להושיב שופט ושוטר בכל שעריו - החושים 
אשר הם שערים באדם.

היאך  בדעתו  האדם  ישפוט  אשר  הדעת,  אפוא  הוא  השופט 
להשתמש בכל אחד ואחד מהשערים. ואילו ה'שוטר' הוא: 'שיושיב 
האדם שוטר את אשר יעניש. היינו. אם נזדמן אשר יסתכל בעיניו 
בדבר האסור או ידבר בפיו את אשר לא ירצה לי"י, יקבל על עצמו 
עונש הן בממון לצדקה והן בגוף בסיגוף ותענית וכיוצא בזה', ומביא 
שם, אשר כן נהגו תלמידי הרמ"ק לקנוס את עצמם - כי זהו עיקר 

גדול לתשובה'.
עצמם  על  יקבלו  הקנסות  שאת  מדריך,  היה  עצתו  שומעי  את 
בעיקר מול הדברים הקשים להם. אותם אשר עלול האדם להכשל 
והיה מחזק ומדרבן ללא הרף את תלמידיו, שלא  יותר בנקל.  בהם 
להתרפות מכך למרות הקושי הרב, ולא לעשות לעצמם שום הנחות 

בזה.
מכתבים  בקשרי  עמד  בארה''ב,  לגור  ועברו  שנישאו  תלמידיו  עם 
שוטפים אודות התקדמותם בעבודת ה', וגם להם היה מורה לקבל 
הנחות  שום  בלי  ישראל,  לארץ  אליו  ולשגרם  קנסות  עצמם  על 

ותירוצים!
את כספי הקנסות שהיו התלמידים מביאים אליו כסדר, היה ר' זלמן 

דן לשריפה! וטעמו ונימוקו עימו:
''ןשוט מ וד,  ם  תן ז ת לצדקה עוד יוכל להיות לכם  יזה הר ה 
ורחמה ןורת , שסוף סוף הכסף ל  הלך לריק, לכל הןחות קיימתם 
בו מצוות צדקה.  ך ל  כן יה  - קרס צריך להיות קרס! – הכסף ילך 

לכיליון, וה דם ילמד לקח ויכרס לחיים טובים!''...

נטייתי  על  זלמן  ר'  לפני  התאוננתי  פעם  אחד:  דרדקי  מלמד  סח 
הקשה להאריך בשינה. כשהדבר כמובן פוגע בתפילת שחרית שלי, 

אותה אני נאלץ להתפלל בחופזה, כדי להגיע בזמן לת"ת...
ונקבע קנס",  "הבה  זלמן בפשיטות,  ר'  "אין כאן שום בעיה", הגיב 
הציע, "החל ממחר תביא לי על כל קימה מאוחרת מטבע של עשר 

אגורות בלבד!''.
התפלאתי מאד על הצעתו, כלום מטבע של 10 אגורות יפחידני?

אולם קיבלתי עלי את הצעתו, וראה זה פלא! לאחר תקופה קצרה 
כבר השתנה המצב מן הקצה אל הקצה.

ללמדך, שגם הקנס הקטן ביותר, יכול לחולל פלאים!

 ין  דם רו ה רגעי עצמו
יהודי חשוב, המשמש כר"מ  "הגיע אלי  זלמן,  ר'  "פעם אחת", סח 

בישיבה. וביקש שאומר לו דברי הדרכה וחיזוק בעבודת ה'. 
ויקבל על  "אמרתי לו שיראה להתחזק בנושא של שמירת הלשון, 
היה  סבור  הלה  אולם  חלילה.  מכשול  כל  על  לירות   10 קנס  עצמו 
בדעתו כי אינו זקוק לכך כלל, באשר אינו נמנה על כת מספרי לשון 
הרע, וגיחך לעומתי – 'הלא הנני כה עסוק כל היום והלילה בהכנת 
זמן לדבר  כל  לי  אין  בכך,  גם אם אחפוץ  ואמירת השיעורים, הלא 
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לשון הרע ורכילות!'- אולם לבסוף נעתר להסכים לבקשתי, מה כבר 
יוכל להפסיד...

"והנה, לא עברו כמה ימים, והלה נכנס אלי בשנית והתוודה: 'הצדק 
רוכחתי לר ות כמה לשוה"ר  רי מדבר!  זלמן, רק כעת  ר'   – עמכם 
כל,  ע"ן  לעירי  הרלוזה  הרהגתו  על  לבחור  מעיר  שהררי  ןעמים 
בחדר  שבתרו  שבעת  מצ תי  גם  בצרעה,  ז ת  לעשות  שיכולתי 
לל   הרע  לשון   - בחורים  משוחחים  ודות  לןעמים  הר"מים,  רו 
השיעורים,  בהכרת  רק  עסוק  ז  שהררי  שדימיתי  בזמן  גם   - צורך 
גיליתי ש ין ןרי הדברים ממש כן... כי בלילה הררי יושב בביתי ומכין 
 ת השיעור, ותוך כדי כך עורה לטלןורים רחוצים, ומבלי משים הררי 
רגרר לשיחות של מה בכך. בושתי וגם רכלמתי.  כן! חשבתי לתומי 
כי שלם  רי במידה זו,  ך עתה ב ו הקרסות שלכם וטןחו על ןרי!'".

את  ולרמות  לשטות  האדם  יכול  "כמה  זלמן,  ר'  הפטיר  נא",  "ראו 
עצמו, כל עוד שאינו מכריח עצמו לבדוק דרכיו באמת!".

מספר תלמידו, הגה"צ ר' יוסף הירשלר שליט"א:
"פעם אחת בימי חודש תשרי שח לי ר' זלמן, כי היות והרגיש בנפשו 
שבא לידי כעס מועט, על כן קיבל על עצמו קנס - שלא לשאוף טבק 

עד אחר חנוכה! 
"ואכן באותה תקופה, כאשר בביהמ"ד היו נגשים אליו בעלי הטבק 
שונים,  באופנים  מהם  משתמט  היה  טבק',  ב'שמעק  לכבדו  כדי 

ניגש  כזו,  'קבלה'  של  בעיצומה  מצוי  היה  אשר  בעת  פעם,  כאשר 
אליו יהודי אחד לכבדו מקופסת הטבק אשר לו. מה עשה ר' זלמן?

"נטל מלוא הקמצוץ טבק ועשה עצמו כמעביר לידו השניה, אותה 
קירב אחר לאפו והריח ממנה, כשהוא מתמוגג מתענוג 'אה... אה... 

א מחיה', לשמחתו ולהנאתו של האיש...".

איזה פרט היסטורי,  ניסה לברר אצלו  אירע פעם אשר אדם אחד 
אשר היה נוגע קצת לענין פוליטי. ר' זלמן, אשר תמיד סלד מעניינים 
אלו, לא שש לשתף פעולה ולדבר בענין זה, אך לאחר שהלה הפליג 

בדברים, הצליח בעורמתו לחלץ הימנו את מה שרצה לשמוע.
סוערת  החלה  ורוחו  זלמן,  ר'  של  פניו  גוון  נשתנה  ומיד  תיכף 
בקרבו. לפתע קם ויצא מן החדר, וכעבור דקות ספורות נכנס שוב 

כששלושת אצבעותיו קשורות במטפחת!
"מה קרה?" - נבהלו בני הבית – "שמא נחבלת חלילה?"

''לא ולא!", ענה ר' זלמן – "ככה זה, כשאין זוכרים שצריך לשמור על 
הפה. צריכים לעשות סימן!"...

במשך  אצבעותיו  על  קשורה  כשמטפחת  זלמן  ר'  התהלך  וכך 
שבועיים ימים! - לאות ולסימן כי יש לשמור על הפה מכל משמר.

וחזקת והיית ל יש
מאידך. היה ר' זלמן שופע כסדר דברי חיזוק המרוממים את הנפש 
- אשר אין לו לאדם ליפול ברוחו, גם אם יודע הוא עליות ומורדות 

לרוב בדרכו הטובה.
וספר נכדו:

פעם אחת ביקש ממני הסבא לקבל על עצמי קבלות שונות להיטיב, 
"זיידע!  לו:  ואמרתי  לפניו  טענתי  אני  אך  קנסות,  מערכת  בשילוב 
אתה כבר הנך יהודי זקן, ניצחת את היצר מזמן, אבל אני עדיין צעיר 

לימים ויש לי יצר הרע קשה!"
"אוי מה אתה יודע?!", ביטל הסבא את דברי בתוקף. 

מהיצר  שאנצל  כדי  היום  שפכתי  דמעות  כמה  הינך  יודע  "שמא 
הרע?! ואתה עוד חושב שמא אין לי יצר הרע?!...".

גיט    הרע  יצר  "דער  הסבא,  עימי  המתיק  גדול",  יסוד  לך  " ומר 
ביי  ז ל בלייבן  ן טש ן ר   ן טש,  בער דער לעצטער ן טש 

דיר!"...
]-היצה"ר מחזיר סטירה כנגד סטירה, אבל האדם צריך לדאוג לכך 

שהסטירה האחרונה תהיה שלו![
להיבהל  אין  אבל  החיים,  כל  נמשכת  היצר  מלחמת  כלומר, 
ידו של  מכישלונות ומנפילות, העיקר הוא שבסוף המלחמה תהיה 

האדם על העליונה.

)מתוך הספר 'ר' זלמן'(

תיכף ומיד רשתרה גוון ןריו של 
ר' זלמן, ורוחו החלה סוערת 

בקרבו. לןתע קם ויצ  מן החדר, 
וכעבור דקות סןורות רכרס שוב 
כששלושת  צבעותיו קשורות 

במטןחת! "מה קרה?" - רבהלו ברי 
הבית – "שמ  רחבלת חלילה?" 

''ל  ול !", ערה ר' זלמן – "ככה זה, 
כש ין זוכרים שצריך לשמור על 
הןה. צריכים לעשות סימן!"...
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המשןט התחיל, השוןט דרש משליח המשטרה שיר ה הוכחות על 
הרב שעבר על החוק, השליח מתחיל לחןש  ת ההוכחות, והרה הן 

רעלמו ממרו, הו  ןותח  ת המחשב מחןש ומחןש, והרה רמחקה כל 
התיקיה של המשןט הזה. השוןט כועס עליו: "מה  תה צוחק עלי?  ין 

תיק ו ין עדות!"

הגה"ח רבי מרשה ישר ל רייזמ ן שליט" , על כוחה של  מורה תמימה

"ָוֶ ְתַחַּנן ֶ ל ד'" )דברים ג', כ"ג(

הג"מ רבי פסח אליהו פאלק זצ"ל מגייטסהעד, כתב בהקדמת ספרו 
'מחזה אליהו' חלק ב', שהסיבה שבדור אחרון נפלו לספקות באמונה 
ומותרות,  יותר מהדור הקודם, זאת משום שיש ריבוי של גשמיות 
ואין אנשים מרגישים צורך לפנות לה' ולהיות תלויים בו. לפני כמה 
דורות היו צריכים בכל יום להתפלל להקב"ה שתהיה ארוחת בוקר 
וארוחת ערב... לא כל אחד זכה לזה, אבל בדור אחרון, שב"ה שלח 
גדול לפנות לאביו  צורך  אין אדם מרגיש  רב בעולם,  הקב"ה שפע 

שבשמים, וכן בכלליות, חיי האדם מסודרים בכל צד ופינה.
כשנתבונן לשמוע על מה אנשים מתלוננים, נשמע שהם בוכים על 
מותרות. כי מה שבאמת נצרך לאדם, הקב"ה נותן בשפע, "הודו לה' 

כי טוב כי לעולם חסדו".
וכן בעניין הבריאות, בשנים כתיקונן, יש מערכת בריאות להפליא, 
מה שלא היה כן בדורות הקודמים, כמעט אין מי שסובל מכאב ראש 
או כאב שיניים, מיד הוא לוקח משכך כאבים, ויש טיפולים מסודרים 
לכל כאב וחיסרון במערכת הגוף. והרי כבר כתוב בתוה"ק שכשיש 
שפע גדול, יש חשש "ורם לבבך ושכחת", כי אין אדם מרגיש צורך 

לבקש מהקב"ה ולהודות לו על החסדים.
וביאר שכך היא השייכות שלנו עם הקב"ה, אם אדם רגיל עם הקב"ה 
קצת, פעם בשבוע או בחודש הוא פונה להקב"ה, איש כזה אינו מכיר 

את הקב"ה על כל צעד ושעל.
בגורנו  ברכה  יכניס  שהקב"ה  להאמין,  פשוט  יהודי  מכל  נדרש   

למעלה מדרך הטבע.
ובפתח דבריו מזכיר רבי פסח אליהו סעיף אחד בשו"ע, שזה מלמד 
על מדרגת האמונה הפשוטה שנדרשת מכל יהודי. כתוב באו"ח סי' 
גורנו', שבא למדוד כמות החיטים  'הנכנס למוד את  ב':  ר"ל סעיף 
שבאוצר, מתפלל ואומר: 'יהי רצון מלפניך ה' אלוקי, שתשלח ברכה 
בכרי הזה'. כלומר, מכיוון שעדיין איני יודע כמות החיטים שבאוצר, 
שעדיין לא מדד, הרי זה מתפלל שישלח הקב"ה ברכה בכרי הזה, 
שהרי יהיה הנס בדבר הסמוי מן העין, ואין זה נס שלא כדרך הטבע.

שבעת  שלימה  באמונה  מאמין  הוא  הרי  למדוד,  שהתחיל  ולאחר 
הזאת מתרבה הכרי יותר ויותר, ולכן מברך: 'ברוך אתה ה' אלוקינו 

מלך העולם השולח ברכה בכרי הזה'.
הזו,  האמונה  על  ומלכות  בשם  ברכה  לברך  מיהודי  שנדרש  הרי 
בדבר  הטבע  מדרך  למעלה  נס  לו  ועשה  תפילתו  קיבל  שהקב"ה 
הסמוי מן העין והרבה לו הכרי, וכשם שמברכים 'מקדש השבת' או 
וסולח לעוונותינו ומעביר  'מלך מוחל  והזמנים', או  'מקדש ישראל 
הברכה  על  הקב"ה  את  מברך  הוא  כך  ושנה'.  שנה  בכל  אשמותינו 

שהכניס לו בכרי.
אבל אם מדד ואח"כ מברך, הרי זו תפילת שווא, שאין הברכה מצויה 

אלא בדבר הסמוי מן העין )תענית ח, בבא מציעא מב(.
ולא  מישראל,  אחד  לכל  היא  גלויה  תורה  בשו"ע,  הוא  סעיף  והרי 
מדובר כאן רק ברבי חנינא בן דוסא שהוא היה יכול למלאות תנור 
בפת אף שלא הכניסו עיסה לתוכו, זהו בגדר נס בדבר שאינו סמוי 
מן העין, אבל ב'סמוי מן העין', יש כח לכל יהודי כמו רבי חנינא בן 

דוסא.

בעירו  שהיו  מעשיות  שתי  פאלק  אליהו  פסח  רבי  עוד  וכתב 
גייטסעהד בענין הנ"ל:

מהרבנים  אחד  תפסו  המשטרה  בגייטסעהד:  שהיה  מעשה 
את  ממנו  לקחו  מופרזת,  במהירות  בנסיעה  שבעיר  והמחנכים 
הרישיונות, אבל לצורך עיסוקו בקודש היה מוכרח שיהיה לו רישיון 
נהיגה, בלי זה, היו כל הרבצת התורה שלו בסיכון, והרבה אנשים היו 
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ניזוקים מזה. קבעו יום בבית משפט לדון אותו, אם באמת עבר על 
החוק או לא. וכדרכם בימינו, המשטרה מביאה תמונה שהנוסע הזה 

עבר על החוק ונהג במהירות מופרזת.
שהקב"ה  ובטחון  באמונה  ועמד  להקב"ה  התפלל  שהיהודי  כמובן 
יעזרנו השי"ת, אבל בטח  לו, לא עלה על דעתו באיזה אופן  יעזור 

בישועתו בתמימות ופשיטות, לקיים סימן ר"ל הנ"ל.
המשפט התחיל, השופט דרש משליח המשטרה שיראה הוכחות על 
הרב שעבר על החוק, השליח מתחיל לחפש את ההוכחות, והנה הן 
נעלמו ממנו, הוא פותח את המחשב מחפש ומחפש, והנה נמחקה 
כל התיקיה של המשפט הזה. השופט כועס עליו: "מה אתה צוחק 
עלי? אין תיק ואין עדות! לכו הביתה!", ופטרו את אותו רב לשלום, 

ואף החזירו לו את רישיון הנהיגה.
ספק  בלי  שהרי  הזה',  בכרי  ברכה  'השולח  של  מעשה  לנו  הרי 
של  הזה  המעשה  עם  תיקיה  מונחת  היתה  השוטר  של  שבמחשב 
את  להכניס  במשטרה  ששכחו  המעשה  את  שמסביר  מי  הרב, 
התיקיה למחשב, מקטין את האמונה. עדיין לא קיים סימן ר"ל. רק 
נתן להקב"ה את הכח שהתבואה תצליח ויהיו שבולים גבוהים וכדו', 

אבל עדין אינו מאמין שהקב"ה שולח ברכה בכרי הזה.
התיק  את  היה  המשטרה  שלנציג  מאד,  שיתכן  לאמיתו  האמת  כי 
זה  והכניס את  של המשפט של הרב הזה, הוא הדפיס את הניירת 
לטעון  עתיד  שהוא  הטענות  כל  לעצמו  סידר  ובוודאי  שלו,  בתיק 
לפני השופט, וגם במחשב שלו היתה תיקיה מסודרת על אותו רב, 
עולם  בורא  שאותו  אלא  התביעה,  את  מחדש  להדפיס  יכולים  היו 
יכול להיכנס בתיקיית מחשב  שיכול להכפיל את התבואה שבכרי, 

המשטרה, ולמחוק את הסיפור של הרב הזה. 'היד השם תקצר'?
את  להכניס  שכח  שהשוטר  באמת  היה  בפועל  שהמעשה  יתכן 
התיקיה למחשב, אבל אנו צריכים להיזהר שלא להיות בטוחים שזה 
מהמחשב.  התיקיה  את  מחק  שהקב"ה  מהאפשרות  יותר  אפשרי, 
שום  לו  הועילו  שלא  מעשיות,  הרבה  לספר  יכול  מאיתנו  אחד  כל 

השתדלויות עד שנכנע וביקש מהשי"ת, ואז באה ישועה גדולה.
ובאמת שלכל אחד מאיתנו היו סיפורים כאלה בחיים, גם אני הייתי 
כמה  אישיים.  דברים  שהם  אלא  משלי,  מעשיות  לכם  לספר  יכול 
עד  מצליחים,  ולא  וכך,  וכך  כך  לפעול  מנסים  אנו  בחיים  פעמים 
ש'נזכרים' להתפלל להשי"ת: 'רבונו של עולם, אני רואה שאני לא 
מסתדר לבד, אנא תעזור לי!', והנה לפתע פתאום הכל מסתדר הכי 
טוב. אותה פעולה שניסה לעשות עשרים פעמים ולא הצליח, לאחר 
לו  ופנה להשי"ת, באותה שעה עזר  יכול,  אינו  שהכיר שהוא לבדו 

השי"ת.
פעמים  וכמה  כמה  איתו  היו  שכבר  יראה  באמת,  יזכור  אחד  שכל 
מעשיות כאלה, רק לאחר שנכנע ומבקש מהשי"ת רחמים, לפתע 
הכל מצליח ועובד הכי טוב, פעמים שההצלחה רק לאותו זמן בלבד. 
סיבות  צריך  ואינו  מאין'  'יש  הכל  עושה  שהקב"ה  הדברים,  כלל 
התיקיה  את  הכניס  כשהשוטר  גם  לך.  לעזור  גשמיים  ותירוצים 
תמצא  לא  השוטר  של  שהעין  רגע  באותו  עשה  ית'  הוא  במחשב, 

את התיקיה.

אלו הם מעשים שבכל יום עם כל יהודי ויהודי, וכמו שכתוב בשו"ע 
ברכה  שתשלח  רצון  'יהי  להתפלל  יכול  פשוט  חקלאי  יהודי  שכל 
בכרי הזה', לאו דווקא אם הוא נתן צדקה לעילוי נשמת רבי ישעיה 
ברבי משה, כי אותו הקב"ה שהיה לו לרבי ישעיה'לע, הוא גם 'א-לי 

וחי גואלי' של אחד ואחד מאיתנו...

  מורה ןשוטה של בעל תשובה טרי, 
הוצי ה  ותו מתוך הכל 

מבעל  ששמע  מאחד  ששמע  אליהו,  פסח  רבי  מספר  מעשה  עוד 
המעשה: יהודי חילוני מארצות הברית ישב בבית הסוהר, וכנודע יש 
ארגוני חסד, שנכנסים לחזק ולקרב נפשות ישראל היושבים בעמק 
ולתורתו  להשי"ת  להתקרב  חילוני  יהודי  אותו  זכה  כך  וע"י  הבכא, 
וקיבל על עצמו  ע"י השיעורים של אותם הרבנים המחזקים,  הק', 
ללמוד הלכות שבת ולקיים כל מה שביכולתו, כמו ששמע בשיעור 

שהדבר הכי חשוב הוא לשמור השבת.
אותו  שקירב  ולאחר  לשבועיים,  אחת  שם  לבקר  בא  היה  רב  אותו 
בימינו  יש  ב"ה  בלימוד ההלכות.  היה מסייע אותו להקדם  ליהדות 
אלו  את  לו  הביא  והוא  שבת,  בהלכות  באנגלית  נפלאים  ספרים 

הספרים כדי שיוכל להתקדם בידיעות בהלכות שבת.
מאד  במצב  הנ"ל  היהודי  את  מצא  רב,  אותו  של  הביקורים  באחד 
מרוגש, שאל אותו: "מה אתה כ"כ מרוגש?", והשיב, שמצא בספר 
ישראל  הזה מאמר חז"ל שלא שמע עליו מעולם: "אלמלא שמרו 
שני שבתות מיד נגאלין", ובקוצר או ברוחב דעתו הבין האיש, שאין 
הכוונה לכל ישראל לגבי הגאולה השלימה, אלא שמדובר לכל יהודי 
בפרטיות, שכל יהודי שישמור שתי שבתות, יגאל בגאולה שלימה, 

אם גאולה מגלות כללית, ואם גאולה מגלות פרטית.
 15 בכלא  לשבת  חייב  שהוא  פסק,  משפט  בבית  קיבל  האיש  וזה 
שנה, אבל כיון שמצא את המאמר חז"ל הזה, שמח שמחה גדולה, כי 
הנה הוא מתקדם יותר ויותר בלימוד הלכות שבת, ועוד מעט יזכה 
וישחררוהו מבית  יגאל  ומיד  ותיכף  ועוד שבת,  לשמור שבת אחת 

האסורים, וישוב לביתו ולבניו בשמחה.
מאושר.  וקרנו  זרחו  שפניו  עד  חז"ל,  ממאמר  האיש  התפעל  כ"כ 
אותו הרב הסתפק בדעתו מה ישיב לו: ממה נפשך, אם ילמד הלכות 
שבת וישמור שתי שבתות ולא ישחררוהו - הרי יהיו לו טענות על 
חכמינו ז"ל, והרי יהודים כאלה צריכים רחמים גדולים עליהם, שאם 
יראו שלא נתקיים בהם מאמר חז"ל, שמא יאמרו 'מהדא לא הא נמי 

לא' רח"ל.
אתה  היקר,  "ידידי  לו:  ואמר  האמת,  על  להעמידו  הרב  ונתיישב 
טועה, חז"ל דברו לגאולה הכללית של כלל ישראל, שאם כל ישראל 
ישמרו שתי שבתות, נזכה מיד לביאת המשיח, אבל אין כאן הבטחה 

על יחיד ממש שהוא יגאל".
אבל אותו האיש שכבר ישב שנים רבות בכלא, אמר לרב בתקיפות: 
"יסלח נא מר, כתוב כאן מאמר חז"ל, אנגלית גם אני יודע לקרוא, 
אני  שבתות,  שתי  ששומר  למי  גאולה  הבטיחו  שחז"ל  כאן  כתוב 
לומד כך את דבריהם!". כך נשאר בתקוותו החזקה באמונה בדברי 
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וחזקה  תקיפה  באמונה  האמין  בכלא,  תשובה  בעל  אותו  חז"ל. 
שכוונת חז"ל על הגאולה הפרטית, וממילא המשיך הוא על עצמו 
שזה הכח להגאל ולהשתחרר מהכלא. ובאמת שכן מבואר בחידושי 
אבל  בפרטיות,  האדם  את  גואלת  שבתות  שתי  ששמירת  הרי"ם, 
כך  שכתוב  בכלל  האמין  לא  האמריקאי,  בכלא  תשובה  בעל  אותו 
בחידושי הרי"ם, אלא שנשמתו נדלקה באמונה חזקה בדברי חז"ל 

בלי שום ספק כלל. והמשיך את ההשגחה העליונה עליו בפרטיות.
לבית  שבועות  כמה  בא  ולא  נתעכב  רב  ואותו  ההשגחה  נתגלגלה 
ולא  הנ"ל  תשובה'  ה'בעל  את  חיפש  שבא,  הבאה  בפעם  הסוהר. 
מה  משום  שבוע,  לפני  הסוהר  מבית  יצא  שהוא  לו  אמרו  מצאו, 

הגיעה פקודה מגבוה שצריך לשחרר אותו...
לספר  מרבה  היה  שהשתחרר,  לפני  ששבועיים  היה  פלא  ודבר 

לחברים שלו בכלא, שעוד מעט הוא אמור לצאת מכאן...
ופלא!  הפלא  הסוהר!  מבית  האיש  יצא  שבתות,  שתי  ששמר  כיון 
שניסו  אף  שנים,  הרבה  עוד  עליו  פסקו  המשפט  שבבית  אע"פ 

לערער לא עלתה בידם, א"כ איך נתהפך הדבר בין רגע?
מה הנפק"מ לדעת איך היתה הישועה? הקב"ה החליט לגאול אותו 
וגם  הדבר.  נפל  איך  לדעת  מסוקרן  שהוא  האדם  דרך  אבל  וזהו! 
סקרנות זו אין מקורה באמונה שלימה, כי המאמין באמונה שלימה 
יודע שהקב"ה יכול לעשות הכל, הפריץ השתגע ושחרר אותו בלי 
שום טעם וריח, הקצרה יד אלוקינו לשגע את השופט לשחרר אותו?
אבל אעפ"כ נשמע את ההסבר: השופט ששפט את היהודי הנ"ל, היה 
אדם זקן. באותה תקופה יצא לפנסיה, ולאחר שיצא החליט שהוא 
מהמשפטים  לאחד  וכדוגמא  חייו.  ממעברי  זכרונות'  'ספר  כותב 
המעניינים שעברו דרכו, בחר ]בהשגחת ה'[ את הסיפור של היהודי 
צדדים.  וצדי  בצדדים  מעניינים  דברים  כמה  שלו  בתיק  שהיו  הנ"ל 
הוא ביקש מבית המשפט שישלחו לו את התיק של האיש הזה, כדי 
לעבור עוד פעם על החקירות מסביב, שיוכל לכתוב המעשה כראוי 

בספרו עם כל הפרטים.
אבל כיון שהתחיל לקרוא את כל תהליך המשפט, השתומם וראה 
לא  פה  ומשהו  צודקות,  לא  ההוכחות  נוראה,  עוולה  איתו  שעשו 
מריח טוב. וכיון שהיתה בו נקודה של אמת ]או גם זה מיותר, לא היה 
נתעורר  בלבו[,  הקב"ה  הכניס  שכך  אלא  אמת,  של  נקודה  שום  בו 
הדין  כפי  ולא  שנה   15 לו  ושפט  שטעה  העוול  את  לתקן  שצריך 
האמיתי... מה עשה? התקשר לשר המשפטים של אמריקה, והודה 
ולדעתו צריכים לשחרר  יהודי,  עוולה לאותו  ועשה  לו שהוא טעה 

יותר  הרבה  שזה  שופט,  של  גאווה  לשבור  גדול,  נס  זה  ]וגם  אותו 
קשה מלבקוע את ים סוף, שבעל גאווה גוי זקן יודה על האמת[ ואכן 

הגיעה פקודה לכלא, לשלח אותו לחופשי...
ניסים. כמו המעשה שהיה עם החסיד רבי שלום  יש כאן שרשרת 
לא  והערעורים,  המשפטים  כל  שלאחר  שליט"א,  רובשקין  מרדכי 
השחרור  לפני  אחד  ויום  אותו,  לשחרר  תקוה  של  דרך  שום  היתה 
באה הפקודה הסופית, שלא יצליחו כלל לערער לעולם, אבל יהודי 
זה המשיך להאמין באמונה פשוטה 'היפלא מה' כל דבר'?, אם היה 
שאין  מעתה  מיש',  'יש  של  בגאולה  תקוה,  של  רעיון  איזה  אז  עד 
כבר שום תקוה, יעשה הקב"ה 'יש מאין'. כדברי ה'פרי הארץ' הנ"ל. 
הקב"ה עושה יש מאין, כמו ששולח ברכה בכרי הזה, כך ישגע את 

השופט ואת הפרזידנט וכו'.
לו  היתה  האמריקאי  מהכלא  פשוט  שיהודי  נפלא  סיפור  לנו  והרי 

אמונה פשוטה כזו, והמשיך לעצמו ישועה.

 )מתוך 'משקה ישראל' – אמור תש"פ(

"יסלח ר  מר, כתוב כ ן 
מ מר חז"ל,  רגלית גם  רי 
יודע לקרו , כתוב כ ן שחז"ל 
הבטיחו ג ולה למי ששומר 
שתי שבתות,  רי לומד כך  ת 
דבריהם!". כך רש ר בתקוותו 
החזקה ב מורה בדברי חז"ל
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ב ותה שרה מרתה ישיבתו של הח"ח כשלושים בחורים שעמלו על התורה 
ועל העבודה.  מרם ה'חןץ חיים' היה בשרים  לו עסוק בעבודתו הגדולה, 

בחיבור סןריו 'שמירת הלשון' ו'חןץ חיים', ובכל ז ת ולמרות הטרחה 
העצומה, מעיד החןץ חיים כי "ל  העלמתי עירי מן הישיבה להחזיקה 

ולהרבותה ולהשגיח עליה בכל העריירים שהי  צריכה"

 סקירה קצרה על  חת מהישיבות שזכו לןרסום ררחב, 
הי  ישיבת ר דין המןורסמת של מרן בעל ה'חןץ חיים'

הרב יהושע לייבזון

נערכות  הקדושות  כשהישיבות  הזמנים,  בין  בימי  נמצאים  אנו 
לישיבות  תורה  בני  אלפי  של  והצטרפותם  אלול,  זמן  לפתיחת 
כוללים,  והיכלי  בשיבות  שמשופע  דורינו  זכה  והגדולות.  הקטנות 
בפניכם  להביא  לנכון  חשבתי  ולילה.  יומם  בתורה  עמלים  שבהם 
סקירה קצרה, על אחת מהישיבות שזכו בעבר לפרסום נרחב, היא 

ישיבת ראדין המפורסמת של מרן בעל ה'חפץ חיים'.
ממליץ למי שמתעניין לקרוא בספר 'בשבילי ראדין', שמתוכו לקחנו 

את הנכתב וציטטנו כאן:
וחמישים  כמאה  בה  קטנה  עיירה  לה  שכנה  קינישין  מהעיר  הרחק 
למאד,  עד  פשוטים  היו  אנשיה  'ראדין'.  ושמה  יהודיות  משפחות 
וכפרים  עיירות  עוד  כגורל  להיות  היה  יכול  זו  עיירה  של  גורלה 
שכמותה אשר שמם נשכח מלב, אך שפר גורלה של ראדין, ולמרות 
היותה עיירה קטנה ונחשלת, זכתה לפרסום עולמי ולהכרה של כל 
זכייתה  מחמת  היה  ראדין  של  הגדול  הפרסום  סיבת  ישראל.  כלל 
כי ישכון בתוכה רבי ישראל מאיר הכהן, המכונה בשם ספרו 'חפץ 

חיים'.
ה'חפץ חיים' הגיע לראדין אחרי נישואיו לבת המקום, חמיו הבטיח 
לו טרם נישואיו, כי ידאג לכל מחסורו למשך מספר שנים על מנת 
נישואיו  אחר  מאיר  ישראל  שרבי  יצא  כך  ללמוד,  להמשיך  שיוכל 
חן  העיר  מצאה  בראדין  מגוריו  כדי  תוך  בראדין,  להתגורר  החל 
בעיניו, בראותו כי דווקא נחשלותה וניתוקה מהערים הגדולות, גורם 
לאדם הרוצה להתעלות ברוחניות בהשקט ובטח, כמקום המסוגל 
לכך ביותר. הכפר הקטן המנותק מכל מנעמי החומריות, נראה בעיני 
מוגבלות  בלתי  ואפשרויות  נרחב  כר  ישנו  בו  כמקום  חיים'  ה'חפץ 
לגדילה בתורה. פעם אחת אף אמר ה'חפץ חיים' כי בעיירה קטנה 
היצה"ר חלש מול המצב בעיירות הגדולות, שם החומריות גדולה, 
לגדילה  בניסיונות  לקשיים  וגורמים  שולטים  וחילותיו  הרע  ויצר 

בתורה.
הפרעות.  ללא  התורה  על  שוקד  כשהוא  בראדין  גר  חיים'  ה'חפץ 
לרוחניותו  רק  לדאוג  בחיים  ייעודו  את  ראה  לא  חיים'  ה'חפץ 
העצמית, ליבו הגדול חש את מצבו של כלל ישראל, ונפשו חפצה 

כך  תילה,  על  מנורה  ובהעמדת  התורה  בהפצת  להרבות  לפעול 
גמלה בליבו של ה'חפץ חיים' ההחלטה על פתיחת ישיבה בראדין, 
ואכן בשנת תרכ"ט כותב ה'חפץ חיים' כי: "העירני רוחי בע''ה לקבץ 

בחורים ואברכים ללימוד התורה".
שעמלו  בחורים  כשלושים  הח"ח  של  ישיבתו  מנתה  שנה  באותה 
על התורה ועל העבודה, אמנם ה'חפץ חיים' היה בשנים אלו עסוק 
בעבודתו הגדולה בחיבור ספריו 'שמירת הלשון' ו'חפץ חיים', בכל 
זאת למרות הטרחה העצומה מעיד ה'חפץ חיים' כי "לא העלמתי 
עיני מן הישיבה להחזיקה ולהרבותה ולהשגיח עליה בכל העניינים 
שהיא צריכה". היה זה קיבוץ מיוחד של 'פרושים', אשר באו לעיירה 
ראדין על מנת ליהנות מאווירתה המיוחדת ולחסות בצל כנפיו של 
הישיבה הרוחניים כשיעורי  ענייני  כל  הימים  חיים'. באותם  ה'חפץ 
ענייניה  כל  היות  כשבצד  הח"ח,  ע"י  נמסרו  המוסר  ושיחות  תורה 
הרוחניים של הישיבה על כתפיו, גם ענייניה הגשמיים של הישיבה, 
כדאגה לכל מחסורם של בחורי הישיבה, היו כתפיו של הח"ח, העול 

על ה'חפץ חיים' היה כבד.
שמעה של הישיבה החל לצאת בשער בת רבים, ומעיירות גדולות 
באו ועלו הצעות, כי הח"ח וישיבתו יעתיקו את עצמם אליהם. הח"ח 
סירב, באשר סבר כי ראדין הינו מקום המסוגל להתעלות רוחנית, 
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לגדול  הישיבה  המשיכה  וכך  לישיבתו,  הראוי  המקום  היא  וראדין 
כשעליה מנצח ה'חפץ חיים', אשר לימד את תלמידיו, גידלם, טיפחם 
וריבם. רצונו של ה'חפץ חיים' היה כי הישיבה תגדל, וכל מבקש תורה 
יוכל לבוא אליה ולגדול באווירתה המיוחדת, אך מחסור באמצעים 
כספיים גרם לכך, כי הח"ח לא יכול היה להגדיל את ישיבתו למספר 
רב יותר של בחורים, כך שמספר הבחורים באותן השנים לא עלה 

על שלושים בחורים, שהיוו את בסיס הישיבה בראדין.
במכתב של ה'חפץ חיים' לידיד נעורים, הוא מביע את כאבו על כי 
אין באפשרותו לקבל עוד בחורים המתדפקים על דלתות הישיבה, 
הח"ח כותב כי "עירו נהפכה למקום תורה והכל רצין אחריה... והיה 
לי צער גדול מאד מזה, כי הלא מי שבא אצלנו רצוני לקרבו לתורה"... 
הח"ח ממשיך במכתבו ומביע את צערו, על שנאלץ לשלוח ריקם 

בחורים שבאו ורצו להסתופף בצל ישיבתו.

ר' צבי הירש לוירסון - ר ש הישיבה בר דין
יליד  בחור  הח''ח  לישיבת  הגיע  תרמ"ג,  בשנת  תקופה  באותה 
וואלוז'ין בן עשרים, בשם צבי הירש לוינסון, עוד בלומדו בוואלוז'ין 
המופלאות.  ובמדותיו  העילויים  בכשרונותיו  הירש  צבי  התפרסם 
כי  סיפרו  בראדין  חבריו  רגילה,  בלתי  במידה  היתה  נפשו  עדינות 
עניים, כשהוא  מזונו לחברים  היה מוסר את מנת  לעיתים תכופות 
הגדול  האוצר  את  והעריך  גילה  חיים'  ה'חפץ  כל.  וחסר  רעב  נותר 
תלמידיו  מכל  ולכן  הירש,  צבי  תלמידו  שהכיל  ויראה  תורה  של 
וככל שלמד עמו  הירש,  צבי  רק עם  ביכר הח"ח ללמוד בחברותא 
יותר כן נתפעל מכשרונותיו הגאוניים וסגולותיו המיוחדות. החפץ 
חיים אף קבע עמו לברר בצוותא עניינים רבים בסוגיות הלכתיות, 

שמסקנותיהם היו חלק מחיבורו הגדול המשנה ברורה. 
גרע את עיניו מתלמידו  ולא  בו את עינו הטובה,  נתן  ה'חפץ חיים' 
המופלא, וכעבור מספר שנים הציע לו הח"ח את בתו שרה לאשה, 
כשהוא מבטיח לדאוג לכל מחסורו, למען יוכל להמשיך לגדול בתורה 
חשון  ובחודש  הפועל,  אל  יצא  השידוך  הח"ח.  ושאיפת  כשאיפתו 
שנת תרמ"ו נחוגה החתונה בכפר דובינה הסמוך לוילנא, כשהח"ח 
ביתו.  תוך  אל  שהביא  הברכה  מחזיק  הגדול  הכלי  על  אושר   מלא 
כעבור זמן לא רב, נכנס ר' צבי הירש לתפקידו בישיבה, כשיחד עם 
הח"ח עמלו לבניית הישיבה והרחבת גבולותיה. ואכן, מאז שר' צבי 
ושגשוג חדשה  בישיבה, החלה תקופת פריחה  נכנס לשמש  הירש 
אף  הזמן  במשך  ובאיכות,  בכמות  גדלה  הישיבה  בראדין.  בישיבה 
בישיבה  שיעורים  מסר  הישיבה,  לראשות  הירש  צבי  ר'  נתמנה 
שהצטיינו בישרות ובחריפות, עבודת ה' שלו היתה יוקדת, אישיותו 

השפיעה ללא גבול על צמיחתם וגדילתם של בני הישיבה.
הח"ח העריך עד למאוד את חתנו אשר היה איש כלבבו, ובעת שהיה 
מזכיר את חסדי ה' ומודה לו, אחד החסדים הראשונים שהיה ה'חפץ 
ר'  הירש.  צבי  כר'  ונעלה  גדול  כה  חתן  לו  שנתן  היה,  מזכיר  חיים' 
צבי הירש לרום גדלותו ידע להעריך ולהבין את הח"ח באופן מיוחד, 
והגדלות  הפנימית  העמקות  את  להבין  ידע  הח"ח  של  מילה  בכל 
לבל  בקשם  הישיבה  בני  לפני  ובשיחותיו  מאחריה,  המסתתרת 

אף  אומר,  שהינו  דבר  כל  באשר  הח"ח,  דברי  מכל  מאומה  יפסידו 
ישרות  גאונות  של  תילים  תילי  מסתתרים  מאחריו  פשוט,  הנראה 

ועמקות, שבמשך השנים ידעו להבינם ולהוקירם. 
ה'חפץ חיים' כאמור הוקיר והעריך עד למאוד את חתנו, על עמלו 
כתוצאה  ואכן  הישיבה,  למען  נפשו  ומסירות  גדלותו  ועל  בתורה 
הירש עבור הישיבה,  ר' צבי  ועמל שהקדיש  נפש  מאותה מסירות 
ותוך מספר שנים הגיע מנין בחורי הישיבה  לגדול  ראדין המשיכה 
ומכובד,  חשוב  תורה  למקום  הפכה  ראדין  בחורים.  ממאה  ליותר 
שמה של הישיבה החל מתפשט למרחוק, ורבים החלו לזרום לראדין 

להסתופף בצל הישיבה וראשיה הגדולים.
ההתפתחות המרשימה של הישיבה בראדין בכמות ובאיכות, הביאה 
זקוקה  הישיבה  כי  למסקנה,  הירש  צבי  ר'  וחתנו  חיים'  ה'חפץ  את 
והתפתחותה  בניינה  להמשך  מנוף  שיהווה  נוסף,  רוחני  עזר  לכח 
גדולה  תורנית  אישיות  אחר  לתור  החל  חיים'  ה'חפץ  הישיבה.  של 
חתנו  את  לשלוח  החליט  הח"ח  הישיבה.  בראשות  לכהן  שתבוא 
היכרותו  מתוקף  להם,  שייעץ  מנת  על  סאלאווייצ'יק  חיים  רבי  אל 
לכהן  ראוי  מי  הרחבה,  דעתו  ומשיקול  התורה  לומדי  עם  העניפה 

במשרה הרמה כראש ישיבה בראדין. 
חיים,  לר'  בא  הירש  צבי  ר'  מועמדים.  מספר  היו  הרמה  למשרה 
ולאחר  הנכבדה,  המשרה  את  לשאת  הראוי  מי  שיכריע  וביקשו 
הראוי  הוא  לנדינסקי  משה  רבי  כי  חיים  ר'  הכריע  מקיפים  דיונים 

ביותר, לשאת את המשרה הרמה כראש הישיבה בראדין. 
נכדו של ר' משה, ר' חיים סלומון, היה בן בית אצל הגרא"ז מלצר. 
יום אחד סיפר ר' חיים לר' איסר זלמן, את הסיפור שר' משה למד 
בוואלוז'ין עם חברותא במשך שנתיים וכלל לא ידע את שמו, ויום 
לחפשו  וכשהחל  חיפשו,  משה  ר'  החברותא  הגיע  כשלא  אחד 
שאלוהו מה שם חברותתו, ר' משה אמר שאיננו יודע, ר' איסר זלמן 

שמע את הסיפור והתפעל ממנו עד למאוד...

)מתוך הספר בשבילי ראדין(

שמעה של הישיבה החל לצ ת 
בשער בת רבים, ומעיירות 
גדולות ב ו ועלו הצעות, כי 
הח"ח וישיבתו יעתיקו  ת עצמם 
 ליהם. הח"ח סירב, ב שר סבר 
כי ר דין הירו מקום המסוגל 
להתעלות רוחרית, ור דין הי  
המקום הר וי לישיבתו
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"ש לתי ןעם מהו הסוד של  ותו  דם?  יך הו  הצליח כל כך עם הברים 
שלו? הצלחתם היתה מעל ומעבר למשוער!"

 הרה"ג ר' ישר ל ליוש, מרהל מחלקת שיבוץ ברי הישיבות ב' חירו' 
ור"מ בישיבת ' הבת  הרן', מסןר על הןעילות ה ירטרסיבית של ' חירו' בימי הקיץ

יוחרן וסרמן 

לו  רב  שידיו  כמי  מאוד,  מוכרת  ליוש  ישראל  ר'  הרה"ג  של  דמותו 
שיכירו  ויש  'אחינו'  בארגון  פעילותו  במסגרת  החינוכית  בעשייה 

אותו גם כמנחה את מעמדי הסיום העולמיים של 'דרשו'. 
בתקופה זו של השנה מוטל על כתפיו עול כבד ועצום, כמי שאמון 

וממונה על שיבוץ בני הישיבות במסגרת ארגון 'אחינו'. 
"עבור רבים מבחורי הישיבות הימים של סוף זמן קיץ, וגם בתקופה 
זו הם ממש 'הימים הנוראים', במלוא מובן המילה", מספר הרב ליוש, 
לצעירים,  בישיבה  ג'  שיעור  המסיימים  לבחורים  במיוחד  "כוונתי 

ומתעתדים לעלות בעוד ימים אחדים לישיבה גדולה. 
הרב ליוש מפרט מה עברו הבחורים בקיץ האחרון: "לפני שעולים 
וזאת  לישיבות,  והקבלה  המבחנים  שלב  את  יש  גדולה  לישיבה 
נקודת מבחן קשה מאוד לכל בחור. לא מעט בחורים סופגים מכה 
כואבת ומאכזבת מאוד, כשמתברר שהם לא התקבלו אל הישיבה 
הר"מים  אבל  מתקבלים,  כן  דווקא  אחרים  כך.  כל  חשקו  הם  שבה 
לישיבה  ללכת  להם  ממליצים  דווקא  הקטנה  מהישיבה  שלהם 
אחרת, והם צריכים לקבל החלטה אם ללכת אחר שאיפת ליבם, או 

לשעות לעצת רבותיהם. 
"זאת לא תקופה פשוטה בכלל. יש בחורים שמבחינתם אי קבלתם 
הראשון  מהרגע  מוות.  כמכת  כמוה  אלמונית,  או  פלונית  לישיבה 
רצו  כי  במיוחד  והתאמצו  התייגעו  הם  הקטנה  בישיבה  שלהם 
הם  ושאליה  חולמים  הם  שעליה  גדולה  ישיבה  לאותה  להתקבל 
משתוקקים כל כך, והנה, ברגע אחד הם מקבלים תשובה שלילית 
שמורידה אותם לקרקע המציאות, והמפגש עם אותה קרקע כואב 
יימחה אי  יימחה במהרה, וספק רב אם הוא  מאוד, זה עלבון שלא 

פעם". 
"זה  לתאר,  ליוש  הרב  ממשיך  הזה",  בסיפור  בעייתי  הכי  "החלק 
החלק שבו הבחורים האלו לא יכולים אפילו לספר על כך שהם לא 
יודעים ש'דאגה בלב איש ישיחנה', אבל הבחורים  התקבלו. אנחנו 
האלו מתביישים ונכלמים לספר, שהם לא התקבלו לישיבה שכולם 

ידעו שהם כל כך רוצים להתקבל אליה... 
"ולמרות זאת, אין להם אפשרות להסתיר את הכישלון, כי עליהם 
להיבחן בישיבות נוספות, ולמצוא ישיבה שכן תסכים לקבל אותם. 
זה מאוד מורכב, מאוד רגיש וזאת תקופת זמן מאוד טעונה ומאוד 

מסוכנת". 

כאן נכנס לנושא הרב ישראל ליוש, והצוות שעובד עמו במחלקת 
ימות  כל  עוסקת  זו  מחלקה  'אחינו'.  בארגון  הישיבות  בני  שיבוץ 
הם  בה  בישיבה  מסתדרים  שאינם  לבחורים,  וסיוע  בעזרה  השנה 
מדובר  אחרת.  לישיבה  לעבור  הזמן  שהגיע  ומרגישים  לומדים, 
מעדיפות  עצמן  את  שמכבדות  ישיבות  כי  מאוד,  מורכב  בפרויקט 
וגם לא מעוניינות  שלא לקבל בחורים חדשים אחרי תחילת הזמן, 

להכניס בחורים לשיעור ב' או שיעור ג'. 
ומאמצי  קשרים  של  שלם  מערך  ליוש  הרב  מפעיל  כאלו  במקרים 
שכנוע, עד שהוא מצליח לעזור לבחור להיכנס לישיבה המתאימה 

לו וההולמת את סגנונו ויכולותיו. 
ההשקעה  עיקר  בעיצומה,  הגדולות  לישיבות  כשההרשמה  אבל 
ללמוד,  כך  כל  רצו  בה  לישיבה  התקבלו  שלא  בבחורים  ממוקדת 
ובבחורים שבעצם לא יודעים מה להחליט ולאיזו ישיבה כדאי להם 

ללכת. 
"כמובן שהדבר הכי טבעי והכי בריא שבחור צריך לעשות, זה לקבל 
הכוונה קודם כל מההורים שלו, ולאחר מכן להיוועץ באנשי הצוות 
לקבל  רוצים  בחורים  לפעמים  אבל  מגיע.  הוא  שממנה  בישיבה 
ייעוץ מגורם חיצוני שמכיר את כל הישיבות, ויודע להבחין ולהגדיר 
הבחור  של  שההתאמה  כך  ישיבה,  לכל  הייחודיים  המאפיינים  את 

לישיבה בה ילמד, תהיה הכי קרובה למושלמת", אומר הרב ליוש. 
"ובהקשר זה אני רוצה לצטט כאן סיפור ששמעתי מפיו של משגיח 
הנערץ, הגאון הצדיק רבי ישראל מאיר המניק זצ"ל, שהיה משגיח 
'יד אהרן', ושפעם ניהלתי עמו שיחה בנושא זה, והיא אף  בישיבת 

הובאה בכתובים. 
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"סיפר הרב המניק, שהוא הכיר יהודי יקר שכל בניו הצליחו בישיבות, 
מעל  היתה  הצלחתם  נפלאים,  שידוכים  עשו  דרכם  בהמשך  וגם 
ומעבר למשוער: 'שאלתי פעם את אחד המחותנים של אותו יהודי', 
מספר הרב המניק, 'מהו הסוד של אותו אדם? איך הוא הצליח כל 

כך עם הבנים שלו?'
"הוא ענה לי: 'אגרונום טוב הוא אגרונום שיודע היכן לשתול כל עץ 
וכל צמח, הוא יודע להבחין בין פיסת אדמה המתאימה לשתיל זה, 
הוא  שלי,  המחותן  אחר.  שתיל  דוקא  יותר  טוב  שתצמיח  כזו  ובין 
כל  לשתול  ישיבה  באיזו  דשמיא  בסייעתא  ידע  הוא  טוב,  אגרונום 
כולם את הישיבה היוקרתית, או את  בן שלו, הוא לא חיפש עבור 
הישיבה הגדולה ביותר, אלא הוא ידע לכוון כל בן לישיבה שמתאימה 

לו, בלי חשבונות צדדיים, ואכן השתילים שלו פרחו יפה'...".

באחרונה  שאירע  בסיפור  ליוש  הרב  אותנו  משתף  השיחה,  בסיום 
במסגרת הפעילות בארגון: "הגיע אלינו בחור מישיבה טובה יחסית, 
בחור טוב, ירא שמים ומתמיד גדול, שלא הצליח להתקבל לישיבה 

מסוימת שאליה הוא מאוד רצה להתקבל. 
"האמת שהבחור כן התאים לאותה ישיבה, אבל למרבה הצער שניים 
להתקבל,  רצה  בה  בישיבה  רעה.  לתרבות  יצאו  הגדולים  מאחיו 
שמעו על כך, והחליטו שהם לא רוצים לקחת סיכונים. מי יודע אם 
לו,  מזיק  הזה  הקשר  כמה  ועד  המקולקלים,  אחיו  עם  קשר  לו  יש 

שיילך ללמוד בישיבה אחרת...
"אותו בחור הבין היטב מדוע לא התקבל לישיבה, והוא מאוד נשבר 
מזה. הוא טען שמענישים אותו על מעשיהם של אחיו, ושבמקום 
לשבח אותו על כך שהוא בחר להתרחק מהם ולדבוק בדרך טובה, 
עוד מרחיקים אותו מהישיבות הטובות ולא נותנים לו סיכוי להצליח 

בחיים. 
"הגיעו הדברים לידי כך שהוא החליט שהוא לא הולך לשום ישיבה. 
יוכיח  הוא  ומשם  הסמוך,  המדרש  בבית  וילמד  בבית  יישאר  הוא 

לכולם שכדי להצליח בתורה וביראת שמים, אין צורך להגיע לישיבה 
בכלל... 

"כמובן שהוריו ומחנכיו מאוד חששו לגורלו הרוחני. אם הבחור לא 
לקבל  רצתה  שלא  ישיבה  שאותה  למפרע  יוכיח  הוא  לישיבה,  ילך 
כמו  ייראה  בוודאי  והוא  היום  ירחק  לא  שלה.  בחשש  צדקה  אותו 

האחים שלו רח"ל. 
"ראש הישיבה שלו ביקש ממנו שיבוא לפחות לדבר איתי, ואני אכן 
קיבלתי אותו לשיחה, ושמעתי את צערו. לא היו לי מילים לומר לו, 
הוא צדק במאת האחוזים, הוא אכן נענש בגין מעשיהם של אחיו, 
לא היה בו שום פגם או פסול שיצדיק את זה שלא רצו לקבל אותו, 

חוץ מהעובדה שהוא 'אח של...'. 
"נשאתי עיני בתפילה לבורא עולם, ובסופו של דבר אמרתי לו: 'בחור 
יקר, שתדע לך שאתה צודק בכל מילה. הכאב שלך גדול ונורא, ואני 

מזדהה אתו מאוד. זה באמת לא מגיע לך! 
יודע למה לא קיבלו אותך  "'אבל אל תחשוב אפילו לרגע, שאתה 
ואני אומר לך  לישיבה. הקב"ה מסובב את הסיבות חשבה לטובה, 
שמהזמן הקצר שאני מבלה איתך כאן בחדר, כבר למדתי שאתה 
באמת לא מתאים לישיבה הזאת. זה לא הסגנון שלך, אתה לא היית 
קיבלו  לא  שהם  זה  על  לבכות  במקום  שנה.  מחצי  יותר  שם  שורד 

אותך, אתה צריך לשמוח'...
שלה,  הסגנון  ועל  הישיבה  על  דברים  כמה  לו  הסברתי  זה  "בשלב 
הבחור  שלו...  ולסגנון  לאופיו  מתאימה  לא  אכן  שהיא  לו  והוכחתי 
היה מופתע. הוא מצא טעם בדברים שאמרתי לו, ובתוך זמן קצר 
שלשמחתי  נוספות,  ישיבות  לשלוש  להירשם  הסכים  כבר  מאוד 
לאיזו  איתי  להתייעץ  בא  הוא  מכן  ולאחר  אותו  קיבלו  כולן  הרבה 

מבין השלוש כדאי לו ללכת... 
שחת  מרדת  בחור  להציל  כדי  שצריך  מה  כל  שלפעמים  "ללמדך, 
ואני מודה  זה היכרות טובה עם עולם הישיבות,  וזרעו אחריו,  הוא 
כל  רבים אחרים,  הזה, שבו משבצים  לקב"ה ששיבץ אותי במקום 

אחד למקום המתאים ביותר עבורו". 
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הג ון הצדיק רבי חיים ברים זצ"ל מסןר, כי ןעם ןגש  ת מרן הג ון 
רבי יחזק ל  ברמסקי זצ"ל, בעל ה'חזון יחזק ל', שב מתןילה בכותל 

המערבי, ורוחו טובה עליו. הו  שיער כי זו שעת הכושר, ולכן ש ל  ותו: 
"על מה הרב התןלל בכותל?", ורבי יחזק ל השיב לו כך בןשטות ובכרות

מ וצרותיו של הג ון רבי  ליעזר טורק שליט" 

האדם  את  ללוות  האמור  ביותר,  חשוב  בנושא  מתחילה  פרשתנו 
בכל רגעיו ועיתותיו בימי חייו – נושא התפילה. חובה עלינו להעמיק 
היטב בנושא זה, אודותיו קבעו חז"ל כי הוא מן הדברים העומדים 

ברומו של עולם, אך בני אדם מזלזלים בהם )ברכות ו, ב(.
התורה מתארת כאן את תפילתו של משה רבינו שהתחנן לפני בורא 
להיכנס  הזכיה  את  לו  ויעניק  מריבה,  במי  חטאו  על  שימחל  עולם 
לארץ ישראל. ידועה דרשת חז"ל )דברים רבה, פרשת וזאת הברכה 
יא, י( כי משה רבינו התפלל על כך חמש מאות וחמש עשרה פעמים 
כמנין "ואתחנן". משה לא אומר נואש, הוא מתפלל על כך שוב ושוב 
ָלְך! ַאל ּתֹוֶסף  ממעמקי לבו, עד שהקדוש ברוך הוא אומר לו: "ַרב 

ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר ַהֶּזה" )דברים ג, כו(. 
עוד  מתפלל  היה  משה  אם  כי  כאן(,  רבה  )מדרש  כותבים  חכמים 
תפילה אחת, הקדוש ברוך הוא היה מתרצה לו ומכניסו לארץ, משום 
אפשרית.  מחיצה  כל  לשבור  המסוגל  כח  היא  אמיתית  שתפילה 
לכן  נסתרים,  מטעמים  יכנס,  שמשה  רצה  לא  הוא  ברוך  הקדוש 

ביקש ממנו לחדול מלהתפלל.
בעל  זצ"ל,  שןיר   רטע  רתן  רבי  המקובל  הקדוש  הגאון  כי  נציין, 
כתב  ובו  ואתחנן  פרשת  על  שלם  ספר  כתב  עמוקות',  ה'מגלה 
משה  תפילת  על  לך'  'רב  כמנין  הסברים  ושניים  חמישים  מאתיים 
רבינו. הרוצה להרחיב מושגיו יעיין בספר הנזכר, אך אנו ננסה לקרב 
את יסוד הדבר אל ליבנו, ולהרחיב בנקודות אשר ניתן ללמוד מהן 

על ענין התפילה למעשה. 
אותן  כל  של  מהותן  מה  לכאורה,  דרשני.  אומרים  אלו  חז"ל  דברי 
להפציר  הרבה  כה  הוא  מדוע  הנביאים?  אדון  שהתפלל  התפילות 
ולהתחנן? האם לאחר מאה ומאתיים תפילות עדיין לא היה ברור לו 
דיו כי הקדוש ברוך הוא אינו חפץ להיענות להפצרותיו ותפילותיו? 

אך יותר מכל התמיהות הללו, עומדים אנו נרעשים ותמהים בעיקר 
זאת,  להכיל  ניתן  כיצד  להבנה:  מושגת  בלתי  אחת,  נקודה  בגלל 
שמשה רבינו עליו השלום, מבחר המין האנושי, אב הנביאים כולם 
אדם  בידי  שנמסרו  והשלימויות  המעלות  כל  את  שהשיג  והיחיד 
)ראה בהקדמת הרמב"ם למסכת אבות, פרק ז(, עומד ומתחנן על 
נפשו למעלה מחמש מאות פעם! ותפילותיו כביכול יוצאות לשוא 
וחוזרות ריקם? הלא הקדוש ברוך הוא "שומע תפילת כל פה", קל 
וחומר שהוא שומע תפילותיו של בנו אהובו, נביא ישראל אשר לא 

קם כמותו מעולם?

בהמשך  מתבוננים  כאשר  יותר,  גבוה  ועולה  מיתמרת  זו  תמיהה 
המדרש שם, בתיאורם של חז"ל על אופן תפילתו של משה, כיצד 

שפך את נפשו בתפילה: 
"באותה שעה מה עשה משה? לבש שק ונתפלש באפר ועמד בתפילה 
ובתחנונים לפני הקדוש ברוך הוא, עד שנזדעזעו שמים וארץ וסדרי 
גלוי  בראשית... אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, 
מאמינים  שהיו  עד  ישראל  על  שנצטערתי  וצערי  יגיעי  לפניך  וידוע 
ומצוות;  תורה  להן  שקבעתי  עד  עליהן  נצטערתי  צער  כמה  לשמך. 
אמרתי, כשראיתי בצרתן – כך אראה בטובתן. ועכשיו, שהגיע טובתן 
אתה  הרי  הזה'?  הירדן  את  תעבור  'לא  לי  אומר  אתה  ישראל,  של 
עושה את תורתך פלסתר, דכתיב 'ביומו תתן שכרו ולא תבוא עליו 
השמש, כי עני הוא ואליו הוא נושא את נפשו'... וזו היא שילום עבודה 

של ארבעים שנה שעמלתי עד שיהיו עם קדוש ונאמן?"...
נוקבת  הנפש  בהשתפכות  רבינו  משה  של  שתפילתו  יתכן  כיצד 
כזאת, ודבריו הנוראים והמרטיטים כל לב, לא עשתה רושם למעלה?
משה  של  תפילותיו  שאכן  היא,  והברורה  הפשוטה  האמת  אולם 
רבינו לא היו חס וחלילה לשוא, ובודאי לא חזרו ריקם מלפניו יתברך. 
יתירה מכך, מעולם לא היתה תפילה שחזרה ריקם, שכן תפילה של 
יהודי אינה בטלה לעולם מבלי שתפעל את פעולתה. אלא פעמים 
ובדרכים  ציפה,  לא  שהמתפלל  באופן  לתפילה  עונה  שהבורא 

נשגבות ונעלות מבינתנו.
כאשר נתבונן בזה, נתחזק מאד בעבודת התפילה ובטוהר כוונתה. 
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השל"ה הקדוש כותב כי אין תפילה שאינה נשמעת, ותפילה תמיד 
מרקעת שחקים. אם אינה פועלת עבור המתפלל עצמו, היא פועלת 
כלל  עבור  פועלת  היא  אז  צאצאיו  עבור  לא  ואם  צאצאיו,  עבור 

ישראל. אבל לא תיתכן תפילה שתחזור ריקם! 
תפילה מעצם מהותה מוכרחת לפעול, ואין מציאות כזאת שתפילה 

תלך לריק. זהו יסוד היסודות הראשון בעניין התפילה!
הקדושים  חז"ל  לנו  גילו  עצמו,  רבינו  משה  תפילות  בענין  והנה 
רבינו  משה  י(:  ז,  תבוא  כי  רבה  )דברים  ומבהיל  נורא  דבר  במדרש 
נא"  "סלח  בקשת  את  לקיים  כדי  נא"  "אעברה  בקשתו  על  ויתר 

שהתפלל בשעת חטא העגל:
"אמר לו הקדוש ברוך הוא, משה, אין אתה יודע מה לעשות. אתה 
רוצה לאחוז את החבל בשני ראשין - אם 'אעברה נא' אתה מבקש 
בטל  לקיים,  מבקש  אתה  נא'  'סלח  ואם  נא';  'סלח  בטל  לקיים, 
כך,  רבינו  משה  ששמע  כיון  לוי,  בן  יהושע  רבי  אמר  נא'.  'אעברה 
אמר לפניו: רבונו של עולם, ימות משה ומאה כיוצא בו - ולא תנזק 

צפורנו של אחד מהם!".
לבד מעוצם הרגש של הרועה הנאמן כלפי בניו אהוביו, למדים אנו 
לכלל  הועילו  עצמו  על  רבנו  משה  של  תפילותיו  אכן  נורא:  דבר 
ישראל כולו! תפילותיו גרמו שהקדוש ברוך יסלח לעם ישראל על 

עוון העגל החמור! 
השם  "ויתעבר  הכתוב  פשטות  ביאור  נראה  ולדרכנו, 
מפרש  אמנם  רש"י  ממש.  כפשוטו  כ"ו(  ג,  בי למערכם" )דברים 
הדברים  כי  יתכן  המבואר  לפי  אך  לי",  גרמתם  אתם   - "בשבילכם 
מתפרשים לפי פשטותם: 'למערכם' התעבר בי הבורא יתברך, שלא 

להכניסני לארץ למרות ריבוי ההפצרות, כדי שיתכפר עוונכם!
הגאון הצדיק רבי חיים ברים זצ"ל מספר, כי פעם פגש את מרן הגאון 
מתפילה  שב  יחזקאל',  ה'חזון  בעל  זצ"ל,  יחזק ל  ברמסקי  רבי 
בכותל המערבי, ורוחו טובה עליו. הוא שיער כי זו שעת כושר, ולכן 
שאל אותו: "על מה הרב התפלל בכותל?", ורבי יחזקאל השיב לו כך 

בפשטות ובכנות: 
"אמרתי לקדוש ברוך הוא, רבונו של עולם! תשלח כבר את המשיח. 
ומדוע אני צריך את המשיח, מה השייכות שלי עם משיח? כי רצוני 
ללמוד עימו תורה, שהרי הוא לומד תורה היישר ממך יתברך, בלי 
אמצעים. אולם בינתיים עד שתשלח לנו את המשיח אבקש ממך – 
רבונו של עולם, אנא! תלמד איתי אתה תורה! תאיר את עיני במאור 

תורתך הקדושה!".
ןרוכטר  מרדכי  רבי  הישיש  החסיד  מהרב  נפלא  מעשה  שמעתי 
שליט"א, מחשובי חסידי ויז'ניץ בירושלים, אותו שמע בשעתו מפי 
הגאון הצדיק רבי רטע ןריירד זצ"ל, אודות רבו מרן הגאון רבי  יסר 

זלמן מלצר זצ"ל, ראש ישיבת 'עץ חיים' ובעל 'אבן האזל'.
שיעור  למסור  בדרכו  זלמן,  איסר  לרבי  פעם  התלווה  נטע  רבי 
בישיבת 'עץ חיים'. באמצע הדרך, לפתע ריצדו במוחו של רבי איסר 
מהלך  את  לכאורה  הסותרים  פלוני,  במקום  הירושלמי  דברי  זלמן 

הדברים שהתכוון להרצות בשיעור הקרוב.
נכנס לבית הכנסת הסמוך,  ראש הישיבה לא המתין אף רגע. הוא 

נעמד בפינה ושפתותיו רחשו מילות תפילה נרגשות: "אנא, טאטע! 
באשעפער! זכני שלא תצא תקלה מתחת ידי, ושלא אטעה בדבר 

הלכה"... 
לאחר דקות אחדות סיים רבי איסר זלמן את תפילתו, ליבו התמלא 
את  ליישב  רעיון  במוחו  הבזיק  לפתע  מאושר.  קרנו  ופניו  שמחה 
שאינם  רק  לא  הירושלמי  דברי  כי  לו  נראה  היה  וכעת  הדברים, 
סותרים למהלך הדברים אותם יאמר בשיעור, אלא אף מסייעים לו, 

ומתיישבים בטוב טעם ודעת כמין חומר.
ורבי  ולא הסתיר את התפעלותו מרבו,  רבי נטע היה מופתע מאוד, 
איסר זלמן הגיב לו בפשטות: "הרי הרבה פעמים קורה לי דבר כזה!"...
זה הזכיר לי מעשה אחר ששמעתי לא מזמן, אודות אחד המלמדים 
לייב  'קמניץ' בירושלים, הרב הצדיק רבי  החשובים בתלמוד תורה 

קורלרסקי זצ"ל. 
וצדיק  מרבים  שמים  ירא  ומיוחדת,  אצילה  דמות  היה  לייב  רבי 
בדרכיו. בצעירותו, היה רגיל ללמד בכיתה של שלושים ילדים, ואילו 
בשנותיו המאוחרות, כשהתרחבו כותלי תלמוד-התורה,  לימד רבי 

ליב כיתות גדולות, לפעמים גם של שישים ושבעים ילדים.
נשאל  גדולה?",  כה  בכיתה  משמעת  להטיל  לכם  קשה  לא  "האם 
כשהוא  בשלילה.  ובכנות  בפשטות  השיב  והוא  לייב,  רבי  פעם 

מטעים ואומר: 
תפילה  מרחשות  שפתי  לכיתה,  מגיע  אני  כאשר  יום  בכל  "הנה 
יהיה  שלתלמידים  בכיתתי.  היום  שאצליח  הלב,  מעומק  חרישית 
ויראת שמים  'דרך ארץ' כלפיי. שאצליח לטעת בהם אהבת תורה 
זה משנה כלל אם  אין  לכן  אמיתית. ברוך השם, תפילתי נשמעת. 
בכיתה ישנם שלושים ילדים או שבעים, הרי בכל מקרה כל ההשפעה 

שלי עליהם היא בכח התפילה!"...
עולם,  בורא  לפני  לחשם  צקון  את  ושלימים  יראים  שפכו  כך 
מן  בהשתפכות הנפש, בהתרפקות, כדבר איש אל רעהו. תפילות 

הסוג הזה – נענות.

)מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא'(

ר ש הישיבה ל  המתין  ף 
רגע. הו  רכרס לבית הכרסת 
הסמוך, רעמד בןירה ושןתותיו 
רחשו מילות תןילה ררגשות: 
" ר , ט טע! ב שעןער! זכרי 
של  תצ  תקלה מתחת ידי, 
ושל   טעה בדבר הלכה"... 
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רחטש'ע קיבל צלחת מל ה כל טוב, שתה, ביקש מיטה ושקע בתרומה 
מתוקה. הרורה ה דומה רדלקה למחרת בבוקר. ה ורחים שהת כסרו בבית 
הרב, יצ ו מיד עם בוקר כל  ורח מהבית והלך ליעדו, למשרד הממשלתי 
 ו לבית החולים שלשמו הגיע לכ ן.  בל רחטש'ע ל  הלך לשום מקום...

סיןור מיוחד ש ירע לןרי כמ תיים שרה, עם הג ון הרודע רבי 
יעקב משולם  וררשטיין, הידוע כ'בעל הישועות יעקב'

מ ת: הרב שמעון טיקוצקי

"ִּכי ִהו  ָחְכַמְתֶכם ּוִביַרְתֶכם" )דברים ד', ו'(

העיר לבוב לפני כמאתיים שנה. יהודים גליצאיים מלאי טעם וצורה 
מתהלכים ברחובות, בבתי הכנסת והמדרש ספונים תלמידי חכמים 
של  דמותו  מאהילה  כולם  ועל  בקומתם  חמה  שמעניקים  אדירים, 
הידוע  אורנשטיין,  משולם  יעקב  רבי  הנודע  דאתרא, הגאון  המרא 

כ'בעל הישועות יעקב'.
לבוב, בירת חבל גליציה, הייתה בימים ההם )וגם כיום( עיר מרכזית 
וסואנת, מעין צומת דרכים ארצית. היו בה משרדי ממשלה, מרכזי 
מסחר ורפואה, אורחים ופנים חדשות היו חלק בלתי נפרד מההווי 
המרא  של  לביתו  אכסניה?  המחפש  יהודי  פונה  ולאן  הלבובאי. 

דאתרא, ה'ישועות יעקב'. 
מצוות  יעקב'  ה'ישועות  קיים  העצומה,  ולמדנותו  גאונותו  עם  יחד 
הכנסת אורחים בהידור רב. ביתו פתוח היה לרווחה לכל עובר אורח. 
יהודים מכל הסוגים התאכסנו בו כשהם מתקבלים בסבר פנים יפות, 
בארוחה חמה, משקה ואף במיטה ללון בה, והכול חינם אין כסף, על 

חשבונו של המרא דאתרא.
באחד הימים דופק בדלת יהודי בעל חזות מוזרה מעט, לבוש מעיל 
הוא  אומללה.  פניו  ארשת  מרוטה,  בקוטשמע  חבוש  קצר,  צמר 

התיישב וביקש משהו לאכול.
"איך קוראים לך?", שאלו בני הבית.

"קוראים לי נחטשע", נהם כחיה פצועה, בקול עילג.
ושקע  מיטה  ביקש  שתה,  טוב,  כל  מלאה  צלחת  קיבל  נחטש'ע 
בתנומה מתוקה. הנורה האדומה נדלקה למחרת בבוקר. האורחים 
יצא  בוקר  עם  מיד  מובטלים,  היו  לא  הרב  של  בביתו  שהתאכסנו 
כל אורח מהבית והלך ליעדו, למשרד הממשלתי או לבית החולים 

שלשמו הגיע לכאן. 
הוא  מאוחרת  בוקר  בשעת  מקום.  לשום  הלך  לא  נחטשע  אבל 
ארוחת  "אפשר  שינה.  יממת  חצי  לאחר  קולני,  בפיהוק  התעורר 

בוקר?", ביקש וכמובן קיבל בשפע. 
שעה לאחר מכן, כמו שעון שווייצרי, הוא כבר דרש לקבל 'ארוחת 
צהרים', ושוב קיבל מנה בשרית עם תוספות, מרק ואטריות, בעין 

יזוז  שהאיש  הבית  בני  היו  סבורים  בתחילה  אם  רחבה.  וביד  טובה 
לדרכו תוך יום יומיים, מתברר שהדרך לא אצה לו. נחטשע התמקם 

בבית, כאחד שלא מתכוון לזוז לשום מקום.
"צריך לרמוז לו שכאן זה לא 'הקדש', זה בית שאמנם מכניס אורחים 
אחר",  מקום  לו  שיחפש  פה  לגור  מתכוון  הוא  אם  קצוב,  לזמן  אך 
יעקב' אך הוא לא הסכים אתם,  ה'ישועות  בני הבית באוזני  לחשו 
"אסור לצער יהודי, הניחו לו, עזבו אותו בשקט, אנחנו נארח אותו 

בביתנו ככל שיידרש".
עם הזמן התרגלו איכשהו בני הבית לנוכחותו המעיקה של האיש, 
הוא הפך לחלק מהתפאורה של הבית. בעל ה'ישועות יעקב' מתהלך 
בסלון שקוע בחידושי תורה, נכנס לחדר הלימוד שלו, יוצא, מקבל 
קהל, ונחטש'ע... שרוע בפינה, ליד התנור, שותק, מכורבל במעילו 

ובמחשבותיו, לא עושה מאומה.

באחד הימים אירע מקרה חמור בעיר לבוב. 
אחד מיהודי העיר, יהודי בעל משפחה וילדים, הסתבך עם רשויות 
החוק ונלקח למעצר כשהוא צפוי לעונש כבד, של מאסר של שנים 
רב  יעקב',  ה'ישועות  בעל  האדמה.  לפני  מתחת  בצינוק  ארוכות 
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העיר, נכנס מיד בעבי הקורה והחל להפעיל את כל כוחו והשפעתו 
להמתיק את עונשו של היהודי, אך הפעם כל הדרכים היו חסומות.

לאחר מאמצים ובירורים רבים הגיע ללשכת ה'מרא דאתרא' פרט 
רגיש: השופט שאמור לדון בתיקו של היהודי נמצא במצוקה כספית 
גדולה, הוא הפסיד לפני כמה ימים הון רב בהימורים וזקוק נואשות 
היהודי  את  לחלץ  אפשר  גדול  כספי  שוחד  שבעזרת  כך  לכסף, 
לחופשי. ה'ישועות יעקב' התרגש לשמע הדברים, סוף סוף נפתחה 

הדרך להצלה.
העיר  ונגידי  עשירי  כל  את  להזמין  משמשו  את  שיגר  במקום  בו 
לבוב לאסיפה בהולה בביתו של המרא דאתרא, תוך שעה קלה הם 
התייצבו כולם סביב השולחן. "יש לנו כאן עניין של פדיון שבויים", 
פתח ה'ישועות יעקב' בכובד ראש וסיפר להם בקצרה על העניין, 

והלב היהודי כמובן נפתח לרווחה.
"אני תורם חמש מאות רובל", קרא ר' שמעלקע הנגיד, מיד אחריו 
העיר  עשירי  דומה,  סכום  הוא  גם  ותרם  זישא  ר'  העשיר  החרה 
וה'מצ'ינג' הזריז  התגייסו למצווה הגדולה בפקודת המרא דאתרא 
השיג בתוך כמה דקות את יעדו.  בירכתי החדר ישב כל הזמן הזה 

נחטש'ע, איש לא התייחס אליו.
קרא  הרב  לבתיהם,  והתפזרו  מהרב  יד  בלחיצת  נפרדו  העשירים 
כולו אל השופט, באותו רגע קם  ושיגר עמו את הסכום  למשמשו 
משונה  כשזיק  יעקב'  ה'ישועות  בעל  אל  וניגש  ממקומו  נחטש'ע 
לבשו  פניו  'נעבעך',  כאותו  פתאום  נראה  לא  הוא  לפתע  בעיניו, 
"אני  למארחו,  אמר  טוב",  לי  "תקשיב  ומרושעת.  שטנית  ארשת 

הייתי עד לכל מה שהתרחש כאן בדקות האחרונות.
"אני יודע בדיוק מי היה כאן, כמה כסף נתן ר' שמעלקא וכמה תרם 
ר' זישא, כעת יש לך אחת משתי הברירות, או שאתה נותן לי דמי 
'לא יחרץ' בסך חמשת אלפים רובל, או שאני הולך ברגע זה לבית 
המשטרה ומספר את כ-ל מה שידוע לי, ואתה יודע מה יהיה הסוף? 

חי חי חי, אתם כולכם תרקבו בכלא ביחד עם השופט".
בעל ה'ישועות יעקב' נחרד עמוקות לשמע הדברים, מתברר שהאיש 
האיום והמבחיל הזה, נחטשע, לא היה מסכן חסר כל כפי שהציג את 
עצמו, מדובר באדם ערמומי ומסוכן, 'מלשין' מהדיוטא התחתונה, 
שהתמקם בביתו לאורך התקופה האחרונה וניזון מכספו כטפיל רק 
כדי 'לעלות' על משהו לא חוקי ולסחוט ממנו דמי שתיקה עצומים.

"הרי החזקתי אותך בביתי שבועות ארוכים, לא חסכתי ממך דבר", 
ניסה הרב לפלס דרך לליבו, "נתתי לך מכל מה שיש לי, קיבלת מכל 
מאכל שהתבשל כאן, את המיטה הכי טובה, איך אתה יכול לעשות 
לנו דבר כזה?", נחטשע אפילו לא הגיב. אטום ומרושע. לו היה בידי 
ה'ישועות יעקב' הסכום הדמיוני שהוא דורש – הוא היה מעניק לו 

אותו בחפץ לב ובלבד שישתוק, אלא שלא היה בידו.
"אולי לפחות תוריד קצת את הסכום?", ניסה הרב, "ננסה לגייס חצי 

מהסכום שביקשת". 
"אגורה לא פחות", זקף נחטשע את ראשו ביהירות, "או שתיתן לי 
חמשת אלפים רובל או שתוך כמה שעות באים לכאן שוטרי העיר, 

וזורקים אותך לכלא ביחד עם השופט וכל עשירי העיר".

"אתה יודע מה?", נענה הישועות יעקב, "תן לי לחשוב על זה קצת, 
תחזור לכאן עוד שעה".

לזה כבר הסכים נחטשע ויצא מן הבית, בעוד ה'ישועות יעקב' נכנס 
בדיוק  דקות  שישים  כעבור  לבדו.  בו  ומסתגר  שלו  הלימוד  לחדר 
נשמעו נקישותיו של נחטשע בדלת, הישועות יעקב קרא לו להיכנס 

לחדרו.

"תשמע מה החלטתי", פתח ה'ישועות יעקב' בשלוות נפש:
"מקובל בידי מאבותיי שכאשר יהודי מקיים מצוה – לא ייתכן בשום 
בעקיפין,  או  במישרין  ממנה,  ויצמח  שייגרם  בעולם  ואופן  פנים 
את  שמקיימים  בתנאי  זה  כל  אבל  כלשהו.  ומכשול  נפש  עוגמת 
המצווה לשם שמים, לעשות רצון ה', בלי שום שיקולי רווח צדדיים 

ונגיעות אישיות. 
"לעומת זאת, כשהמצוה לא נעשית 'לשמה' בשלימות, אז אכן יכול 
לעיתים להיגרם עוגמת נפש ומכשול – לא כתוצאה מהמצוה עצמה, 

אלא בגלל אותה פנייה ושיקול צדדי שהתערבו בה. 
"בשבועות האחרונים", המשיך ה'ישועות יעקב', "קיימתי בך מצות 
ודאגתי  יפות  פנים  בסבר  לביתי  אותך  הכנסתי  אורחים',  'הכנסת 
לכל מחסורך, והרי לא ייתכן שמקיום מצוה יצמח ויתהווה כזה אסון 
גדול כפי שאתה רוצה להמיט עליי, ואם כן מה בכלל יש לי לחשוש 

ולפחד ממך?
"ובכל זאת לא הייתי רגוע, חששתי שמא לא קיימתי את ה'הכנסת 
ביקשתי  שמא  אישיות,  נגיעות  בה  התערבו  אולי  לשמה,  אורחים' 
למצוא חן בעיני תושבי עירי, אולי בתוך תוכי רציתי שבני עירי ידברו 
שהרב שלהם הוא 'מכניס אורחים' גדול, ואם כן שוב אינני מבוטח 

שמהמצוה הזו לא ייגרם מכשול.
"זו הסיבה שביקשתי ממך לחכות שעה", סיים הרב, "נכנסתי לחדרי 
ובדקתי טוב טוב בעצמי האם כוונתי הייתה לשם שמים, בלתי לה' 
של  שעה  לאחר  למסקנה  והגעתי  צדדית,  כוונה  שום  ללא  לבדו, 
התבוננות שאכן, קיימתי את המצוה לשמה, ולאור זאת בטוח אני 

שלא ייתכן בשום אופן בעולם שייצא ממנה עוגמת נפש.
ללכת  יכול  אתה  שחוקה,  אחת  פרוטה  אפילו  לך  אתן  לא  "ולכן 
למי שאתה רוצה ולספר מה שאתה רוצה, אני בטוח שלא יארע לי 

מאומה, וכעת צא מביתי עכשיו ומיד!".
ישירות  מהבית  ויצא  כבוש  בזעם  נחטשע  מלמל  בסדר",  "בסדר, 
שורה  להפליל  שעשוי  ערך  יקר  מידע  לי  "יש  המשטרה.  לתחנת 
ארוכה של אישים בכירים ומפורסמים בעיר, רב, בעלי הון ואפילו 
נראתה  ההתחלה  הקבלה.  בדלפק  השוטר  באוזני  לחש  שופט", 
מבטיחה, ליבו דפק בהתרגשות, הוא עומד להפוך למלשין מפורסם, 

ובטח יתוגמל כראוי על כך מידי הממשלה.
"תיכנס לחדר", הפנה אותו השוטר לחדר חקירות צדדי. 

שלפתע  אלא  לחדר,  ייכנס  שהחוקר  וציפה  בכיסא  התרווח  הוא 
נשמעו צעקות רמות מהמסדרון: "הוא שקרן, תזרקו אותו מכאן"... 
שהתקרבה  ככל  אך  אליו,  קשורות  לא  שהן  היה  בטוח  בתחילה 
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"רק מי שרבחן", מרסה הרב טרוןר לבט   ת הרגשתו; "מבין ויודע  יזו 
תחושת סיןוק מרגישים בגמר מילוי מבחן, כשרו ים ורוכחים לדעת שכן, 

ברוך השם,  רי שולט בכל הלימוד החודשי!..."

סדרת שיחות עם  רשים מוןל ים הרבחרים על כל הש"ס

הרה"ח  הרן כהן

וחי, אלו המילים  ובלב באופן מוחשי  לפעמים מה שנחקק בזיכרון 
והמשפטים בתחילת הריאיון והשיחה המחכימה. כך היה גם השבוע 
מסגרת  חברי  מחשובי  טרופר,  ישעיה  אברהם  הרב  עם  בשיחה 
לתועלת  להתראיין  שבקשתיו  אחרי  ברק.  בני  בעיר  ש"ס'  'קניין 
בתשובה;  ובנעימות  בחן  לי  הפטיר  התורה,  בידיעת  הרבים  זיכוי 
למה  הראשונה,  הסיבה  והצודקים,  המשכנעים  ההסברים  כל  "עם 
אני לא יכול להתחמק, היא הסיבה הפשוטה; הכרת הטוב העצומה 
שיש לי לארגון 'דרשו', כשבוודאי כשמצטרף לזה הנימוק האמיתי, 
על התועלת שזה יביא לאחרים, לכן על אף אי הנעימות להיחשף 

ברבים, אשתף בשמחה בסדרי השינון והחזרות לידיעת הש"ס". 

מתי התחלת ולמה? 
"היה זה אחרי החתונה, בהיותי אברך צעיר", חוזר ר' אברהם ישעי' 
בלימוד  אז  אחזו  היומי'  ה'דף  "בסדר  אחורה.  שנה  עשרה  שמונה 
עוד  לי  המוכר  'דרשו'  ארגון  הפציע  העולם  ולחלל  חולין,  מסכת 
מימי בישיבה, בתכנית  חדשה של מסגרת מבחנים לידיעת הלימוד. 
עם פרסום העניין, קלטתי שיש כאן מסגרת שדרכה אוכל לעבור 

ולרכוש ידיעה בש"ס, וכך ברוך השם הצטרפתי.
של  זמנים  יש  אברך  "לכל  טרופר,  הרב  משתף  הדברים",  "מטבע 
טרדות, עיסוקים, זמני שמחה וכדומה, אך המסגרת החודשית של 
מבחן בכל חודש, ביחד עם תחושת הסיפוק שלאחר כל מבחן, גרמה 
שנבחן",  מי  רק  והזמנים.  המצבים  בכל  להרפות  ולא  להמשיך  לי 
תחושת  איזה  ויודע  "מבין  הרגשתו;  את  לבטא  טרופר  הרב  מנסה 
שכן  לדעת  ונוכחים  כשרואים  מבחן,  מילוי  בגמר  מרגישים  סיפוק 

ברוך השם, אני שולט בכל הלימוד החודשי!".

מתי החלטתם להצטרף למסגרת 'קריין ש"ס'?
בתחילת  זה  היה  טרופר.  הרב  מתחייך  התיאבון",  בא  האוכל  "עם 
המחזור החדש ב'דף היומי', כש'דרשו' פרסמו על הקמת המסגרת 
להצטרף  מיהרתי  מיד  החודשית,  מהמסגרת  כנהנה  הייחודית, 
"במציאות  בגלוי,  הוא  משתף  למעשה",  אך  החדשה,  למסגרת 
בשטח לא ממש הצלחתי לעמוד בתנאי המסגרת, עד שאיבדתי את 

זכותי להמשיך ולהיבחן כחבר במסגרת 'קנין ש"ס'.
הרבה  צריך  להצליח  "שכדי  בקול,  מרחיב  הוא  קלטתי",  "ואז 
לא  הנ"ל  למרות  העיקר,  וזה  השם  וברוך  בחזרות.  להשקיע  יותר 

והכמיהה  השאיפה  בי  לפעם  המשיכה  העת  כשכל  התייאשתי, 
אכן  שאז  הבא,  המחזור  שהגיע  עד  הש"ס,  את  לדעת  היהודית 
היה ברור לי שהפעם אני מצטרף שוב להיבחן, ואכן ברוב סייעתא 

דשמיא, במחזור הקודם כבר זכיתי להשתתף ולהיבחן".

בקשנו לשמוע את סדרי   -  יך  תה מתכורן למבחרים החודשיים? 
השינון והחזרות.

בהבנה  היומי  הלימוד  בתחילה  היינו  מהבסיס,  מתחיל  "הכל 
ובבהירות, בהמשך, לקראת סוף החודש, דהיינו ביומיים האחרונים 
לפני המבחן אני חוזר על כל הלימוד החודשי, בפרט בלילה האחרון 
וביום המבחן עצמו". לפליאתי על ההספק הרב, מציין הוא, שבביתו 
תפוס  הכל  לדבר'  מי  עם  'אין  המבחן  לפני  הללו  שבימים  יודעים 
בכור  העמידה  עד  החודשי  הלימוד  כל  את  לדעת  לזכות  וממוקד 

המבחן בהצלחה.

ה ם  תה מתכורן למבחן המסכם? ו יך?
"ברור! חוזרים על המאה ועשרים דף", הוא עונה, כשהוא מפליט באי 
הבנה; "איך אפשר לדעת בלי חזרה?! אם כי", הוא מוסיף הסתייגות, 
"אף שאמנם לא תמיד אני מספיק לחזור על כל המאה ועשרים דף, 

אך תמיד אני משתדל לחזור על כמה שיותר דפים".

בבסיס,  יך  תה מתכורן למבחרי 'קריין ש"ס'?
התקרבות  "עם  בחיוך.  הוא  מגיב  קאי",  והחזר  בעמוד  ימיו  "כל 

הרב אברהם ישעיה טרופר
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המבחן ובפרט בחודש לפני המבחן, אני עובר ובודק מה המסכתות 
שאני זוכר פחות, ועליהן אני עושה חזרה מהירה".

דף  הגדולים של  לף  גם כשמדובר במבחרים  וככה  ןשר להצליח 
ויותר? 

אך  מבחן,  כל  לפני  דף  האלף  כל  על  לחזור  מצליח  לא  אני  "אכן 
לכן צריך להזכיר ולהדגיש יותר, שהעיקר תלוי בלימוד הראשוני". 

לבקשתנו הוא מפרט בבהירות את הסדר;
"לפני הכל, צריך ללמוד בצורה יסודית את הדף היומי, גמרא רש"י 
תוס', עד שמבינים היטב את הלימוד, וכך זה נשאר בזיכרון לטווח 

ארוך יותר.
כשמפעם  היום.  למדתי  מה  בקצרה  מסכם  אני  לימוד  כל  "בסיום 
בתקופה  בדפים  למדתי  מה  בקצרה  בראש  משחזר  אני  לפעם 
האחרונה, וכך בודק את עצמי האם אני זוכר כל דף, וגם מרוויח סוג 
של חזרה מהירה. כמובן, כשאני מוצא את עצמי עם דף שאני לא 
זוכר בדיוק, אז אני פותח את הגמרא, עובר ומעיין בפנים, וכך מרענן 

את זה בזיכרון.
או  ושוב בדרך  אני משחזר שוב  סיום מסכת  גם בהמשך, מדי  "כך 
בכל מקום, במהירות, דף אחרי דף באותה מסכת, עד שאני מרגיש, 

שמסכת זו נחקקה אצלי בזיכרון, שקניתי אותה".
בעניין זה מציין הוא מה ששמע מהגאון רבי יהודה עדס שליט"א, 

ששאל את מרן הרב אלישיב זצוק"ל מה הסגולה לזכור, ענה לו הרב 
אותו  שאל  לחזור.  היא  הסגולה  אז  סגולה,  מחפשים  אם  אלישיב: 
הרב הדס: "משמע, שזו לא העצה הפשוטה לזכור אלא רק סגולה", 
ענה לו הרב אלישיב: "העצה הפשוטה היא לא להסיח דעת". "נראה 
לי", הוא משלים בחן, "שלעבור בראש דף-אחרי-דף נכלל בהגדרות 

אלו גם חזרה וגם שלא להסיח את הדעת".

מה  תה משיב לחבר/מכר המתעריין  צלך על הצטרןות לתכרית 
"קריין ש"ס"?

"כל אחד צריך שתהיה לו מטרה ברורה, שאותה הוא שואף לבצע", 
משיב הוא בלהב. "כל אחד לפי רמתו ודרגתו צריך לחשוב ולבחור 
לעצמו איזה יעד שהוא רוצה להגיע אליו. כשלצד זה צריך גם תכנית 
למקום  לנסוע  אפשר  אי  הרי,  השאיפה.  את  להגשים  איך  סדורה 

כשאין יעד ברור שאליו מתכוונים להגיע, וללא תכנית איך נוסעים.
"כה גם", מסיים הוא בלהט כובש, "בלימוד התורה צריך שיהיה יעד 
שהוא  'מחייב'  גם  הכוללת  ומתוכננת,  מוגדרת  תכנית  לצד  ברור 
שאיפה  יש  "שאם  מאושר,  מסיים  הוא  כשברור",  'מזכה'.  בעצם 
לדעת את כל הש"ס, ומבינים כבר שצריך תכנית עם מחייב - 'קניין 

ש"ס' זוהי הדרך הישרה!"...

 לשליחת תגובות לכותב המאמר,
a0533185209@gmail.com :כתבו ל
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' ז מה הקשר  ליו?!' – ש ל הרוסע, ב מת ש ירו מבין. מחזה כה רעלה 
טרם ר ה מעולם, שרהג יוצי  מכיסו כרטיסים וישלם עבור הרוסעים, זה 
מחזה רדיר ביותר ורןל  עד מ וד. הרהג קושר ז ת ברב העיר רמת השרון, 

הג ון רבי יעקב  דלשטיין.  ולם מסתבר שהרב כלל ל  מממן  ת 
הגמ"ח ושמ   ף ל  יודע על קיומו בכלל... מה קורה ןה?!

וכיצד טיול ערב על חוף הים ברה 40 בתים בישר ל?

הרה"ג  שר קובלסקי שליט" 

"ְוָ ַהְבָּת ֵ ת ה' ֱ ֹלֶקיָך" )דברים ו', ה'(

בו אנו חיים, מכיל בתוכו כשמונה מיליארד אנשים, שבכל  העולם 
מתאמצים  ושותים,  אוכלים  יומם,  למלאכת  והולכים  קמים  בוקר 
ומשיגים, ובשעת ערב עולים על יצועם. זה המכנה המשותף הרחב 
שרוב בני האנוש שותפים לו, אבל כל אדם מבין עניין, כל יהודי בר 
האישי  התפקיד  מה  עצמו  את  שואל  למשהו,  להגיע  שחפץ  דעת 

שלי, בשביל מה אני כאן, איזו מטרה אני צריך להגשים?!
נכון, אנחנו  ייעוד.  לנו  יש  לנו תפקיד,  יש  נבראנו סתם כך,  הרי לא 
את  לעשות  משתדל  איש  איש  האישית,  ברמה  שלנו  את  עושים 
המירב והמיטב בכוחותיו שלו, למען הישגיו האישיים. אבל אם אדם 
פועל רק למען ההישג האישי שלו, אם הוא ורק הוא המטרה בחייו, 
אזי אם לא היה נברא – לעולם לא היה חסר כלום, שהרי הוא איננו, 
וממילא תפקידו מיותר... אם כן, מה אפוא התפקיד שלנו בהשפעה 

על העולם? מה המטרה בכך שכולנו קיימים כאן?!
לנו  ומעניקה  אדמות,  עלי  לתפקידנו  צוהר  פותחת  השבוע  פרשת 
מצוה מרגשת, מרוממת, ייחודית ויקרה: 'ואהבת את השם אלוקיך', 
יותר  ממש!  אותו,  לאהוב  כך.  פשוט  ה',  את  לאהוב  מצוה  ישנה 
מכל אי מי שאנו אוהבים כי הוא קרוב לנו או יקר לנו - יש לנו מצוה 

אמיתית לאהוב את ה' יתברך, נפלא!
אבל במצוה הזו טמונה משמעות נוספת, מרחיקת לכת, שחושפת 
יומא  במסכת  רבותינו  מגלים  וכך  אדמות.  עלי  שלנו  התפקיד  את 
ומחייבת,  עמוקה  והיא  משמעות,  עוד  יש  הללו  שלמילים  פ"ו,  דף 

מרגשת ומפעימה: 'שיהא שם שמים מתאהב על ידך!'
כלומר, כל יהודי בעולם הזה הו  ל  רק יהודי לעצמו. הו  שגריר. 
מי שרו ה  ותו  לגרום לכל  הו   ייצוגית. התןקיד שלו  הו  דמות 
לקרו  בהתןעלות: 'וו וו. רו ים שה יש הזה הו  יר  שמים, רו ים 
שהו  מחובר להשם יתברך. ההתרהגות שלו, צורת השיחה שלו, הו  

 צילי, הו  בן של מלך, זה ריכר בכל תרועותיו והליכותיו!'
זה מדהים ברמה רב מימדית: ראשית, כי שלא כדרכן של רוב מצוות 
התורה, הרי שבמצוה הזו אין הוראה ברורה ומפורשת, תעשה כך, 
או לא תעשה כך. ההיפך, יש כאן אמירה כללית, הכי כללית שיש: 

תתנהג יפה. תגרום לאנשים להעריך אותך, כי כשמעריכים אותך – 
מעריכים את הבורא שבדרכו אתה הולך ובמצוותיו אתה חפץ!

שרית, יש כ ן קביעה על יכולת ההשןעה של כל  חד מ יתרו על ברי 
ה רוש שסביבו. מסתבר, שכל  חד מ יתרו, בהתרהגותו, בהליכותיו, 
בתרועותיו – עשוי לחולל מהןך חשיבתי ביחס כל ברי ה רוש לבור  
עולם. כל  חד מ יתרו, במילה  חת, בהתרהגות  חת, יש לו  ת הכח 

לרומם  ת שם ה' בעולם!
ל   לעולם  מכובדת,  מדירה  של  שגריר  מחייב.  זה  כמה  ושלישית, 
כי  בתור.  דוחף  רמות,  ו  צעקות  צועק  מרושלת,  בעריבה  ייר ה 
הו  יודע שהו  מייצג מדירה מכובדת, ועליו לייצגה בכבוד הר וי. 
מסתבר שכל  חד מ יתרו הו  שגריר, ל  של מלך  ו מדירה  חת, 
השר ה  ומעורר  מחייב  זה  כמה   – המלכים!  מלכי  מלך  של   ל  

לןעול רכון בכל עת ושעה!
במחשבותינו  בליבנו,  הזו  החיים  תפיסת  את  להטמיע  נזכה  אם 
עליהם,  מיקל  החיים,  את  מרומם  זה  כמה  עד  נראה  ובמעשינו, 
צעיר  נער  אדמות.  עלי  לתפקידנו  מחודשת  משמעות  יוצק  וגם 
או  ילד  לפרנסתו,  כעמל  התורה  על  השוקד  אברך  מבוגר,  איש  או 
קשיש – כולנו יוצאים לרחוב, נוסעים בדרכים, נכנסים לבתי כנסת, 

מתקשרים למוקדי שירות לקוחות, עוברים את החיים...

Yaacov Cohen/FLASH90
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אנחנו  תפקיד!  לנו  יש   – הללו  הפשוטות  מהמשימות  אחת  בכל 
ולהוכיח  להראות  המלכים,  מלכי  מלך  את  לייצג  עלינו  שגרירים! 
כמה הקרובים אליו והצמודים להוראותיו מתנהגים כיאות, מדברים 
בחוץ,  או  בבית  דווקא  לא  זה  בעולם.  שמו  את  מקדשים  בנימוס, 
זה  וגם,  וגם  גם  זה  בבנק.  או  באוטובוס  בחנות,  או  הכנסת  בבית 
תפקיד שהולך איתנו לכל מקום, מחייב בכל רגע, מרומם בכל שעה!
מל י  חייו  כך   – ומחוייב  ליו  זה  לתןקידו  מודע  ש דם  וככל 
משמעות, כל ןעולה שלו עשירה בתוכן, הו  חש עד כמה כל מעשה 
צעיר  ו  הו   זה משרה  ם  יודע ש ין  הו   כי  שלו עתיר השןעה. 
יר ו  ת  מעשיו,  יבחרו  ת  תמיד  שרו ים  ותו  מבוגר,  רשים 

ןעולותיו, הו  שגריר של ה' בכל עת!
 חים יקרים, הבה ר מץ  ת החשיבה הזו תמיד, ובןרט עתה, בימי 
'בין הזמרים', בחוןשת הקיץ, כשיוצ ים מהמרחב הביתי  ל סיבה 
ןחות מוכרת, זה הזמן לזכור שההתרהגות העדירה שלרו, חיוך במקום 
הרכון, מילה טובה לזולת, תןילה כר וי, התגברות על רסיון – מעבר 
עולם,  רו  בור   של  שגריריו  כי  רו  הכרזה  בה  יש  שלרו,  לרווח 
מקדשים ומ דירים  ת שמו בעולם. כך רזכה ששם שמים ית הב על 

ידירו, רזכה להגדיל  ת שמו יתברך בעולם,  שרירו!

הגמ"ח שמקימו ל  מודע לקיומו...
עונת  הזמנים',  'בין  ימי  של  בעיצומם  שנים,  כמה  לפני  זה  היה 
אוסף  העיר,  ברחובות  נסע  עירוני  אוטובוס  בשיאה.  החופשה 
התחנות  באחת  הגדול.  העירוני  הפארק  אל  וילדיהן  משפחות 
עלתה אל האוטובוס משפחה, אמא וכמה ילדים, התמקמו בתוככי 

האוטובוס ואז ניגשת האם לשלם.
על  עוברת  עמה,  שהביאה  בשקיות  מעיינת  בתיקה,  מחטטת  היא 
אותו,  הניחה  היכן  להיזכר  מנסה  היא  אין.  קו'  ו'רב  העגלה,  כיס 
קו', בעזרתו תוכל  ה'רב  היכן  שואלת את הילדים אם מישהו ראה 
דבר,  העלו  לא  החיפושים  כל  אולם  הציבורית.  בתחבורה  לשלם 

מסתבר שה'רב קו' נשכח בבית...
בפיק ברכיים מתסכל למדי, ניגשה האשה אל הנהג וביקשה לרדת, 
לרדת,  רצונה  לסיבת  שאל  הנהג  תשלום.  אמצעי  לה  אין  שהרי 
נורא,  'לא  ואמר  רחב  חיוך  חייך   – קו'  'רב  לה  אין  כי  וכשהסבירה 
באוטובוס שלי יש לכך פיתרון...' על אתר שלף הנהג מכיסו כרטיסי 
בני  נסיעות  עבור  ושילם  נוער,  של  ואחד  מבוגר  של  אחד  קו',  'רב 

המשפחה...
רו ות  ולהכיל  ת  שר  להבין  התקשתה  המומה,  היתה  ה שה 
עיריה. לןריה רהג שרר ה כזר ומרוכר,  ןילו כיןה  ירה חבושה על 
ר שו, והו  מסביר בןשטות כי יש לו גמ"ח כזה, במסגרתו כל  ימת 
שהו  רתקל במישהו  ו במשןחה ששכחו להבי  עימם  ת  מצעי 
התשלום – הו  משלם עבורם, לבל ייתקעו ויי לצו לרדת. 'שבו, כבר 
רותר  ל   ל   ול שה  ב דיבות,  הרהג  הסביר   – עבורכם!'  שילמתי 

להודות...
במושב מאחורי הנהג, ישב יהודי תלמיד חכם, שהתקשה לעכל את 
של  הזהב  בלבו  הזולת  לטובת  חשיבה  כמה  לב,  טוב  כמה  המחזה. 

הנהג. הוא פשוט מחזיק בחיקו כרטיסי 'רב קו', ומשלם על חשבונו 
כל אימת שנוסע שכח להצטייד באמצעי תשלום! כל הכבוד! אשריו 

ואשרי חלקו!
זה, מהיכן הגיע  ועל מה  זה  וביקש לשאול מה  הוא קרב אל הנהג, 
יפה  כה  בהנהגה  נוהג  הוא  ומדוע  מקורו  מה  המקורי,  הרעיון  אליו 
ונאה. והנהג, לא עשה עניין מכל הסיפור. 'זה גמ"ח כזה שהקמתי, 
משם.  אותו  ומכיר  השרון  ברמת  גר  אני  אדלשטיין.  הרב  בזכות 
יעקב  - כאשר הגאון רבי  והימים  - אמר בפשטות,  ממנו הרעיון...' 
אדלשטיין זצ"ל עודו חי, מכהן ברמה כמרא דאתרא של רמת השרון.
'מה?' – הזדעק הנוסע, 'זה גמ"ח שהקים הגאון רבי יעקב אדלשטיין 
שאל   – הגמ"ח?'  הוצאות  את  מממן  הוא  ובעצמו?  בכבודו  זצ"ל 
בתמיהה רבתי, כשהוא מסתיר בלבו תמיהה לא פחות גדולה: מה 
לנהג - שנראה כאינו קשור לחיי תורה ומצוות כלל, ולרב אדלשטיין 

הנערץ?!
הנהג, החיוך לא מש מפיו, השיבו מיד: 'מה נראה לך? שאני אטריד 
לממן  ממנו  אבקש  שאני  פעוטים?  עניינים  בכאלה  הרב  כבוד  את 

גמ"ח כזה?! – מה פתאום!'
'אז מה הקשר אליו?!' – שאל הנוסע, באמת שאינו מבין. מחזה כה 
יוציא מכיסו כרטיסים וישלם עבור  נעלה טרם ראה מעולם, שנהג 
זאת  קושר  הנהג  מאוד.  עד  ונפלא  ביותר  נדיר  מחזה  זה  הנוסעים, 
ברב העיר רמת השרון, הגאון רבי יעקב אדלשטיין. אולם מסתבר 
קיומו  על  יודע  לא  אף  ושמא  הגמ"ח  את  מממן  לא  כלל  שהרב 

בכלל... מה קורה פה?!
'כש תה  להתןל .  תורו  הןעם  הרהג,  ש ל   – מבין?'  ל   'מה  תה 
רו ה רב עם כזה לב טוב, כש תה רו ה  דם כל כך שוןע ומשןיע 
למען הזולת, כש תה רו ה מישהו שמתמסר למען כל יהודי שרמצ  

במצוקה – הלב  ומר לך לחקות  ותו, לעשות משהו בכיוון שלו!
 רי מכיר  ת הרב, מוקסם מ ישיותו הקוררת. וכשרו ים ומכירים 
 ותו – זה גורם לרצות לעשות טוב עם הזולת, להידמות  ליו...  ז 
גמ"ח  זה  קיומו,  בל  על  יודע  ל   בווד י  הו   כזה...  גמ"ח  ןתחתי 
ו ןוף  רדהם  המתעריין  הרוסע  והותיר  ת  הרהג,  סיכם   – שלו...' 

מחשבות!
 כן כן, סיןור מוןל  זה,  ותו סיןר דודי, הרה"ג רבי  ליעזר טורק 
יכולה  ל דם  כמה  עד  מ יר  ברכןלד,   - ןרושים  קהל  רב  שליט" , 
להיות השןעה מרחיקת לכת על סובביו, גם  ם הו  ל  יודע מזה 
בכלל. רהג  וטובוס, שכרר ה ל  היה מה רשים הכי קרובים לרב, 
והו  הוקסם  בו,  לו להיתקל  יצ   –  בל  הו  בסך הכל תושב עירו 
ורןעם ממרו. ולכבודו – הו  ןותח גמ"ח, מרבה במעשים טובים, מורע 

עוגמת רןש מ רשים ששכחו  מצעי תשלום בבית!
זו החובה והזכות   חים יקרים, הזכות הזו  ירה שייכת רק לרברים, 
ןעולות  לעשות  יכולים  כולרו  מ יתרו.  כל  חד  על  המוטלות 
ויהןכו  בהן  יביטו  ויבקשו לחקות, ש חרים  יר ו  כ לה, שסובבירו 
מוקסמים. זה משןיע לטווח רחוק, זה עשוי לחולל מהןכות בליבם. 
הבה ריקח  ת תןקידרו לקדש  ת שם ה' בעולם ברצירות הר ויה, 

הבה רחולל יחדיו מהןך בהתרהגות של כולרו!
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המןגש ה קר י שהציל רןשות!
היה זה לפני למעלה מ-40 שנה. על חוף הים, בטיילת 'רידינג' שבתל 
אביב, סבב הלך הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל, ראש ישיבת 
לא  כבר  הוא  אוויר צח בשעת ערב מאוחרת.  יצא לשאוף  פוניבז', 
היה אדם צעיר, יהודי כבן 80 היה, מגדולי ראשי הישיבות אשר נשא 
את משא הדור על כתפיו, וכשיצא לטיולו – התלוו אליו מתי מעט 

מקורבים.
בדרך הילוכו, ניגש אליו יהודי קשה יום, שחזותו העידה עליו כמה 
בהתקרבו  וגם  חבש,  לא  כיפה  אפילו  הצער,  למרבה  חייו.  קשים 
אולם  מצא...  ולא  הראש  על  להניח  משהו  חיפש  הישיבה,  לראש 
היתה לו הזדמנות לפנות אל הרב שך ולפגוש בו כאחד האדם, והוא 

פנה אל הרב ושפך את מר יגונו...
ובכן, כאמור, האיש קשה יום היה, משתכר בדוחק, לעתים משתכר 
בפחות דוחק, מטביע את יגונו בטיפה המרה... חייו אינם חיים, את 
וביקש  הישיבה,  ראש  בפני  בכאב  האיש  שפך  ומררתו  צרותיו  כל 
נעקרה  ואנחה  בקשה  לו  האזין  הרב  למענו.  משהו  יעשה  שהרב 

מלבו, ולפתע פנה אליו ואמר:
וזיק ריצת בעיריו, 'סיןרת לי על ברך,  'יש לי הצעה',  מר הרב שך 
שהלך לעולמו.  ולי רכורן שיעור קבוע לעילוי רשמתו, רבי   ת חבריו 
וידידיו שיקחו בו חלק.  רחרו רהיה שותןים לעיסקה:  רי מסדר לך 
מגיד שיעור שןיו מןיק מרגליות, דברי תורה וחיזוק מתוקים מדבש, 
שיכבשו  ת לב הרוער, וגם  צייד  ותו בתכרים מות מים. ו תה - 

רק ת רגן לרו מקום ותזמין  ת הרערים להשתתף...'
האיש שמע, ולחץ את ידי הרב בחום. 'סגרנו, חזק וברוך!' – הכריז, 
והם החליפו מספרי טלפונים כדי לעמוד בקשר בהמשך. האיש קיים 
את הבטחתו, אילתר צריף נטוש והכשיר אותו כמקום מפגש, ארגן 
קבוצה מחברי בנו שהגיעה לשיעור. והרב קיים גם הוא את חלקו – 
זימן למקום מגיד שיעור משובב לב, שהגיע אחת לשבוע ודיבר על 

לב הנערים העזובים...
מישהו  לפתע  השיעור.  מגיד  של  בנפשו  נקשרה  נפשם  והנערים, 
התייחס אליהם, שמע אותם, האזין להם, וכבש את ליבם. הם האזינו 
עד  הימים  ארכו  לא  לב.  בכל  בו  דבקו  בקשב,  השבועי  לשיעורו 
שהזמין אותם לשבות שבת כהלכה בביתו, ולאחר תקופה ממושכת 

– החל לשבץ אותם בישיבות לנערים מתחזקים...
במרוצת  התחלןו  שחבריה  קבוצה,  מתוך  ותה  ושמעו!  הסכיתו 
ברכי  על  חורכו  ול   גדלו  של   רערים  מ רבעים  למעלה  השרים, 
בתים  ולהקים  בור ם  להכיר  ת  בבגרותם  זכו  והמצוות,  התורה 
יסוןר!  כי  י ומן  ל   והיר ה!  התורה  על  דרי  בישר ל  ר מרים 
ישרים  דורות  הוקמו,  בישר ל  ור מרים  כשרים  בתים   רבעים 

מבורכים זוכים ברחת יהודית מזוקקת, וכל ז ת - הודות ל...?
למ ור ןריו של הרב שך, להתייחסותו ה ישית, ל צילות שבקעה 
מהילוכו בטיול ערב שגרתי. הם שגרמו ל יש הזר לבקש  ת תשומת 
לתוצ ה  שהבי ו  והם  לבו,  מר  לשןוך  ת  שהבי ו  ותו  הם  לבו, 
וברה  'רידירג',  טיילת  על  שהוקם  קטן  תוררי'  ל'גרעין   – המבורכת 

 רבעים בתים כשרים בישר ל!

אחים יקרים! את הסיפור שמענו בעדות אישית מפי אחד הנערים 
שהשתתף בקבוצת השיעור, וכלל לא ידע איך וכיצד זכה להאיר את 
הקלעים.  שמאחורי  המלא  לסיפור  שנחשף  עד  התורה,  באור  חייו 

וללמדנו בא:
כן, גם שעת טיול יומיומית, עשויה להןוך למרוף רב עוצמה, שיכול 
 - הרוחרית  ולהובילם לןסגת הש יןה  רערים מןי ןחת,   40 להרים 
להקים בית ר מן ולגדל דורות ישרים מבורכים. וכל ז ת בזכות טיול, 
מבצע  השגריר,  רוש   ת  דרת  כשהמטייל  רעשה  שהו   ובלבד 
ומיישם  ת תןקידו כשליח הבור  בעולם! ר ו ר  ר ו, מה  ןשר 

להשיג ועד כמה  ןשר להציל בטיול  חד! 
זה התןקיד של כולרו, כל  חד, בכל מצב ובכל תר י, בלילה כביום, 
במרחב הביתי המוכר ובמרחב זר.  רשים רו ים  ותרו, בוחרים  ת 
ההתרהגות שלרו, מביטים ורו ים כיצד רוהגים רציגיו של בור  עולם 
בעולמו. הבה רצדיק  ת המעמד שלרו, הבה ררצל  ותו היטב, הבה 
רווד  שכל ןעולה ומעשה שלרו ברשות הרבים וברשות היחיד הם 

מודל לחיקוי, וכך רזכה לה היב  ת שמו יתברך בעולם!

מהמעצר  ל התןילין...
וובר זצ"ל, רב ביהמ"ד  במשך עשרות בשנים, נהג הגאון רבי משה 
'בעלזא' בבני ברק, לנסוע לבתי החולים, לבקר את החולים ולדרוש 
בשלומם, ולזכות אחים טועים ותועים בהנחת תפילין. במאור פנים 
היה נכנס למחלקות, מחלק מיני מתיקה, מפזר חיוכים ומילים טובות 

לכל עבר, וגם מציע לחולים ולמבקריהם לזכות להניח תפילין...
באחד הימים, כשהוא פוסע בבית החולים ותיק התפילין בידיו, נטפל 
אליו שוטר חמור סבר. 'הכניסה היא רק לביקורים, לא לתפילין!' – 
קרא השוטר, ובקוצר רוח האיץ בו לעזוב את המחלקה. רבי משה 
שחשב   – והשוטר  תפילין,  להניח  לו  גם  הציע  פנים,  אליו  גם  האיר 
לרגע שהוא לועג לו, כבר איים עליו שהוא עומד לעצור אותו בשל 

'הפרעה לשוטר במילוי תפקידו'...
רבי משה ל  רבהל ול  ררתע. החיוך ל  מש מןיו, והו  ןורה ומסביר 
לשוטר מהי הרחת תןילין, מה משמעות ההכרזה 'כי שם השם רקר  
עם  קיימ   של  בקשר  קשור  להיות  הזכות  גדולה  כמה  ועד  עליך', 
בור  עולם, דרך התןילין הקדושות... לבסוף, לבו של השוטר רמס, 
תןילין  להריח  הו   גם  וזוכה  שרוולו  מןשיל  ת  הו   מהרה  ועד 

ב ותו יום...
הסיןור,  ותו שמערו מברו הרה"ג רבי מרדכי שליט" , מלמד שגם 
כ שר קשה, כשרתקלים ב דם ש ירו מבין  ת הערך, עדיין  ןשר 
ןורצת  רלבב,  הבה  חיוך  ןרים,  במ ור  הסברה  המצב.  לשרות  ת 
גבולות לכל יהודי - זו התרהגות שמדבקת, שסוחןת  חריה, שמזכה 
 ותרו ביכולת לזכות  ת הרבים! הבה ר מץ הרהגה זו, הבה ר יר  ת 
העולם במ ור ןרים ובמילים טובות, ורהןוך  ת עולמרו לעולם טוב 

יותר, מרומם ורעלה יותר, מל  בקידוש שם שמים!

 לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון 
6182918@gmail.com-של הרב אשר קובלסקי: במייל, כתבו ל 

מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע
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צמצמך  עצת עצתכין
שלכבוד שבת כבוד
ן עצמך ן עצמךתכ ן עצתכ ןתכ

קבל את 'גיליון 'לקראת שבת' שכבש את העולם היהודי 
אצלך בתיבת המייל לפני כולם כל יום חמישי

סיפורים ופנינים מרתקים מחייהם של רבותינו הקדושים

תכין עצמך 
לכבוד שבת

להצטרפות נא שלחו מייל לכתובת

dirshu@dirshu.co.il

הצטרף אלינו וקבל את המייל היומי של 'דרשו' 
'הפותח בכל יום' לתיבת המייל שלך

ככה מתחילים יום טוב במיוחד

סיפורים • חיזוקים • הלכה יומית • כתבות וראיונות • פרשת שבוע 

פתוח אלפתוח את 
היום בטוב...  

קי יל

להצטרפות נא שלחו מייל לכתובת

dirshu@dirshu.co.il

לפתוח את 
היום בטוב...  
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המשגיח הגה"צ רבי שלמה וולבה זצוק"ל הביע  ת צערו על כך שהיום 
רוהגים המטיילים לצלם  ת הרוף המרהיב המשתקף לעיריהם, במקום 
להביט ולהסתכל על רןל ות הברי ה. "במקום לעמוד ולהסתכל על 

הרוף ולהתןעל מרןל ות הקב"ה בעולמו המרהיב, מןרים  ת הגב לרוף 
ומצטלמים במצלמה"... הצטער הגר"ש וולבה זצ"ל

יהודי צריך לעבוד  ת בור ו תמיד. ו ם רצון ה' הו  שכעת ירוח וי גור כוחות  ם כן זוהי 
עבודת ה', ויש לקחתה ברצירות וב חריות, עם כל גוןי תורה והלכה התלויים בה

 הרב הג ון רבי שמו ל ברוך גרוט שליט" , 
מחבר הסןר 'שלהי דקייט '

ידי ראשי ישיבה לצעירים באלעד,  בחודש האחרון התבקשתי על 
למסור סדרת 'ועדים', לבחורי ישיבתם העולים לישיבות הגדולות. 
בישיבה  ישיבה  בן  של  המרכזיות  המטרות  כמו  נושאים,  הכנתי 
סדר  השיעור,  מבנה  והבקיאות,  העיון  סדרי  על  הסבר  הגדולה, 
וחיי חברה  מוסר, סדרי שישי- שבת, תפילה בישיבה,  חיי פנימיה 
והגעגועים  הבית  עם  הקשר  חברתיים,  ולחצים  תחרות  בישיבה, 
צריך  הגדולה,  לישיבה  העולה  שבחור  נושאים  מגוון  ועוד  הביתה 

להתכונן לקראתם. 
היו חסרים לי משפטי פתיחה. "יש לך רעיון כיצד לפתוח את ה'ועד' 
והוא  שליט"א,  פוריס  מ.  רבי  הרה"ג  ידידי  את  שאלתי  הראשון?", 
שאמר  עשר,  בן  בילד  "נתקלתי  נפלא.  רעיון  לו  יש  שכן,  השיב 
יזכה בהגרלה במליון שקל, הוא יקנה  לחבירו בנחרצות, שאם הוא 

בכל הכסף סוכריות ומסטיקים. רק סוכריות ומסטיקים"...
"מדוע ילדים קטנים אינם מחזיקים כסף? משום שהם אינם יודעים 
כיצד להשתמש בו. חוש האחריות שלהם אינו מפותח דיו ולכן לא 
מאפשרים להם להיות אחראיים על דברים שהם אינם יודעים כיצד 
"בחיידר,  פוריס.  הרב  הסביר  מושכלת",  בצורה  בהם  להשתמש 
להצביע  עליו  השיעור,  באמצע  לשירותים  לצאת  צריך  כשילד 
לצאת  בחור  כל  יכול  הקטנה,  בישיבה  מהמחנך.  רשות  ולבקש 
באמצע השיעור ואילו בישיבה הגדולה, יש לו כבר כר פעולה נרחב 
לא  כלל  בדרך  שעותיו,  ברוב  לעשות  מה  מחליט  הוא  יותר.  הרבה 
חסר  הוא  שילד  משום  מדוע?  וחיסור.  איחור  כל  על  לו  מעירים 
אחריות ובגרות אישית. לכן צריכים לומר לו מה לעשות בכל רגע. 
אך ככל שהאדם מתבגר, כך גדלה אחריותו האישית. לא עוקבים על 
כל צעד שלו, לא אומרים לו מה לעשות בכל רגע נתון, דווקא בגלל 
האחראי  הוא  הוא  שכעת  כך  ועל  הנפשית  בשלותו  על  שסומכים 
למעשיו. ככל שאתה גדל יותר, כך מוסרים בידך את האחריות על 

הדבר החשוב ביותר בשבילך, מוסרים לך את עצמך"...
לבני  עצרת  בירושלים  התקיימה  התשע"ז  חזון  שבת  במוצאי 
יהודה  הישיבות. אחד הדוברים בעצרת היה מו"ר הגאון רבי משה 

לו  מלאו  אלו  שבימים  תורה,  קול  ישיבת  ראש  שליט"א,  שלזינגר 
שכל  שליט"א,  הישיבה  ראש  בשיבה.  ינובון  עוד  שנה,  תשעים 
 3 תלמידיו יודעים שמילותיו ספורות ומדודות, נשא דברים במשך 

דקות, בהם העביר מסר חד ונפלא.
ראש הישיבה שליט"א פתח במשל פשוט, שכל בן ישיבה מזדהה 
איתו: מה בין בחור בישיבה בהיותו בשנות ה"שיעורים", לבן ישיבה 
ב"קיבוץ"? מהי מטרת אותם שנים שאחרי שיעורי א-ג, בהם הבחור 
בעומס  להקלה  אלו  שנים  נועדו  חלילה,  האם,  ל"קיבוץ"?  עולה 

הלימודים, כשבחורי ה"קיבוץ" אינם שומעים שיעורים יומיים?
הבחור,  את  לבחון  הוא  א-ג  שיעורי  שאחרי  הזמן  מטרת  ולא.  לא 
ביראת  בהתמדה,  בלימוד,  האמיתית  רמתו  על  אבחנה  לו  להעניק 

שמים, בעבודת ה'.
יותר.  מכוון  יותר,  מושגח  יותר,  מודרך  השיעורים  בשנות  בחור 
נוכח  האמיתית.  רמתו  כפי  לומד  לעצמו.  יותר  חי  ב"קיבוץ"  בחור 
מהי  לעצמו  להוכיח  הזמן  זה  מסוגל.  באמת  שהוא  כפי  בשיעורים 
מבחינה  אוחז  באמת  הוא  היכן  שלו,  העצמית  המשמעת  רמת 

אישית ותורנית.

Mila Aviv/Flash90
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וכאן עבר ראש הישיבה שליט"א לנמשל, וכך אמר: "ימי 'בין הזמנים' 
הם שעת הזדמנות לכל בחור באשר הוא. ימים אלו הם המבחן לאדם, 
לראות היכן אוחז הוא ברמתו הרוחנית, בהתמדה, בעיונה של תורה, 
בהנהגת המידות, בכיבוד הוריו ומוריו ובהליכה בדרכי התורה - בהם 
חלילה  מחלה  אינה  הזמנים'  'בין  ה'זמן'.  אמצע  ימי  בכל  הוגה  הוא 
ולא תרופה. בין הזמנים הוא זמן של אבחנה. זמן של הכרה. זמן של 
האדם עצמו, להכיר יותר את עצמו, לדעת באלו נקודות עליו לעבוד 
על עצמו באמצע ה'זמן' הבא, כדי שב'בין הזמנים' הבא הוא יראה 

את עצמו באור טוב יותר"...
אמיתי,  נפש  חשבון  לעצמו  עושה  אדם  בו  זמן  הוא  הזמנים'  'בין 
אחד,  בתנאי  הכל  אולם,  הולך".  אתה  ולאן  באת,  "מאין  לראות 
והוא שבימים אלו יזכור האדם את בוראו, ויחשוב גם על "לפני מי 
אתה נותן דין וחשבון" - לא לפני החברה, לא לפני המשגיח וראש 
מלכי  מלך  "לפני  אם  כי  השווער,  או  החברותא  לפני  לא  הישיבה. 

המלכים הקב"ה". 
להשקיע  אנו  צריכים  כמה  מתוכם  להבין  כלים  קיבלנו  אלו  בימים 
בימי קודש אלול. אחרי שראינו בדיוק כיצד אנו נראים בימים בהם 
ולסייגים  לגדרים  ואיננו מחוייבים  נמצאים במסגרת הרגילה,  איננו 

שהמסגרת מחייבת אותנו בהם.

נושאים  לא  ועוד,  בטבריה  בצפון,  רבים  כנסיות  בבתי  כידוע,  	
הכהנים כפיים בימות החול. והנושא ארוך. אולם שמעתי ממרן 
קבוצת  לצפון  שכשמגיעה  זצ"ל  קניבסקי  הגר"ח  התורה  שר 
יהודים מעיר אחרת )המקרה הספציפי עליו שאלתי, היה בית 
מהמקומות  ולא  הארץ  מכל  יהודים  שוהים  בו  בטבריה,  מלון 

בהם לא מברכים ברכת כהנים(, יברכו הכהנים ברכת כהנים.
כשמתפללים במקום שאין בו ספר תורה, אומרים תחנון ללא  	
מחלוקת  מביא  ברורה  והמשנה  ב(  קלא,  )רמ"א  אפים  נפילת 
הפוסקים האם נופלים אפיים במקום שאין בו ספר תורה, אך 
ספרי  רק  כשיש  גם  אפיים  ליפול  והמנהג  קודש,  ספרי  בו  יש 
הקודש  שספרי  ובלבד  ועוד(,  כ-ה  ה,  או"ח  )אגר"מ  קודש 
טיול  באמצע  כשמתפללים  לא  אך  בקביעות,  שם  מונחים 
וכדומה, והמטיילים לקחו איתם ספרים ללמוד בדרך )קונטרס 
אפיים  ליפול  בירושלים  והמנהג  פוסקים(.  בשם  בדרך  יורנו 
בירושלים  גם  המנהג  שכן  ומקובל  ספרים,  ללא  גם  מצב,  בכל 

החדשה, )כמבואר בספרי פוסקי זמנינו בהרחבה(.
כשאנו רואים ימים ונהרות, אנו מברכים ברכת "עושה מעשה  	
הים  את  "שעשה  מברכים  הגדול  הים  ראיית  ועל  בראשית" 
הגדול,  הים  הוא  התיכון  הים  ערוך,  השולחן  לדעת  הגדול". 
בה  הקדושה,  ארצנו  של  חשיבותה  בגלל  הגדול'  'הים  שנקרא 
עובר הים התיכון, אך דעת הרא"ש ורבים מהאחרונים שהכוונה 
מהספק  לצאת  כדי  כולו.  העולם  את  המקיף  להאוקיינוס  רק 
הגרשז"א,  הגריש"א,  מרנן  רבותינו  וכן  השולחן  הערוך  הורו 
לברך  זצ"ל-  קניבסקי  והגר"ח  שאול  אבא  הגרב"צ  הגרש"ו, 

על ראיית הים התיכון ברכת 'עושה מעשה בראשית'. בשו"ת 
שרוצה  למי  מציעים  הגרשז"א  ומרן  קי(  )ח"א  יצחק  מנחת 
עושה  אתה...  "ברוך  כך:  לברך  השו"ע,  דעת  את  גם  לצאת 

מעשה בראשית, שעשה את הים הגדול".
ים  ראיית  על  גם  זו  ברכה  שמברכים  זמנינו  פוסקי  הסכמת  	
הכנרת. אך לגבי ראיית ים המלח, נחלקו הפוסקים הקדמונים 
המלח  שים  כיון  ראייתו,  על  מברכים  האם  זמנינו,  פוסקי  וגם 

נוצר לאחר ששת ימי בראשית וגם משום שהוא מין קללה.
כנוסח  קברות,  בית  ראיית  על  ברכה  לברך  היא  פסוקה  הלכה  	
המשנ"ב  אמנם  יב(.  )רכד,  ערוך  בשולחן  המופיע  הברכה 
בראיית  הברכה  את  מברכים  שאין  הלק"ט  דעת  את  הביא 
צריך  יחד,  צדיקים  קברי  כמה  ליד  כשנעמוד  אך  אחד.  קבר 
ונברך רק כשנראה את המצבה עצמה, אך  לברך את הברכה. 
לא את האוהל שמעליה )שו"ת אגר"מ ועוד(. כתבו הפוסקים 
שמברכים ברכה זו גם בשבת, שהברכה אינה נחשבת ל'צידוק 

הדין' שלא אומרים בשבת.
לעיתים נתקלים בדרכים בבתי קברות של נכרים. הלכה פסוקה  	
היא בשולחן ערוך )רכד, יב( לומר כך: "ּבֹוָׁשה ִאְּמֶכם ְמֹאד ָחְפָרה 

יֹוַלְדְּתֶכם ִהֵּנה ַאֲחִרית ּגֹוִים ִמְדָּבר ִצָּיה ַוֲעָרָבה".
כשאנו רואים הר גבוה, בהם ניכרת גבורת הבורא ואנו מתפעלים  	
ושמעתי  בראשית'.  מעשה  'עושה  ברכת  מברכים  מראייתו, 
הר  מראיית  מתפעלים  שכשאנו  זצ"ל  קניבסקי  הגר"ח  ממרן 
זה, למרות שאחרים לא מתפעלים ומתפעמים מראייתו- עלינו 

לברך עליו.
ומדברי  בראשית',  מעשה  'עושה  מברכים  גבעה  ראיית  על  	
הקדמונים נראה שהכוונה לראיית צוק, כמו צוק הארבל שהוא 
זצ"ל  הגרח"ק  מרן  הוראת  וכך  ממנו,  ומתפעלים  גדול  צוק 

)קונטרס יורנו בדרך(.
על ראיית הר החרמון מברכים 'עושה מעשה בראשית' )אול"צ  	

ועוד פוסקים(.

בין הזמרים הו  זמן של  בחרה. 
זמן של הכרה. זמן של ה דם 
עצמו, להכיר יותר  ת עצמו, 
לדעת ב לו רקודות עליו לעבוד 
על עצמו ב מצע ה'זמן' הב , כדי 
שב'בין הזמרים' הב  הו  יר ה 
 ת עצמו ב ור טוב יותר"...
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הלכה היא שעל ראיית פיל, קוף וקיפוף, מברכים בשם ומלכות  	
זצוק"ל,  והגרש"ו  הגריש"א  מרנן  פסקו  הבריות'.  משנה  'ברוך 
ראיית  על  רק  ולא  הקופים,  סוגי  כל  ראיית  על  שמברכים 
יצחק  רבי  הגאון  ביקש  לאחרונה  אדם.  לבני  הדומים  הקופים 
לפינת  להביא  ברק,  בני  עיריית  מראש  שליט"א  זילברשטיין 
החי ינשוף או תנשמת כדי לזכות את הרבים שיוכלו לברך את 
זילברשטין  ר"י  הגאון  שכתב  במכתב  הבריות.  משנה  ברכת 
מברך?  מה  וקוף,  פיל  "הרואה  הגמרא  את  ציטט  שליט"א, 
וקיפוף, אומר  וקוף  פיל  )נח:( שנינו, הרואה  בברייתא בברכות 
ידועים.  חיים  בעלי  הם  והקוף,  והפיל  הבריות.  משנה  ברוך... 
ומהו הקיפוף? בתוספות במסכת חולין )סג.( כתבו שיש שלשה 
מיני קיפוף, ואלו הם: הינשוף, הכוס )שהוא דורס לילה קטן(, וכן 
התנשמת )שהיא מין דורס לילה, ותפוצתה רחבה מאד בארץ 
ישראל(, והם אותם שאמרו עליהם )נדה כג.(, שעיניהם הולכות 
לפניהם כאדם". לא מכבר התכנסו ילדי החיידרים ברמת אלחנן 
עם הגר"י שליט"א בפינת החי בשכונה, ואחר שצפו על הינשוף, 
בירך  שם  הקופים,  של  הכלוב  לעבר  והילדים  דמתא  הרב  פנו 
הרב את ברכת "משנה הבריות" בשם ומלכות, והוציא ידי חובה 
את כל הנוכחים, לאחר שאמר כי לבני ספרד יש ספק האם הם 

יכולים לברך ולכן רק הוא בירך והוציא את כולם ידי חובה. 
כתב ר"י בן הרא"ש בשו"ת זכרון יהודה שטוב שלא ילמד בגילוי  	
הראש )ועי' משנ"ב ב, יב,  שאסור לברך וללמוד בגילוי הראש. 
אך יש שהעירו שאין כוונתו לחוף הים, שם כולם יושבים בגילוי 
לא  וגם  איסור  שאין  כתב  עב(  )סי'  מהרש"ל  ובשו"ת  ראש(. 
מידת חסידות ללמוד בגילוי ראש, אך לתלמיד חכם יש להיזהר 
בזה. וכ"כ מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל )דעת נוטה ח"א עמוד פ( 
על  בלימוד  להרהר  שמותר  שיתכן  וכתב  בזה.  להיזהר  שיש 
ובס'  בזה,  שהקילו  תורה  גדולי  והיו  הראש.  בגילוי  הים  שפת 
שמעיקר  הורה  אלישיב  הגרי"ש  שמרן  הבאתי  דקייטא  שלהי 
הדין מותר לדבר בלימוד ליד חוף הים בגילוי ראש, אך ממידת 

חסידות יש לשים כיפה או כובע.
חיות?  בגני  ליטוף  בפינות  טמאים  חיים  בעלי  ליטפו  הילדים  	
היפה ללב )א, כד( כותב שצריך ליטול ידים לאחר נגיעה בבעלי 
ליטול  צריך  שלא  כתב  ג(  )צז,  הגר"ז  שו"ע  אך  טמאים,  חיים 

ידים, ואפילו לא לתפילה, אם נגע בבעלי חיים טמאים.
עליו,  סומך  לא  שהוא  הכשר  שם  שיש  מלון  בבית  המתארח  	

כשרות,  חשש  בהם  שאין  דברים  בוקר  לארוחת  לאכול  ורוצה 
כגון ירקות שהוא מעשר בעצמו, ]ואין בהם חשש תולעים[, או 
בהכשר  שהם  האריזות  על  שרואה  וכדו'  חלב  עם  קורנפלקס 
ואף  בצונן,  בית המלון  יש להקל להשתמש בצלחות של  טוב, 
היטב,  אותן  שמנקים  כיון  מ"מ  מחרסינה,  עשויות  שהצלחות 
להקל,  יש  עראי,  נחשב  שזה  כך  ימים,  לכמה  רק  ומתארחים 
להשתמש  להקל  יש  וכן  קכ"א(.  סי'  )יו"ד  הרמ"א  דברי  וכעין 
דברים  לחתוך  להקל  אין  אך  המלון,  בית  של  בסכו"ם  לצונן 
אין  חריפים  דברים  וכלפי  נעיצה,  היתה  שלא  כיון  חריפים, 
לסמוך על ניקיון בסקוטש שיחשב כנעיצה. ]וצ"ע אם אפשר 
עיון  )קובץ  טבולים[  אינם  שהכלים  לחוש  שיש  באופן  להקל 

ההלכה, שיעור מהגרש"צ רוזנבלט שליט"א(.
	 במנגל חד פעמי תוצרת חו"ל הרשת טעונה טבילה, ואין להקל 
מצד שזה כלי חד פעמי, כיון שיש ראיות לכך שכלי חד פעמי 

נחשב לכלי גמור )שם(.
את  מוציא  כשאחד  הדרך  בתפילת  חובה  ידי  לצאת  אפשר  	
כולם, אך לכתחילה עדיף שכל אחד יברך לעצמו )מרן הגר"ח 
וואזנר זצוק"ל ועוד. ראו שלהי דקייטא  קניבסקי ומרן הגר"ש 

ובקונטרס עיון ההלכה הנ"ל עמו' קי בהרחבה(.

על  צערו  את  הביע   זצוק"ל  וולבה  שלמה  רבי  הגה"צ  המשגיח 
המשתקף  המרהיב  הנוף  את  לצלם  המטיילים  נוהגים  שהיום  כך 
"במקום  הבריאה.  נפלאות  על  ולהסתכל  להביט  במקום  לעיניהם, 
בעולמו  הקב"ה  מנפלאות  ולהתפעל  הנוף  על  ולהסתכל  לעמוד 
הצטער  במצלמה"...  ומצטלמים  לנוף  הגב  את  מפנים  המרהיב, 

הגר"ש וולבה זצ"ל )כמובא בס' שלהי דקייטא(.
יהודי צריך לעבוד את בוראו תמיד. אם רצון ה' הוא שילמד כעת, עליו 
יוריד  או  ילדיו  עם  ישחק  מצוה,  בצרכי  שיעסוק  ה'  רצון  אם  ללמוד. 
את פח האשפה, הרי שכך עליו לעשות. ואם רצון ה' הוא שכעת ינוח, 
יאגור כוחות ואולי גם יסע לים או לבריכה, לטיול או לקברי צדיקים, 
גופי  כל  עם  ובאחריות,  ברצינות  לקחתה  ויש  ה',  עבודת  זוהי  כן  אם 
תורה והלכה התלויים בה, ככל חלק מחלקי עבודת ה'. והנה לנו, הגר"ש 

וולבה מחכים אותנו בכך שגם להביט בנוף, הוא חלק מעבודת ה'...
--- הדברים רכתבו להלכה ול  למעשה ויש לעיין בשרשי הדברים 
ובסןרים עצמם, בןרט שלעיתים הדברים רוגעים לןרטים ומקרים, 

המשרים  ת ןסיקת ההלכה.
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"וכי עולה על דעתך שלעתיד לבו   קבל שכר רק על כתיבת סןר ' בן 
ה זל'?!  קבל שכר  ף על הזמן שביטלתי מזמרי היקר, וכתבתי המלצות 

ועשיתי חסד עם עריים ורזקקים... ל  צריך לחסוך זמן עבור מעשים  לו...!"

דבקות במידותיו של הקב"ה לשתף רחמים בדין

הרב ישר ל ליוש

"ְוַ ֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה' ֱ ֹֽלֵקיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום" )דברים ד', ד'(

רמוזות  ושתיהן  ורחמים,  דין  הן,  שתיים  הקב"ה  של  מידותיו  הנה 
רחמים,  על  מורה  הוי"ה  שם  שהרי  הדבקים...",  "ואתם  בפסוק 

ו'אלוקים' מורה על דין.
המצווה להידבק בקב"ה היא ע"י ההליכה בדרכיו, כמידת רחמיו, מה 
הוא חנון אף אתה חנון, מה הוא רחום אף אתה רחום, ואילו ההליכה 
כמוהו במידת הדין אינה מוזכרת במצוות הדבקות בו, ומכל מקום 

אף מידת הדין מוזכרת בפסוק 'ואתם הדבקים...'.
אין זה אלא כי אצל הקב"ה אף הדין הוא רחמים, כי אף ביושבו על 
כסא דין ושופט את האדם ופוסק לו כפי מעשיו, הרי הוא עושה זאת 
תוך כדי שיתוף מידת הרחמים, ולמתבוננים גם הדין ייראה כרחמים 

גדולים.
אם כן, גם אנו, אם רצוננו להידבק בדרכי הי"ת, עלינו להגביר מידת 
בדין,  לעשות  עלינו  שמוטל  מה  את  ואף  הדין,  מידת  על  הרחמים 

ביושר ובצדק, חובה עלינו לעשותו ברחמים מרובים.

רבות  שעות  והשקיעו  התורנית,  דעתם  בפלס  שקלו  עולם  גדולי 
בעשיית חסד, על אף שכל שעה כזו באה על חשבון לימוד תורה, או 
התעסקות תורנית אחרת, מבחינה מסוימת אפשר לקרוא לזה שהם 
במידות  בדבקותם  כי  הדין,  מידת  על  הרחמים  מידת  את  הגבירו 

הקב"ה מן הדין הוא לעסוק ברחמים, וכפי שיסופר בסיפור הבא:
הגאון רבי חיים ברים זצ"ל סיפר על רבו הגאון רבי איסר זלמן מלצר 
זצ"ל שפעם בא אליו איש עני ואביון וסיפר לו שעקב מצבו הדחוק 
נוסע למדינת הים לבקש על נפשו מבעלי צדקה אמידים, והוא זקוק 
למכתבי המלצה, אלא שכאן הגדיל האיש את בקשתו, וביקש מר' 
איסר זלמן שלא יכתוב לו רק מכתב אחד, אלא כמה וכמה מכתבים, 

מכתב מיוחד לכל עשיר עם שמו ותוארו המיוחד לו...

רבי איסר זלמן בטוב ליבו לא סרב, ולא פטר אותו עם מכתב אחד 
מכתב  לכתוב  והתיישב  לבקשתו  מיד  נענה  הוא  כולם,  עבור  כללי 
מיוחד  תואר  עם  בפרטיות  פונה  הוא  עשיר  כשלכל  מכתב,  אחר 

וסגנון כתיבה מתאים עבורו.
זמן  כבר  הדבר,  לה  חרה  היטב  הרבנית  רעייתו  זאת  ראתה  כאשר 
רב היא נוצרת בלבה את דעתה שהרב מקדיש יותר מידי הרבה זמן 
לכתיבת המלצות ארוכות ומיוחדות לכל דורש, היא סברה שהזמן 
של הרב יקר מידי, אך עד עתה לא אמרה לרב את דעתה, וכשראתה 
ופונה באופן פרטי  שהרב כותב עשרות מכתבים עבור אדם אחד, 
לכל עשיר, לא יכלה יותר לשאת זאת ואמרה לו את דעתה: "זמנך 
יקר מאוד, מדוע לא תעשה ככל הרבנים שיש להם מכתב אחד מוכן 
כזה, הם פשוט  נדרשים למכתב  וכאשר הם  ומזומן עבור תורמים, 

מדפיסים אותו וחותמים עליו וזמנם לא נאבד לריק?...".
כתיבת  על  רק  שכר  אקבל  לבוא  שלעתיד  דעתך  על  עולה  "וכי 
ספר 'אבן האזל'?! אקבל שכר אף על הזמן שביטלתי מזמני היקר, 
וכתבתי המלצות ועשיתי חסד עם עניים ונזקקים... לא צריך לחסוך 

זמן עבור מעשים אלו!"...
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המשך מעמוד 2 | מרן הג ון רבי מיכל יהודה ליןקוביץ זצוק"ל

המשך מעמוד 3 | מרן הגר י"ל שטיירמן זצוק"ל

'מצד אחד לבוא  לי:  והוא אמר  אצל אביו בישיבה. שאלתי לרבינו 
מבני ברק לרחובות להיות בפנימיה זה חיסרון, כי פנימיה הוא מקום 
של סיכונים ותמיד עדיף בבית. אבל אבא שמלמד את בנו, זה מעלה 
גדולה יותר מהחיסרון, כי אב אוהב את בנו יותר מהכל, והחינוך צריך 

לבא דרך אהבה'".

שמעתי ממנו כמה פעמים שהחינוך צריך צינור שיעבור מהרב אל 
התלמיד, ולא יתכן להשפיע בלי הצינור. ומהו אותו צינור? אהבה! 
אם אתה אוהב את התלמיד, דרך זה אתה יכול להשפיע עליו ולחנכו, 

אבל בלי אהבה לא יעזור שום דבר!

)מתוך הספר 'רבי מיכל יהודה'(

שתסיע  עגלה  לשכור  כדי  כספו  שארית  את  האיש  קיבץ  רחוקה. 
אותו לשם.

בבואו לעיירה, החל לחקור ולהתעניין על אותו רופא ונדהם לשמוע 
שאין כאן זכר לרופא ולא למרפא, אפילו חובש אין כאן.

"אם כן למי אתם הולכים כשיש לכם חולה?", שאל.
"אנחנו מתפללים אל הקב"ה", השיבו יהודי העיירה.

דברים,  של  גופם  לו  וסיפר  הבעש"ט  אל  נפשו  במר  האיש  חזר 
ולאיזה רופא פונים בעיירה זו, תוך שהוא מביע טרוניה בפני הצדיק 

על ששלח אותו לחינם למקום כל כך רחוק.
השיב לו הבעש"ט: "לרופא ההוא רציתי שתלך, לרופא כל בשר"...

ורשלמה ןרים שןתירו!
'דין תורה' מענין היה אצל רבנו: "אברך נקלע לצרה, ולא היה יכול 
אחד  צפוי:  לא  ממקור  ישועה  הגיעה  לפתע  לבדו.  ממנה  להיחלץ 
בעיות  לפתירת  מומחה  היה  התפלל,  שבו  הכנסת  בית  ממתפללי 
כאלו. כשנודע לו על צרת רעהו התגייס לעזרתו, ליווה אותו אישית 

בכל צעד עד לפתרון הבעיה, וטרח ללא לאות לעזור לו.
כשפנתרה הבעיה – החלה 'מריבה' ביניהם. אותו שנעזר אמר: "ידידי 
עזר לי מעל ומעבר, ופתר לי בעיה סבוכה ביותר. רצוני לשלם, בפרט 
בהיות והוא מתפרנס מזה, בזה שלא לקוח ממני כסף אני מפסידו".

השני טען: "מה שאני מתפרנס זה חשבון שלי, כעת באתי לעשות 
מצוה, ואיני חפץ שיטלו אותה ממני".

החליטו שניהם – מה שיפסוק רבנו כך יעשו.

שנעזר  אדם  שאותו   – יהיה  'התשלום'  פשרה:  שיעשו  הציע  רבנו 
יתפלל לזכות מיטיבו, ובכך מצד אחד הנעזר ירגיש במידה מסויימת 

שהשיב לחברו, מצד שני – העוזר לא יפסיד את מצוותו.
שהמקבל  בזה  הנותן  של  חלקו  נגרע  לא  שכלל  ואמר,  רבנו  הוסיף 

מתפלל עליו.

עמו  רכי בצרה!
סיפר יהודי חשוב:

לילה אחד ישבתי בחדר ההמתנה וחיכיתי להיכנס לרבנו, ישבו שם 
עוד כמה תלמידי חכמים וחיכו. פתאום הגיע לשם יהודי שלא היה 
נראה שומר תורה ומצוות, ונכנס מיד. כולם התפלאו כיצד הכניסו 
שהגיע  רופא  היה  שזה  הנכד,  הסביר  שיצא  לאחר  תור.  בלי  אותו 

לבדוק משהו אצל רבנו, ולכן נכנס ללא תור.
החיים',  ה'נפש  דברי  לי  התחוורו  שכעת  לרבנו  אמרתי  תורי  בהגיע 
שתפילה על צער ה' מתקבלת מיד, כי הנה כולנו ישבנו וחיכינו בתור, 
והוא נכנס מיד. מדוע באמת נכנס, במה היתה עדיפותו עלינו? אלא, 
שאנחנו צריכים את רבנו עבור הצרכים שלנו ובזה יש תור, אבל הרופא 
הגיע עבור רבנו ולזה אין צורך להמתין בתור. כך אדם המבקש גשמיות 
לעצמו – יש תור, לא תמיד התפילה מתקבלת מיד, אבל אם מבקש על 

צער השכינה – תפילתו 'עוקפת' כביכול את התור ומתקבלת מיד".
ואמר: "אבל אדם צריך להיזהר שלא לרמות את עצמו,  חייך רבנו 

שהוא בוכה על צער השכינה ובאמת בוכה על עצמו"...

)מתוך הספר 'ומתוק האור' פניני הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל(

המשך מעמוד 17 | רבי יעקב משולם  וררשטיין

המהומה התברר לו שהוא טועה. "האיש הזה הוא אדם שפל ונאלח, 
יצור עלוב, אני מכיר אותו, אי אפשר להאמין למילה אחת שיוצאת 

מפיו, למה הכנסתם אותו בכלל?", צעק מישהו בקול ניחר.
כעבור רגע נפרצה הדלת בפראות, שוטר בכיר מעוטר בדרגות ניגש 
אל נחטש'ע ההמום ותפס אותו בדש בגדו: "איך לא העזת להראות 
כאן את פניך, אה יאנוש, נוכל וגנב שפל שכמוך!"... לקחו לו כמה 
רגעים לקלוט את הטעות. מתברר שהשוטר הבכיר, מפקד התחנה 
בכבודו ובעצמו, מזהה בנחטש'ע בטעות את אחד מיריביו המרים 

בעבר, אדם שהפיל אותו בפח בשקריו ותרמיותיו. 
גמורה,  טעות  שזו  'יאנוש',  לא  שהוא  לזעוק  ניסה  נדהם,  נחטש'ע 
אך לשווא. מפקד התחנה היה נעול בצדקתו תפס אותו בצווארונו 
והעיף אותו כפשוטו מכל המדרגות, כמו כלב מצורע, "אם עוד פעם 
תעז לבוא לבלבל את מוחם של השוטרים שלי עם השקרים שלך, 

אתה יוצא מכאן עם אזיקים, הבנת?!"...

)המבשר תוררי מטות תשן"ב, מקור: על פי 'בית צדיקים יעמוד', מפי כ"ק מרן 
אדמו"ר רבי נפתלי צבי מבאבוב זי"ע(
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  יזו  ות רוצרת בחלל ה ות ן' בכתיבת סת"ם?
 ה ם יש מצוה מד וריית  להריח תןילין במשך כל היום?

 ה ם יש דין 'חירוך' במצַות תןילין?

סיכום 
שבועי 
ב'דף יומי 
בהלכה'

ֵמהלכות צורת ה ותיות

• בכתיבת האות פ', יש ליצור לכתחילה את חלל האות בצורת 

האות ב'.

• לדעת רוב הפוסקים, כל אחד משני סוגי הכתבים – האשכנזי 

והספרדי – כשר אף למי שמנהג אבותיו כפי הכתב האחר, ומהם 

לבני  אין  כי  שכתב  ויש  לכתחילה;  אף  כשר  הדבר  כי  שכתבו 

אשכנז לשנות ממנהג אבותיהם ולהשתמש בכתב הספרדי אף 

בדיעבד.

המסורת  לפי  נ'.  ו  י'  האותיות  מצורות  מורכבת  צ'  האות   •

האשכנזית צורת ה י' נכתבת כ י' רגילה, אך לפי תורת הקבלה – 

נכתבת ה י' כשפניה הפוכים לשמאל, וצורה זו מכוָנה 'ַצִּדי הפוכה'.

• חלקּה הימני העליון של האות ק' עשוי כצורת כ' שתחתיתה 

קטומה בצדה הימני, וחלקה השמאלי התחתון עשוי כצורת ן', 

אך ראשו צר יותר משל ה ן'.

• בגמרא מבואר שהאותיות ש' ק' ו ר' עומדות על רגל אחת, 

ועל פי זה כתבו הפוסקים כי יש להעמיד את האות ש' על זווית 

מחודדת בשמאלּה.

בקלף  מוקפת  תהא  אות  שכל  להקפיד  יש  סת"ם,  בכתיבת   •

סביבותיה, והלכה זו מכוָנה 'מוקף גויל'. מקור ההלכה מדרשת 

חז"ל: "וכתבתם – שתהא כתיבה תמה".

מצַות הרחת תןילין וזמרּה

• יש שכתבו שחובה מן התורה להניח תפילין במשך כל היום, 

ויש שכתב שחובה להניחן לפחות פעם אחת בכל יום, למשך 

רגע אחד לפחות, ומצוה מן המובחר להניחן במשך כל היום.

• את קריאת שמע של שחרית, חובה לקרוא בציצית ובתפילין, 

אך אין לאֵחר זמן קריאת שמע משום כך, ואף אם יש רק ספק 

שמא יעבור הזמן עד שיניח תפילין, יקרא ללא תפילין. 

לבדיקה  ומסרן  כֵׁשרות,  שהן  בחזקת  תפילין  שהניח  אדם   •

נחשב  שהוא  שכתבו  יש   – כֵׁשרות  היו  לא  שמעולם  והתגלה 

עבודתו  אשר   – פסול  שהוא  והתגלה  במקדש  שעבד  ככהן 

כֵׁשרה.

• אדם שאין באפשרותו לשמור את גופו בנקיות – פטור מהנחת 

באפשרותו  יש  אם  אולם  ולהניחן;  להחמיר  לו  ואסור  תפילין, 

לשמור את גופו בנקיות במשך קריאת שמע – יניחן למשך זמן 

הקריאה.

תןילין ל שה, לקטן ולָ ֵבל

• לדעת המחבר, קטן היודע לשמור על קדושת התפילין כראוי, 

חייב אביו לחנכו בהנחת תפילין; ולדעת הרמ"א, אין לחנך קטן 

בהנחת תפילין, כיון שבדרך כלל אינו יודע לשמור על קדושתן.

החול  לימות  מוגבל  שקיומה  תפילין,  ממצות  פטורות  נשים   •

ביד  שהרשות  גרמן',  ש'הזמן  המצוות  לרוב  בניגוד  אך  בלבד; 

הנשים לקיימן, מצוה זו אין הנשים מּורשֹות לקיימּה.

• ָאֵבל ביום הראשון לפטירה – או ביום הקבורה, אם שונה מיום 

הפטירה – אסור בהנחת תפילין, כיון שהתפילין מכּונֹות 'ְּפֵאר' 

ואינן ראויות לו ביום מר זה.

• ָאֵבל המניח תפילין ובא לידי ֶּבִכי עליו לחולצן, מפני שהבכי 

גורם להסחת הדעת מהתפילין; ויש שכתב שהטעם הוא מפני 

שבשעת הבכי אין האבל אינו מסוגל לשמוח בשמחת המצוה 

כנדרש.

יום  שלשים  שחלפו  טרם  קרובו  פטירת  על  ששמע  אדם   •

מהפטירה, עליו 'לשבת שבעה' כרגיל; ואם שמע על כך לאחר 

חלוף שלושים יום, עליו לנהוג את מנהגי ה'שבעה' לשעה קלה 

בלבד.


