פנינים לפרשת נשא

גליון מס' 330

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

הטלפון היה מצלצל בכל שעות היממה ,הגיעו הדברים עד כדי כך,
שהסבתא תחי' פנתה אל מרן הגאב"ד רבי משה אריה פריינד זצ"ל ,ואמרה
לו שהיא מבקשת ממנו שיתיר לה לנתק את הטלפון בשעות שבהן סבא
ישן ,בין  2-5לפנות בוקר ,אבל הוא סירב להתיר זאת ,ואמר שמי שמתקשר
בשעה מאוחרת כל כך ,חזקה עליו שאכן שאלה חמורה ודחופה מאוד בפיו
שיחה עם הג"ר מרדכי דוד ברנסדורפר שליט"א ,נכדו של הגאון הגדול
רבי מאיר ברנסדורפר זצ"ל ,מגדולי פוסקי הדור ומחבר שו"ת 'קנה בשם'
אליעזר (לייזר) רוט
הגמרא במסכת שבת דורשת את המקראות העוסקים בעניין
מתן תורה ומעמד הר סיני ,ובין דרושי חז"ל והאגדתות מופיע גם
המעשה המופלא עם רבא שפעם ראה אותו צדוקי כשהוא מעיין
בדבר הלכה בעודו יושב על אצבעו השותתת דם ,ומרוב העיון לא
הרגיש בכל כאב.
אמר אותו צדוקי לרבא" ,עמא פזיזא דקדמיתו פומייכו לאודנייכו
אכתי בפחזותייכו קיימיתו ברישא" ,כלומר ,אתם פוחזים כביכול
בכך שהקדמתם 'נעשה לנשמע' ,ובכך שאתם לא שמים לב לגוף
שלכם ומפקירים אותו לחלוטין עבור דברי התורה.
השיב רבא לאותו צדוקי שעלינו נאמר "תומת ישרים תנחם" ,אבל
על הצדוקים והכופרים בתורת אלוקים ,שהולכים בדרכי עלילה
ורמייה ,עליהם נאמר "וסלף בוגדים ישדם".
והאמת היא שמדברי אותו צדוקי ניתן ללמוד שהוא מייחס את
ההתנהגות הזאת לא רק לרבא עצמו ,אלא לכל בני ישראל העוסקים
בתורה ,לכל אדם גדול בתורה ,כי כך היא דרכה של תורה ,שמי
שמפקיר את עצמו ואת רצונותיו וצרכיו הגופניים ,ופונה להקדיש
את כל כולו לעיסוק בתורה הקדושה ,ממנו תצא תורה והוראה
לדורו ולדורות הבאים אחריו.
ואכן ,זכינו השבוע לשמוע סיפורים מופלאים מאת הג"ר מרדכי דוד
ברנסדורפר ,מגיד שיעור ב'דף היומי בהלכה' בבית שמש ,ונכדו של

מרן הגאון הגדול רבי מאיר ברנסדורפר זצ"ל ,בעל ה'קנה בשם',
ומגדולי פוסקי הדור ,אשר האיר לארץ ולדרים עליה מתפקידו
כאחד מחשובי הדיינים ב'עדה החרדית' משך עשרות בשנים .מתוך
סיפורים ועובדות אלו ניתן לראות את עוצמת ההתמסרות של
הסבא הגדול לעסק התורה ולהוראת הלכה לרבים השואלים בכל
זמן ובכל מצב ,בלי שום מחשבה על עצמו או על הנוחות שלו וכדו'.
סיפורים אלו ,חלקם מובאים עלי ספר בקונטרס 'שנו מדותי',
המצורף לספר החדש 'פסקי בשם' ,שהביא לראשונה אל מכבש
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הדפוס מאות פסקים של מרן ה'קנה בשם' זצ"ל.
וכך מספר לנו הנכד רבי מרדכי דוד ,בנו של הגאון רבי אהרן
ברנסדורפר שליט"א ,שוחט ובודק מומחה לרבים הידוע כאחד
ממעתיקי השמועה בהלכות שחיטה ובדיקה" :מספר דודי ,הגאון
רבי משה ברנסדורפר שליט"א ,שאביו ,הסבא זצ"ל ,היה אומר שעל
כתפיו של כל 'מורה הוראה' מוטלת אחריות כבדה מאוד .הוא הוסיף
שייתכן שכאשר יגיע ה'מורה הוראה' לבית דין של מעלה ,יתבעו
אותו על עניינים שאנשים נכשלו בהם בשעות המאוחרות של
הלילה ,ולא היה להם רב לשאול כי הרבנים הלכו לישון ...והתביעה
אכן תהיה גם על הרב ,מדוע לא נשאר זמין לשאלות הפונים בכל
שעות היממה.
"אבל רבינו לא רק אמר זאת מן השפה ולחוץ .כך היו חייו וכך התנהל
ביתו .הוא הקפיד להיות זמין בכל זמן ועת ,וגם כאשר הגיע לארץ
מכשיר ה'פלאפון' והיה אז מכשיר מאוד יקר ומאוד נדיר ,רבינו היה
מהראשונים שמיהרו לקנות כזה מכשיר ,וזאת כדי שיוכל להשיב
לשואלים בכל זמן ועת ,גם כשהוא בנסיעה או במקום שאין בו
טלפון קווי רגיל.
"בני ירושלים ידעו שאפשר לפנות אליו בכל רגע נתון ,ואפילו
כשהיה עומד תחת חופת צאצאיו ,בניו ובנותיו וק"ו נכדיו ,יכלו
אנשים לבוא ולקרוא לו לרגע הצידה כדי לשאול אותו שאלה ,והוא
אכן נענה להם בהתמסרות מוחלטת ומועלם לא אמר לאדם צר לי
המקום ודחוקה לי השעה מלענות ולהשיב את שואלי דבר.
"כמובן שבביתו היה הטלפון מצלצל בכל שעות היממה ,וסבתי
הרבנית תליט"א ביקשה לנתק את הטלפון בשעות המנוחה או
לפחות בשעות הקטנות של הלילה כשהסבא הלך לישון מעט ,אבל
הוא לא הרשה לה בשום אופן.
הגיעו הדברים עד כדי כך ,שהסבתא תחי' פנתה אל מרן הגאב"ד
רבי משה אריה פריינד זצ"ל ,ואמרה לו שהיא מבקשת ממנו שיתיר
לה לנתק את הטלפון בשעות שבהן סבא ישן ,מהשעה שתיים
בלילה ועד השעה חמש וחצי לפנות בוקר ,ולעשות זאת בלי רשותו
של הסבא שבוודאי לא יסכים לכך בשום פנים ואופן.
"אבל הגרמ"א פריינד סירב להתיר זאת ,ואמר לסבתא שממה
נפשך ,מי שמתקשר בשעה מאוחרת כל כך ,חזקה עליו שאכן
שאלה חמורה ודחופה מאוד בפיו ,ועל כן אין זה ראוי לנתק את
הטלפון ולהשאיר אותו בלי מענה.
"ומה עשה הסבא בשבת ,כשהטלפון אינו בר שימוש? הוא היה
נשאר ער כל הלילה ,ואף דאג שידעו מזה בכל האזור ,כדי שאם
למישהו תהיה שאלה דחופה ,יוכל לבוא לשאול ללא היסוס וללא
פקפוק.
"וסיפר יהודי אחד ,שבשבת אחת הוצרך לשאול שאלת רב דחופה
בשעה שלש לפנות בוקר ,ונזכר ששמע שאצל "ר' מאיר" אפשר
לבוא כל הלילה ,והוא אינו שוכב לישון בליל שב"ק מהסיבה הזאת
בדיוק .כשהלך לבית רבינו ,הופתע האיש לגלות שהוא לא היה
צריך אפילו להקיש על הדלת ,כי הסבא זצ"ל השאיר אותה פתוחה,
וישב ולמד בסמוך לפתח ,כדי שאף אחד לא ימנע את עצמו לשאול
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מפאת השעה המאוחרת.
"כמו כן סיפר יהודי אחר שלפני שנים רבות ,כשעוד התגורר רבינו
בדירה הישנה שלו בבתי אונגרין ,שאל את רבינו עד איזו שעה
אפשר לדפוק ,יצא איתו רבינו החוצה והראה לו את החלון שמעל
מיטתו ,ואמר לו שאם הוא מגיע בשעה מאוחרת כשכולם כבר
ישנים ,שידפוק על החלון הזה וכך הוא יתעורר וימהר לענות על
שאלתו."...

ההלכה והמציאות
"מרגלא בפומיה של הסבא הגדול ,שהשולחן ערוך הוא מעל הכל.
יש מנהגים ועניינים ודברים חשובים ומחויבות שונות ,הכל טוב
ויפה .אבל מעל הכל נמצא השולחן ערוך והוא מחייב את כל השאר
להתאים את עצמם אליו.
"הוא היה אומר תמיד שהשולחן ערוך לא משועבד למציאות ,ההיפך
הוא הנכון ,המציאות משועבדת לתורה הקדושה ולשולחן ערוך.
"כבר סיפרתי בפעם הקודמת שהוא היה מקפיד על כל מילה
שכתובה בשולחן ערוך בלי חכמות ובלי חשבונות .אפילו מה שכתוב
לשים גוש מלח קטן בנרות שבת הוא היה מקיים ,למרות שבימינו זה
ברור שהמלח לא מוסיף לצלילות של הלהבה ,ועל אף שכל הפוסקים
סוברים שבזמנינו אין צורך בשימת מלח בנרות ,הוא בכל זאת הקפיד
על כך מאוד ,כי זה הרי כתוב בשולחן ערוך שכך צריך לנהוג...
"ההתמסרות שלו לתורה היתה לא רק בשמירת ההלכה אלא גם
בחלק הלימוד ,באופן של ממש מסירות נפש .הוא היה גר כאמור
בדירה קטנה בבתי אונגרין ,דירה בת שני חדרים ,אחד חדר קטן
ששימש כחדר שינה פנימי ,ואחד חדר גדול שבו היה גם המטבח
והסלון וחדר הילדים והילדות ושם עשו את כל צרכי הבית.
"שם בין מיטה של אחד הילדים לעריסה של אחד התינוקות ,הוא
היה יושב והוגה בתורה בשעות לא שעות ,ברציפות ובהתמדה
עצומה .כשהיה צורך לעזור בבית בשטיפת כלים וכדו' ,הוא היה
עוזר ,אבל זאת לא סיבה להפסיק ללמוד .הוא כבר מצא דרך להניח
את הגמרא מעל הברז ,להשעין אותה על הקיר שמאחורי הברז ,וכך
ללמוד ולשנן דפים בעודו שוטף כלים...
"ולמרות שלעזור בבית הוא בהחלט מצא זמן ,ולא תמיד היה אפשר
ללמוד תוך כדי ,כי יש פעילות שלא מאפשרות זאת ,לא היה לו זמן
לדברים אחרים שאינם הכרחיים .אף פעם לא ראו אותו קורא עיתון,
גם לא עיתונים של חוגי העדה החרדית ,ואפילו לא קבצים תורניים...
הוא היה אומר שבזמן שהוא יעיין בקובץ תורני ויקרא חבורה שכתב
מאן דהו ,הוא יכול ללמוד גמרא ושולחן ערוך ,לא חבל על הזמן???
"ומה אם הוא לא היה מרוכז או שהוא היה עייף או לא הרגיש טוב
וכדו' ,זאת סיבה לא ללמוד? חלילה וחס .הוא היה אומר שאם הוא לא
יכול לקיים את מצוות 'ידיעת התורה' וללמוד בעומק העיון כנדרש,
לפחות הוא יקיים בזמן זה את מצוות 'לימוד התורה' ויגרוס אפילו
בלי לעיין ,עד שירחמו עליו משמים ויחזירו לו את הכח ואת הריכוז.
"גם בזמנים שלא יכול היה לפתוח ספר ,כמו בזמן 'מצווה טאנץ'
של ילד או נכד ,שהוא היה חייב להשתתף ולכבד את המעמד ,אבל
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הגראמער האריך בחרוזים ותיאורים ודברי שבח וכדו' ...הסבא היה
יושב ומשנן פרקי משניות וסימנים בשולחן ערוך עם משנה ברורה,
חוזר עליהם בעל פה במשך זמן רב עד שכבר יכול היה ללכת הביתה.
"זכורני שבערוב ימיו ,כשכבר היה חלש ,אמרו לו שהוא צריך לצאת
מדי פעם לסיור באוויר הצח .הוא היה יוצא החוצה ,מתיישב על
ספסל ,ואחרי דקה או שתיים שאל" :נו ...מה עכשיו? אפשר כבר
לחזור או שאני עדיין צריך לשבת פה?".
"מגיל צעיר הוא הרגיל את עצמו להיות 'כשור לעול וכחמור למשא',
כך שהוא לא היה מסוגל להישאר באפס מעש .זה היה עינוי עבורו.
הוא היה חייב לשבת כל הזמן ליד הגמרא או השולחן ערוך ,להתכונן
לשיעור ,למסור שיעור ,לענות לשאלות .לא לשבת כך סתם בלי
לעשות דבר.
"גם בבית וגם בבית המדרש ,בכל מקום שהיה הוא ניצל כל רגע
ללמוד .אם הוא הגיע הביתה ואמרו לו שבעוד כמה דקות הוא צריך
לצאת לאיזו ברית וכדו' ,הוא היה מתיישב פותח גמרא ובתוך שניה
אחת בודדת הוא כבר היה שקוע בתוך הסוגיא ,לומד בקול ומתנדנד
בחוזקה ,ממש כל עצמותיו נמצאות בתוך הסוגיה .כעבור דקה כבר
היה צריך ללכת ,הוא למד רק דקה אחת ,אבל בדקה הזאת הוא למד
עם כל ה'ברען' וה'גישמאק' ,כאילו הוא לומד כבר שעות ארוכות
ברצף בלי הפסקה".

מה שלום החתול?
מתוך קונטרס 'שנו מידותי' :לאחר פטירתו של רבינו נצפתה אשה
מרת נפש מקוננת בקינה גדולה ומרה ,וזועקת במר לבה ,מי ירחם
עלי.

היתה זו אשה המגדלת בחצרה חתולים ,והיו קרובים ללבה כל כך
עד שהיתה באה לעתים תכופות להזכירם לברכה אצל רבינו.
ופעם אף עלתה לביתו של רבינו עם כמה חתולים ,והראתה לו אותם,
וכינתה אותם בשמותיהם ,והוסיפה על חתול פלוני שנקרא בשם
זה וזה שאינו בקו הבריאות ,ובקשה שהרב יתפלל עליו לרפואה
שלימה ,ולמחר שלח רבינו לשאול אצלה מה שלום אותו בעל חי.
וביד אחד מבניו שליט"א מונח קוויטל שכתבה אותה אשה לרפואת
חתול אחד ,ורבינו בגודל רחמנותו קרא את הקויטל בפניה ,ובירכה
בתשומת לב מיוחדת ,וכשאחד מבני ביתו תמה על הדבר ,התפלא
רבינו כנגדו באמרו" :והלוא לעזור ליהודי בשעת מצוקתו הוא
דבר נשגב וגדול מאד" ,כמה שבועות קודם הסתלקותו של רבינו
התקשרה אליו אותה אשה בבכיות בשעה אחת בלילה ,שאחד
מחתוליה מת ,ושאלה ממנו כמה שאלות בנוגע לסדרי הלוי' ,ורבינו
הקשיב לה במשך כחצי שעה ,והרגיעה שהמקום ימלא חסרונה,
וכעבור יומיים טלפן להר"ר יואלי'ש קרויס הי"ו ,שהיה מטפל
באותה אשה ,לברר אצלו אם כבר נרגעה האשה ממיתת הבעל חי...
היתה לו לרבינו מפה מיוחדת לפסח ,שלא הרשה לאף אחד מבני
ביתו לאכול עליה בפסח .פעם בימי חול המועד פסח הגיעה אליו
אשה מרת נפש שהיתה מגדלת תרנגולים ,בעת שרבינו אחז
באמצע הסעודה ,ואחד מתרנגוליה בידה .התחילה האשה לבכות
שציפורן חדה חדרה אל רגלו של התרנגול ,ובתוך כדי דיבורה שמה
את התרנגול על המפה המיוחדת לפסח ,וכאשר אחד מבני הבית
נרתע בראותו זאת וביקש להוריד את התרנגול מעל השולחן ,עיכב
רבינו בעדו ,ובמקום זאת התבונן בתרנגול ,ליטף אותו ,ואיחל לו
חיים ארוכים ,כדי להרגיע את לבה הסוער של האשה קשת היום...

הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ,ראש ישיבת "קול יעקב" ,חשב להסתגר
לכמה שנים וללמוד את כל הש"ס בעיון .לנגד עיניו עמדה הנהגת רבינו,
שנוהג כך מימי אברכותו והעפיל לפסגות .סח לו על החלטתו ,וסיפר לו
רבינו ,כשקיבלתי על עצמי לנהוג כן ,אמרתי לעצמי" :כשהמסמר הזה
יצא מבית המדרש ,אצא גם אני!"
חיים של עמל בתורה של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל
חזו חזו בני חביבי
הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ,ראש ישיבת "קול יעקב" ,חשב
להסתגר לכמה שנים וללמוד את כל הש"ס בעיון .לנגד עיניו עמדה
הנהגת רבינו ,שנוהג כך מימי אברכותו והעפיל לפסגות .סח לו על
החלטתו ,ורבינו שלל את הרעיון :לא תוכל לעמד בזה ,זה נסיון קשה
ומר!

וסיפר ,כשקיבלתי על עצמי לנהוג כן ,אמרתי לעצמי" :כשהמסמר
הזה יצא מבית המדרש ,אצא גם אני!" למדתי ולמדתי עד שחשתי
שאני חייב לצאת להתאוורר ,לדבר עם מישהו ,לשוחח מעט .שהרי
כך ביאר הגאון מילנא זצ"ל את קנין התורה "במיעוט שיחה" (אבות
פ"ו מ"ח) לשוחח מעט! חשתי שאם לא אעשה כן אצא מדעתי!
והחלטתי שאכן כן ,אבל זה סובל דחוי של עשרה רגעים .ועוד עשרה,
ועוד עשרה .ואז פתחתי את הפתח כחודה של מחט ,והושפעה עלי
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סייעתא דשמיא במידה גדושה ונתנו לי כחות עצומים להתמיד עוד
ועוד!
וזהו שנאמר לפני מתן תורה" :ועתה ,אם שמוע תשמעו לקולי"
(שמות יט ,ה) ,ופרש רש"י" :אם עתה תקבלו עליכם ,יערב לכם
מכאן ואילך ,שכל התחלות קשות" .ההתחלה היא הבקעת הפתח
כחודה של מחט ,ואז יערב לכם ,כי יפתחו פתחים שיהיו עגלות
וקרוניות שפע עוברות בהם!
ואמר רבינו ,שלכך מתכוונת הגמרא (יומא לה ע"ב) באמרה,
שכאשר עני בא לדין ונשאל מדוע לא עסק בתורה ,עונה שעני היה
וטרוד במזונותיו .ונשאל :כלום עני היית יותר מהלל -
אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר דינר,
חציו נתן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו.
פעם אחת לא מצא להשתכר ,ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס.
עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי
שמעיה ואבטליון .אותו יום ערב שבת היה ותקופת טבת היתה וירד
עליו שלג מן השמים ברום שלוש אמות!
ותמה רבינו :ומה ,וכי תובעים מכל אדם שיהיה כהלל?!
והשיב :אכן כן ,שה"פתח כחדה של מחט" יהיה כהלל .לאחר מכן,
תבוא סיעתא דשמיא גדושה!

יום אחד עלו כמה רבנים ועסקני
ציבור לקבל הדרכת רבינו
יום אחד עלו כמה רבנים ועסקני ציבור לקבל הדרכת רבינו בענין
חשוב שעמד על הפרק ולא סבל דחוי .נכדו ,רבי אריה שליט"א,
הודיעם שרבינו לומד ואין להפריעו ,אבל שוכנע בנחיצות
הענין והכניסם .שטחו את הנתונים ,ורבינו שקל והכריע .הודו,
והלכו.
פנה רבינו לנכדו" :אמור לי ,מה חשוב יותר ,שינה או לימוד תורה?"
תמה לשאלה ,ואין ספק בתשובה .ודאי שהתורה חשובה מכל.
"לא כולם סבורים כך" ,השיבו רבינו" .יש אנשים ,שאצלם השינה
חשובה מהלימוד ,ויש לי לכך ראיה שאין לה פירכה –
אמור לי ,אלו הייתי ישן ,היו דורשים ממך להעירני?!"
לא ,ודאי שלא!
"אבל כששמעו שאני לומד ,לא נמנעו מלהפריעני –
הרי לך אנשים ,שהשינה חשובה אצלם מהלימוד"...

עצומות ,והגידים בולטים במצחו –
הבנתי שנתקל  -ולבטח לא לראשונה  -ברשב"א קשה ,חתר להבין
את שיטתו ולחשב כיצד למד את הסוגיא ,איך הבין את כל מילותיה,
איך מתיישבות כל התמיהות לשיטתו .עניין אותי לראות כמה זמן
אפשר לשהות בתנוחה זו ,כמה אפשר להעמיק במחשבה אחת –
עמדתי ועקבתי .חמש דקות ,ועשר.
עשרים דקות ,ארבעים ,שעה –
שעה ועשרים ,שעה וארבעים –
כעבור שעה וחמשים דקות פקח עיניו ,פניו נינוחו ,נהרה פשטה
עליהם ,ואמר לעצמו" :נו ,ווייזט אויס ,כפי הנראה ,זה הפשט הנכון
!" -
ושוב התרונן קולו בלימודו...

וזכוכית המשקפים נשברה
פעם ,בשנותיו האחרונות ,חזר רבינו מהשיעור ועלה במהירות
במדרגות לחדר לתלמודו .נתקל ונפל וזכוכית המשקפים נשברה.
חש כאב עז באחת מעיניו ,והעלה חשש שחדרו לתוכה שיברי
זכוכית .מיד הזעיקו רופא עיניים –
ועד שהגיע ,כיסה רבינו את העין הפגועה בידו האחת והמשיך
ללמוד בעינו השניה ,כשאצבע ידו השניה עוקבת בספרו אחר
לימודו ,מילה אחר מילה!

לפתע השתררה דממה
סח אחד הנכדים :רבינו קם בשתים בלילה ללימודו .הכנתי לו
את כוס הקפה וחזרתי למיטתי ,נים ולא נים הטיתי אוזן ,כל זמן
ששמעתי את קולו מתרונן בלימודו ידעתי שהכל כשורה ואני יכול
להחליף כח ליום הבא.
לפתע השתררה דממה.
בשביל זה אני כאן ,לעמד על המשמר .זינקתי מהמיטה והצצתי
לחדר ,הוא היה רכון על חידושי הרשב"א ,ומראהו מפחיד .אנו ידענו,
שזו תנוחת ריכוזו :ראשו מוטה לצד ,פניו מכווצות במאמץ ,עיניו
4

סח הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ,ראש ישיבת "קול יעקב" :רבינו
ישב עם אבי [הגאון רבי יעקב עדס זצ"ל] בבית הדין הגדול ,והיה בא
בכל חג לבקרו .פעם שב אבי מליוויו לתחנת האוטובוס ,ואמר" :דעו
שהתלמוד הבבלי והירושלמי 'מונחים בכיסו' יותר מאשר אשרי
יושבי ביתך אצלנו!"
כעבור שנה שב וביקר ,והסתודדו ביניהם בלחש ,שיערתי שהם
משוחחים אודות עניינים אישיים שהעלו בדיוני בית הדין והצנעה
יפה להם .כשחזר אבי מליוויו לתחנת האוטובוס ,אמר" :דעו ,שהוא
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גדול בחכמת הקבלה לא פחות משהוא גדול בתורת הנגלה!"
אמרתי" :אבל ,אבא ,הלא אמרת שאינך מבין בקבלה!"
הצטנע" :וכי אמרתי שהבנתי מה אמר?!"...
רק לאחר פטירתו נודע לי ,שאבי למד בכל לילה מחצות ועד הנץ
החמה עם המקובל האלוקי רבי אפרים כהן זצ"ל ,כך שהבין גם
הבין...

לאחר פטירתו של הגאון המקובל רבי יעקב עדס זצ"ל עבר בנו,
הגאון רבי יהודה עדס שליט"א ,על מחברות חידושיו ומצא בצדן
הערות קצרות בכתב ידו הפניני של רבינו .כששאלו על כך ,השיב
שהתבקש לעבור על החידושים ולהעיר הערותיו ,ונענה לבקשה
מפאת ידידותם.
אחת המחברות הכילה מערכות בתורת הנסתר ,ורבינו הוסיף כמה
עמודים בהרחבת הדברים בידע עצום ושפעת רעיונות נשגבים!

הגיע 'הצלה' ,רוצים לערוך בדיקות
על סף שנתו התשעים סבל רבינו מהתקררות .שנתו המעטה נדדה,
קם ללימודו ,ובהגיע העת כרך צעיף על צוערו וירד לתפילה .מיד

לאחריה השתרך תור של שואלים ,בעודו חולץ את התפלין .הפעם
חלצן במהירות והספיק לענות על שתי שאלות בלבד לפני שהכרתו
התערפלה והוא קרס לכסאו והתעלף.
החזיקו בו שלא ישמט מהכסא ,והזעיקו "הצלה" .לפני שהעזרה
הגיעה התאושש ,פקח עיניו ,ואמר" :נו"
אמרו" :רגע ,הגיע 'הצלה' ,רוצים לערוך בדיקות" .החובשים
ביקשו לקחתו לבית החולים ,אבל רבינו סרב" :כלום לא צריך .אני
פשוט מצונן ,ולא ישנתי ,וחשתי ברע .אשוב לביתי ואנוח ,והכל
יעבור!"
יצא מבית הכנסת ,ועבר דרך חגורת הילדים הסקרנים ושדרת
האופנועים והאמבולנסים ,ולא הביט כלל.
כל זה אירע ביום רביעי ,עלה לביתו ,והכל נשכח .שב לסדריו,
במלואם.
בשבת ,בסעודה שלישית ,נזכר .שאל את נכדו" :אמור לי ,האם קרה
השבוע משהו בבית הכנסת?!"
ענה" :ודאי ,סבא התעלף!"
"ככה?!" תמה רבינו" ,ומה היה?!"...
פשוט הסיח דעתו והדחיק כליל .שקע בתלמודו תוך שכחת הכל!
(קטעים מתוך 'הגדה של פסח' ישא ברכה)

ר"ח סיון תשע"ו .מרן דיבר בצער כי בקרוב יהיה חג שבועות וקבלת
התורה ,ובשמים רוצים שאדע כל התורה כולה ,ומה אומר בשמים שיראו
שאינני יודע ,ואמרתי לו ,שהרי הוא זוכר הכל ,כי כתב חידושי תורה על
רוב מסכתות הש"ס .ואמר ,כי הם מונחים בארון אבל לא בראש
חיי תורה של מרן הגראי"ל שטיינמן זצוק"ל
חזו חזו בני חביבי
ר"ח סיון תשע"ו .מרן דיבר בצער כי בקרוב יהיה חג שבועות וקבלת
התורה ,ובשמים רוצים שאדע כל התורה כולה ,ומה אומר בשמים
שיראו שאינני יודע ,ואמרתי לו ,שהרי הוא זוכר הכל ,כי כתב חידושי
תורה על רוב מסכתות הש"ס .ואמר ,כי הם מונחים בארון אבל לא
בראש.
אחרי מעריב ,מרן התיישב חלש ,ואמר :יש לעיין האם לפני מתן
תורה ,כל אחד מבני ישראל אמר 'אעשה ואשמע' ,אלא שלאחר
שכולם אמרו כך זה נחשב שאמרו 'נעשה נשמע' ,או שכל אחד אמר
'נעשה ונשמע'?
ולצד השני ,הרי יש לעיין ,לגבי מי שמקבל על עצמו דבר בלשון
רבים ,האם חל נדר לקיים דבריו? ואז המשיך :מעירים במה
שאומרים בתפילת ערבית "על כן ה' אלוקינו בשכבנו ובקומנו נשיח
בחוקיך" שלכאורה באמירה זו מקבל על עצמו בנדר ,אך אם נאמר
שכשאומרים בלשון רבים לא חל נדר ,משום כך אין בזה נדר...

אנחנו  -עם היצר הרע
אחד ממקורביו דיבר עמו בלימוד.
במהלך השיחֶ ,רּב אהרן-לֵ יּב ציטט מדברי תוספות במסכת כריתות
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(ששינו את המבט בנידון) ,האברך התפעל ,ואף אמר :״ראש הישיבה
זוכר כל תוס' וזוכר גם תוספות כזה שלא ידוע כל כך ,אבל אנחנו לא
זוכרים ,ובאמת אני שואל את עצמי כיצד ראש הישיבה זוכר את
הכל?"..
התגובה של רבינו ,הייתה בחריפות :כשאתה אומר 'אנחנו' למי אתה
קורא 'אנחנו' ,לך וליצר הרע שלך?!

בעל עגלה
"תקופה ארוכה בצעירותי שירתי כטייס בחיל האוויר ,בפעם
הראשונה שפגשתי את הרב שטיינמן אחרי שכבר חזרתי בתשובה,
נכנסתי אליו ,לבקש שיהיה סנדק לבני .הוא התעניין במה אני עוסק,
עניתי לו כי אני טייס בחיל האוויר .תוך כדי דיבור הפטיר באידיש
(שפה שאני מבין היטב) ״נאך א בעל עגלה" עגלון ֶש ְּׁמ ַשׁנֵ ַע אנשים
מהכא להתם ומהתם להכא".
"נכון שהופתעתי מהתשובה ,אבל הזדהיתי איתה מיד ,כי מי כמוני
ידע את ערכי האמיתי ,אמנם טייס ,אבל יש בכך אוסף כישרונות
ותו לא .התגובה שלו הייתה בניגוד לכל אדם אחר שפגשתי שהגיב
ותמיד בהתפעלות ממקצועי בצבא ,עקב ההילה שנקשרה לטייסים.
הבנתי שאני עומד מול איש אמת שלא מתפעל מעניינים שאינם
שייכים לעולם של איכות באמת".

אסון הפרסום
סיפורים קטנים שיונצחו לדורות ,יאירו את הדרך ,כמו העובדה
הבאה ,שהיא יותר מתמרור דרך.
בישיבת פוניבז' לצעירים אחד הבחורים הרציניים ניגש לראש
הישיבה ֶרּב אהרן ליב וסיפר לו דבר רע על קבוצה של כ 5בחורים.
ראש הישיבה שמע והתעניין היטב בקצרה בפרטים ,בחן ובדק את
המידע בזהירות.
פניו היו עצובות .ואז לפתע הרצין מאד ,והפנים קיבלו גוון נוסף ,של
תקיפות הביט על הבחור ואמר לו:
יוסף היקר ,אני ור' מיכל יהודה ,נעשה את מה שצריך ,את המוטל
עלינו לעשות בענין ,אך אני מתריע בך  -כבחור ירא שמים ,שאיש
נוסף לא יידע ממה שסיפרת לי .כי הפרסום ,גרוע הרבה יותר
מהעבירה עצמה! עשית את שלך ואמרת לי ,ותו לא ,מעתה ועד
עולם.
הבחור שהזדעזע מעוצמת ההגדרה "הפרסום גרוע הרבה יותר
מהעבירה עצמה" קלט היטב את ההתרעה ,שמר על עצמו ,ומאז
ועד היום לא רמז ,ולא דיבר כלום.
הבחור ,כיום מחשובי הרבנים הוסיף לספר:
הפגישה המיוחדת עם ראש הישיבה ,הייתה בתחילת זמן חורף ,ו...
עד חג הפסח באותה שנה ,חמשת הבחורים כבר לא היו בישיבה.
הם עזבו ,כל אחד בסיטואציה אחרת ,ואיש לא הבחין כי קיימת
איזו שהיא סיבה לעזיבה ,או איזה שהוא צירוף בין חמשת הבחורים
הללו .ע"כ.
הישיבה לא ניזוקה ,הבחורים עצמם לא ניזוקו  -יתר על מה שמגיע
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להם .הם גם יוכלו לחזור בתשובה שלימה מתוך רוגע ,כיון שהמספר
לא נכשל ב'פרסום' שהיא עבירה מאין כמוה .ע"כ.
אחרי מקרים כאובים ,אנשים טועים לחשוב ולהחליט” :למען
ישמעו ויראו ,נפרסם! נודיע לציבור! נעניש לעיני כל ,כדי שהמקרה
הנורא לא יחזור על עצמו" כך הם סבורים .אבל רב אהרן-ליּב גדול
הדור ,הציל רבים מהטעות הזו (שרמוזה בארבעה מילים בתורה" :כי
קללת אלוקים תלוי").
היזהרו והישמרו!

רשימה .משגיח באחת הישיבות הגיע לשאול את רבנו מה לעשות
בקבוצת בחורים שביום שישי אחד ,לקראת סוף הזמן ,יצאו לטיול
ללא רשות ,ונתקעו שם' .עלתה הצעה לסלק אותם מהישיבה עד
סוף הזמן הנוכחי'.
'לא תפיקו מכך תועלת' ,אמר לו ֶרּב אהרן-לֵ יּב 'הדבר רק יגרום
לסיפור להתפרסם יותר מכפי שהוא מפורסם עתה ,ויכניס את
הרעיון בלבם של בחורים נוספים .בדומה למשל הידוע (המובא
במדרש) על אותו יהודי מכור לטיפה המרה שכשראה שיכור אחר
מתגולל בקיאו הלום יין פנה אליו בהתפעלות ושאלו מנין השיג יין
משובח כל כך.'...
במקרה אחר באו לשאול בנוגע לבחור שהורחק מן הישיבה לשבוע
ימים .האם מותר לפרסם את סיבת הדבר 'למען ישמעו ויראו' ,או
שמא עוברים בכר על לשון הרע והלבנת פנים? "בין כה וכה לא
תצמח מכך תועלת אלא להיפך .בחורים אחרים עלולים ללמוד
ממנו" – אמר.

ההפגנות ,השנאה והמקטרגים
לאחר הכנות ותכנונים ביצועיים במשך כמה חודשים נכנס לבית
רב אהרן-ליב יהודי יקר ירא שמים ,עו"ד במקצועו ,שחזר בתשובה
עשרים שנה קודם לכן .הוא סיפר את כאבו על השנאה והקיטוב
שיש בין חילוניים לדתיים (בשנת תשס"ג) ,ואז הציג את התוכנית
שלו ,להקים 'מרכז הסברה' איכותי ,בו יראו לאחינו הטועים את
היהדות באור יפה ,הרבה הסרטות והפקות שיעמידו ברום המעלה
ובאור יקרות את החיים של החרדים בסגנון מיוחד ,על ידי חוזרים
בתשובה עצמם ,כפי שהם מביטים על העולם ,גם על ארגוני החסד
של הדתיים וכו'
רב אהרן-לֵ יּב הקשיב לתוכנית .וזו הייתה תגובתו (בנוסח שיגרום
ליהודי העומד בפניו להבין היטב) וכה אמר לו:
כל זה ,וכיוצא בזה ,לא יועיל ,ואפילו יהודי אחד לא יחזור בתשובה,
ואני מוכן אפילו לשים כסף שאני צודק ,כיוון שהבעיה אינה
הסברה אלא קטרוג מלמעלה .וכמו שרבי אלחנן וסרמן זצ"ל אמר
שכשהמלחמה היא עם שרי מעלה  -מה יועילו הפגנות למטה?!
וכך גם כאן  -החילוניות והחילוניים הם גרועים יותר מהגויים ,וכדי
לקרבם צריך להסיר את הקטרוג ,וזה נעשה על ידי הגברת תורה,
מקומות תורה ,תיקון המידות ,בין אדם לחברו ובין אדם למקום .ואם
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תרצה בכל זאת להקים את המרכז ,נו ,נו ,זה יועיל על כל פנים לך
עצמך ,שתיווכח ותבין שאין בדרך זו כל תועלת...

לא נוגע ברמקול
תלמידים מה'ישיבה לצעירים' פוניבז' העידו ,כי מעולם לא נגע
ברמקול שהניחו לפניו ,לא להתאים את כיוון המיקרופון ולא לסייע
בידי מי שהיה מכוון ,איך שהניחו לפניו כך התחיל והמשיך לדבר.
בתחילה לא הבינו מדוע לא מכוון בעצמו ,אך כאשר הבחינו בבירור
שוב ושוב כמה שמתאמץ ומצדד את גופו לכיוון הרמקול ,ובמכשיר
עצמו אינו נוגע ,הבינו כי ידיו לא נוגעות בחפץ שאינו שלו ,והידיים
מתרחקות משבעים מכשירים של היתר ,כדי לא לנגוע במכשיר
אחד של איסור.
בנו שליט”א הגאון רבי שרגא העיד" :אבא מעולם לא נגע בדבר
שאינו שלו ,לא מחמת שיש בכך בעיה הלכתית או משהו כזה ,כל
הנהגותיו ,כל האורח חיים שלו היה גבוה ,גבוה!"
מדהים היה לעמוד מקרוב ולראות גם בסוף ימיו ,כשראייתו נחלשה,
כשהיה מבחין כי הניחו משהו על השולחן ,היה מקריב את ידו ואת
עיניו לבחון" :מה הניחו על השולחן?" (לא וויתר על ערנות מרבית
לעקוב ,האם מקליטים ומתי וכאשר התקרבו אצבעותיו ל'מכשיר
הקלטה' קטן ,שהניח מאן דהוא ,היה מחזיר את היד אחורה בבת
אחת כמי שפוחד לנגוע במוקצה .לא לגעת בחפץ שאינו שלו!)

כלכלה של פעם לעומת היום -
האושר של פעם יותר מהיום?!
בענוותנותו ובסבלנותו של גדול הדור ,יכלו להתייעץ אתו לא רק
בענייני רפואה ובעסקים ,אלא גם על מקרר ,משקפים ועל קופת
חולים.
ואז לפעמים זכית וגילית כי יש בעולם ,מבטים חדים ועמוקים שלא
חשבת עליהם .אחד מאלף ,זו השיחה דלהלן.
רקע :הרמב״ם ,חכם היהודים  -חקק בראש ה'יד החזקה' דבר פלא
לכאורה ,שיסוד כל החכמה היא אמונה :״יסוד היסודות ועמוד
החכמות לידע שיש שם מצוי נמצא וממציא" .בשיח הבא עם ֶרּב
אהרן-לֵ יּב אפשר להבין מעט ,עד כמה האמונה היא בסיס להבנת
החיים כפשוטם.
אחד מהנכנסים התאונן בטרוניה על כך שהמוצרים של היום
מיוצרים מחומרים מאוד זולים ולכן הם נשברים מהר ומתכלים
במהרה ,וממילא אנשים נאלצים לבזבז ולהוציא שוב ושוב כסף על
קניית אותם המוצרים.
ֶרּב אהרן-לֵ יּב הקשיב למרירותו ואמר לו:
אתה זועם ,אבל אפשר גם לחשוב שהכל מכוון לטובה .הנה בילדותי
הייתה עניות קשה ,לרוב רובם של אנשים לא היה לחם לפי הטף,
ממש כפשוטו ,ומדוע היום יש יותר כסף לאנשים? אחת התשובות
היא שפעם היו מוצרים שמחזיקים לאורך עשרות שנים ,הכלים היו
יציבים ונשמרים זמן רב ,הבגדים עברו ב'ירושה' לילדים ,ממילא
התוצרת של המפעלים הייתה מועטה יחסית ,כי לא היה ביקוש רב,

נכנסתי אליו ,לבקש שיהיה
סנדק לבני .הוא התעניין במה
אני עוסק ,עניתי לו כי אני טייס
בחיל האוויר .תוך כדי דיבור
הפטיר באידיש (שפה שאני מבין
היטב) ״נאך א בעל עגלה"
הדבר הזה עצמו גרם לכך שלא היה צורך בהרבה פועלים ,וממילא
לא הייתה לאנשים פרנסה .אך היום הכל להיפך ,הכלים נשברים ולא
יציבים ,והמפעלים צריכים לעבוד הרבה יותר זמן מסביב לשעון כדי
להספיק לייצר את הביקוש הרב ,שהרי הכל נשבר מהר ,וממילא
הדבר גורם שיש צורך בהרבה פועלים.
כיון שהייתה שעת הכושר ,מרן הרב שטינמן אמר לו יסוד נוסף
לחיים:
מאז ומתמיד ,וגם בזמננו ,העולם מתנהל ,לפי הנתונים ,והאפשרויות
של התקופה הנוכחית ,ולא לפי מה שהיה אתמול שלשום.
לדוגמא :בימים ההם ,שעדיין לא הוקמו מוסדות לרפואה (כמו
קופות חולים ובתי הרפואה שבימינו) ,היו זקנים שמימיהם לא יצאו
מעיירתם לרופא ,אבל כיום כאשר יש בתי רפואה לרוב ,ואפשרויות
הרפואה זמינים ומהירים ,המגמה התהפכה עד שכמעט ואי אפשר
בלי רופאים ובתי חולים ובפרט לילדים ומבוגרים .וכן ניתוחים מסוגים
שונים ,רבים מאד בזמננו ,כיון שכיום יש יותר אפשרויות לכך.
׳זה לעומת זה עשה האלוקים' ,הקב"ה מנהל את העולם לפי הנתונים
של אותו דור .אם הזקנים צריכים לחיות ואין בתי חולים ,הם לא
נזקקו לבתי חולים ,ואם יש בתי חולים ממילא ,גם אם הם יחלו,
לא 'סוף העולם' ,כי יש דרך להתאשפז ולהתרפא ,וכן התינוקות
היו חייבים 'חלב אם' כל עוד שלא היו תחליפים ,אבל כאשר יש
'מטרנה' אין צורך דווקא שכח ההנקה יהיה כמו בימים עברו ,כ"ד
חודש כמבואר בש"ס .והקב"ה מנהל כך את העולם.
כיום כל כך הרבה אנשים זקוקים למשקפים ,כל עוד המשקפים היו
תוצר לא זמין ,לא נזקקו להם ,אבל ברגע שאפשר להשיג אותם
כמו כל בגד אחר ,לא קרה אסון אם הראיה תיחלש .הבסיס להכל
הוא רצון ה' ,ובסופו של דבר רק דבר אחד מתקיים :רצון השם.
הנה עוד ,לאחר שהתחדשה מכונה שמכבסת בגדים ,ירדה חולשה
לעולם וקשה לאשה לכבס בידיים ,ואחרי שייצרו מכוניות הגומעות
מרחקים גדולים ,כבר קשה לאדם ללכת למרחקים.
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נמצינו .כי השתדלות של בני אדם לשכלל את העולם ,בסופו של
דבר ,אינה הופכת את העולם ומשנה אותו לחלוטין ,כי במקביל
לשינויים שנעשים ,מיד משתנים דברים אחרים ,ורצון ה' לא חוזר
ריקם ,לפי המכשירים החדשים הקב"ה משנה את טבעו של עולם,
יש רווח מכאן והפסד משם או הפסד מכאן ורווח משם .וכאמור,
כיום שהתרבו לובשי משקפיים ,לא מוכרח שזו גזירה מיוחדת על
הדור שלנו שלא יראו טוב ,אלא אפשר שכיון שיש את הרעיון של
המשקפים והן זמינים ונוחים להשגה ,יש גם שפע רב של חובשי
משקפיים ,ויתכן שאם לא היו משקפיים בהישג יד ,גם לא הייתה כזו
חולשת ראיה.
יסוד הדבר למדתי  -אמר רב אהרן-לֵ יּב  -מדברי הר"ן (בדרשות
הר"ן) שמבאר שלכך לדורות הראשונים לפני נח ,ניתנה אריכות ימים

מיוחדת ,כי לפי המציאות של אז באלף הראשון ,היה עליהם לטרוח
על כל דבר זמן רב ,כי לא הייתה עדיין מחרשה בעולם (גם לא היו
חיתוכי אצבעות עד לידתו של נח) ועוד כלים שהיו חסרים ,ובדרך
כלל בני אדם טרחו  -כל איש לבדו לכל צרכיו ,ואם כן ,לא יישאר
להם זמן לעבודת ה' ,לכן אריכות השנים הייתה נזקקת ,אבל אחר
כך קוצרו השנים ,כי לא היה צורך בשנים הללו ,בני העולם התחלקו
במלאכתם שהאחד תפר בגדים והאחר גידל תבואה ואחרים יצרו
כלים ,כי כבר היו להם גם את כל המכשירים למלאכתם ,לכן קוצרו
השנים .אלו דברי הר"ן( .כי הגזירה אמת וכל החריצות שקר והבל
רוח ,אנשים של היום לא מאושרים יותר מהאנשים של דורות
קדומים ולא הם יותר מאתנו).
(קטעים מלוקטים מתוך הספר 'חכימא דיהודאי)

באחד הימים ראיתי מודעה על איזה בעל דרשן חשוב שמגיע לדרוש
בהלכה ואגדה ,פניתי והלכתי לשם ,והנה הדרשן הזה הראה בקיאות וגאונות
בכל מסכתות הש''ס ,דהיינו שהזכיר בכל מהלך דרשתו הרבה מימרות
חז''ל ,ועל כל מימרא ומימרא ציין בדיוק נמרץ כמה פעמים נזכר מימרא זו
בש''ס ,ולאחר הדרשה חלשה דעתי והגעתי לשברון לב גדול ,כי הרגשתי
בעצמי לעם הארץ גדול שאין כדוגמתו ,ונתעורר בי קנאת סופרים עצומה
קטעים משיחה מיוחדת של כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות משה שליט"א
על כוחה של תורה והכנה לקראת חג השבועות
מאת :ח .יודלביץ
זה לי שנים רבות שזכיתי לשמוע מפי קדשו של כ"ק האדמו"ר
הגה"ק מצאנז קלויזנבורג זי"ע ,ביאור נפלא על מאמר חז"ל השגור
ומקובל בפי העולם "אין לך דבר העומד בפני הרצון" ,דלכאורה
יפלא הלא עינינו הרואות בכל יום ,כיצד יש לאנשים רבים רצון
וחפץ אדיר להשיג איזה דבר מסוים ,ואעפ"כ אינם מצליחים בכך,
ומשאלת לבבם איננה מתמלאת כרצונם ,וגם מצינו להדיא בדברי
חז"ל (ברכות ו ).חשב אדם לעשות מצוה ונאנס ולא עשאה וכו',
ואיך יתכן שתגיעהו האונס ,הלא אין לך דבר העומד בפני הרצון.
אלא הסיבה היא ,כי אי אפשר שיהיה לאדם כמה מיני רצונות ,ובעל
כורחו אין לו אלא רצון אחד ויחידי בלבד ,אשר בו הוא חפץ באמת
ואליו הוא מקושר ודבוק בכל נימי נפשו ,ואכן אין שום דבר בעולם
שיוכל לעמוד ולעכב מלהשיג את הרצון הזה ,ובלי ספק יצליח
לבצע את רצונו האמיתי ולהשיגו בלי שום עיכוב ומניעה כלל .ואילו
שאר הדברים אשר הוא טוען שחפץ בהם ואינו משיגם ,הטעם לכך
כי לאמיתו של דבר אין לו רצון אמיתי בהם בתוככי לבו פנימה ,ורק
פרי דמיונו מטעהו לחשוב שמשתוקק להם ,אך לו יתבונן היטב,
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יווכח בעצמו שאין לו אלא דבר אחד בלבד שבו הוא חפץ באמת,
ואל השאר אין לו רצון אמיתי ,ולכן אינו מצליח להשיגם.
וזה אשר נתכוין רבי יוסי בן קיסמא 'איני דר אלא במקום תורה',
כלומר ,אין לי אלא רצון אחד ויחידי ,והוא לדור במקום תורה ,כי
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זהו רצוני ומשאלת לבבי מאז ומקדם ,זו ואין בלתה ,ורק על ידי זה
יש תקוה שאצליח במשימתי ואזכה לגדול בתורה ,ואיך תבקשני
שארצה לדור במקומך ,הלא הרצון החדש הזה ידחה ויבטל ממני את
רצוני ושאיפת חיי מאז לדור במקום תורה ולעשות בה חיל .ברם,
האמת חייבת להיאמר ,שלא די ברצון חזק ואמיתי רק בתחילת
הדרך ,כי ההצלחה תלויה ועומדת ברצון תקיף וממושך מתחילה
ועד סוף ,ולא יתכן להשיג תוצאות מבורכות אלא אם בנוסף
לשאיפה איתנה להתעלות בתורה ,ישנה גם החלטה ברורה שזאת
היא המטרה ,וממנה אין נסוגים ויהי מה.
הנה כששהיתי בלאס-אנג'לס ,אמרתי שם רעיון זה בשיחה
בישיבה דשם ,ולאחמ"כ הוסיף לי הראש ישיבה דשם סיפור יפה
ונפלא ,היה זה לפני שבנו בכורו נכנס לעול תורה ומצות ,ונסע עם
בנו לארץ ישראל לקבל ברכות מגדולי הדור .וכאשר הגיע לגדול
אחד זצ''ל ,שאז כבר הוערך גילו ליותר מתשעים ושתיים שנה,
ובדיוק אז נעמדו שם להתפלל תפילת מנחה ,ובנו בחור הבר-
מצוה עמד על יד הרב ,והתבונן בו איך הוא מתפלל שמונה עשרה.
ולאחר התפילה סיפר לאביו ,שהבחין כי בכל תפילת השמו"ע לא
זז הרב אף כמלוא נימה ,ואף לא שמע ממנו מאומה ,אלא שכאשר
הגיע למילים 'פתח ליבי בתורתך' שבסוף התפילה ,בטרם פסע
לאחוריו ,רק אז נתלהב לפתע באמרו מילים אלו המדברים
מלימוד התורה...
אז הבנתי מה זה נקרא רצון אמיתי ,כי הרי יהודי גדול זה שזכה
לדעת את כל הש"ס כולו ישר והפוך יחד עם כל ד' חלקי שו"ע,
כולל כל ספרי הראשונים והאחרונים ,ובקי נפלא בכל התורה כולה,
עדיין עומד ומתחנן לה' שיפתח לבו בתורתו .הלא דבר הוא! ואכן
כשרוצים באמת ,אז בוודאי התפילות פועלות את חלקן.

גדול כוח הרצון המתיר את כל הספיקות
וזה עתה עולה בזכרוני ,מה שארע לא מכבר עם איזה אברך שביקש
להיכנס ללמוד בכולל ערב אצלנו ,אך העלה בפניי את ספיקתו,
שמא עליו להמתין עוד חודש ימים ,כיון שיש לו בחודש זה כמה
חתונות של חברים ,ויהא מנוע מלבוא לסדרי הכולל לעת ערב,
ושאלתי אותו למה תבטל  30שעות בשביל ארבעה ימים שיש לך
בהם חתונות? וגם זה עצמו ספק הוא בידי ,אם אתה צריך לילך
אצל כולם ,ומה גם שאפשר לך לילך שם גם לאחר הלימוד בכולל.
ובסופו של דבר לא ציית לי ונשאר בספיקותיו ,ובינתיים תפס אברך
אחר את מקומו ,וכך לא היה לו כולל ערב בכל זמן החורף ,וכל זה,
כי כנראה היה חסר לו הרצון הפנימי ,כי עם קצת רצון ,היה פושט
באחת ובקלות את כל הספיקות כולן.

והערב נא
וכאשר האדם יודע דבר זה שהתורה היא עיקר שבעיקרים,
אז אינו מתבלבל רק פותח פיו לבקש מה' הטוב שתהא התורה
עריבה ומתוקה בפיו ,ובה יעסוק כל היום בעיקר ,ורק את מה
שיצטרך לו כדבר טפל ,יעשה בהכרח ,אמנם מיד יחזור לתלמודו,

כי זה העיקר .וכאותו מלמד ששאל את תלמידו שהיה צריך לשנן
את פסוקי החומש בשבת קודש ,והלה טען לו שלא מצא חומש
בארון הספרים ,מדוע לא ארע פעם שנאבדו לך האופניים? רק
ההבדל הוא ,שהתורה אינו מתוקה בעבורו אלא היא מרה לו ,וכל
זה למה? כי אמו אינה שופכת דמעות כמים בברכת 'והערב נא'
בכוונה.
וכך מספרים על הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ''ל ,שהיה דר
בבית חותנו אחרי נישואיו ,כי באותה תקופה לא היו לו האמצעים
לרכוש דירה בעבורו ,ולאחר שעלה לכהן פאר כראש ישיבת 'קול
תורה' ביקשו הנהלת הישיבה לתת לו דירה בסמיכות לישיבה ,אך
חותנו סירב שיעזוב את ביתו ,באמרו' :ספר תורה אין מזיזים ממקום
למקום' ...ואכן המשיך לדור שם כל ימיו ,על אף המרחק הגדול שבין
שכונת 'שערי חסד' לשכונת 'בית וגן'  -מקום משכנה של הישיבה,
ולא עוד ,אלא שבכל אותם השנים שחותנו היה עוד בחיים ,מעולם
לא ישב בראש השולחן אלא בצידו ,וזאת גם כאשר היו לו כבר
נכדים רבים ,וכך נהג שנים רבות עד לפטירת חותנו.
זאת אומרת ,שלא היה לו שום רצונות מלבד לימוד התורה בלבד,
ועל כן זכה להגיע לאן שהגיע ,והן אמנם שלא ישב בראש השולחן
של עצמו  -שלא היה לו שום עצמיות ,אבל ישב בראש השולחן
של כל העולם ...כי על האדם לדעת שכל מה שיעשה האדם בחפצי
העולם הזה ,כל זה אינו שווה למילה אחת של לימוד התורה ,כמו
שכתוב' :וְ כָ ל ֲח ָפ ֶציָך ֹלא יִ ְׁשוּו בָ ּה' [משלי ג ,טו] ואין זה כמליצת
דברים בעלמא ,שהרי אליבא דאמת כל אלו ההנאות מן העולם הזה
הם כאין וכאפס ,והחכם עיניו בראשו.
ואנחנו ישראל מאמינים בני מאמינים ,מבינים אנחנו שאותם
האנשים המקדשים ומטהרים פרטי חושיהם אל הבורא ,כוחם היה
יפה לראות אותו הקול שאינו פוסק מיום שעמדו רגלי אבותינו על
הר סיני ,וכמו שאבותינו זכו לראות את הנשמע ,כך בניהם הצדיקים
זכו כמו כן בדברים כאלו שהם למעלה מן הטבע ,כיון שהתעלו
במעלות גבוהות בדרכי העבודה דרגא בתר דרגא .באופן שהנהגת
עבודתם את בוראם היתה גם כן מעל דרך הטבע  -לשבור את הרצון
הטבעי ,על כן זכו למציאות שמאור קדושת מחשבתם היה להפליא.
ובחינה זו רואים אנו שהחוקרים מגלים היום אחר שנים ממושכות
של חקירות ומחקרים ,שאפילו דיבורו של בן אנוש רגיל נשאר בחלל
העולם ולא נעלם כלל ,הצדיקים האלו הקדימום ,כי כבר בימיהם
הקדמונים כבר יכלו לראות את זאת מגודל קדושתם הפלאית והעל
טבעית.
וכעין זה כתוב בתשובות הרשב"א בטעמו של דבר של הלאו הכתוב
'לא תקלל חרש' ,כי הענין של קללה נשאר באוויר העולם עד ...ובכן
עושים פעמים התרת קללות וכדו'.
ובענין זה עובדא הוי עם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל שבשעה
שנלקח למאסר בסיביר שברוסיה ב'עוון' הפצת היהדות ,איים עליו
החוקר במילים קשות ביותר ,אבל רבי יחזקאל לא התפעל ממנו
כלל ,ואז הגביר החוקר את קולו בצורה מפחידה ביותר .אולם רבי
יחזקאל עדיין לא נע ולא זע ממנו כמלוא נימה ,וכאן כעס החוקר
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ושאג עליו  -האם שמעת פעם קול כל כך חזק מדבר? השיב רבי
יחזקאל  -אכן שמעתי קול הרבה יותר חזק ,במעמד הר סיני !...וכל
זה ללמדנו בא עד כמה אפשר לו להאדם להתעלות בכוח הרוחניות
שבתורה לאלו העמלים בה ומכינים את עצמם להשיג מדרגות
הצדיקים היושבים ונהנים מזיו השכינה.

כיצד מקבלין את התורה במתנה מהקב"ה
הנה ידועים דברי המדרש ,שהשי"ת למד עם משה רבינו ארבעים
יום ולא הבין את התורה ,עד שהקב"ה נתן לו אותה במתנה,
ומקשים העולם על זה ,הרי אם היה רוצה ליתנה לו במתנה ,למה
היה צריך להמתין בשביל כך ארבעים יום ,רק הכוונה היא ,שמתנות
לא מחלקים בחינם ,וכי אם רוצים להצליח ,צריך קודם להתייגע
בהתמדה וברציפות עד כדי מסירות נפש ,ורק אח"כ נותנים לו
במתנה .וכידוע הוא שהיצר נקרא חינם כדאיתא בזוה"ק ,כלומר הוא
מציע לעשות דברים מבלי שנצטרך לשלם על זה דבר ,אבל היצר
טוב עולה לנו בעמל ויגיעה רבה ,ורק על ידי זה זוכים לתענוגי אמת,
להיות מתענג על ה'.

מה עושה קנאת ספרים
הרבי משתף את הנוכחים בעובדא של 'בדידי הוי עובדא' וממשיך
לדרוש ,ועולה לי כעת בזיכרוני ,ממה שארע לפני כשלושים שנה
ויותר בעת שלמדנו בכולל ,ב''ה למדנו בהתמדה גדולה וסיימנו את
עשרת הסימנים הראשונים של הלכות פסח ,וידענו כבר היטב פרטי
המחלוקת בדין קמח שנתערב בקמח ,אי מקרי 'לח בלח' ,וגם למדנו
את הסוגיא של עכבר נכנס וכיכר בפיו ,וכן הדין של תשע ציבורין
של מצה ואחד של חמץ ובא עכבר ונטל [סי' תלט סעי' א] וכדומה.
ונפשי היתה מלאה בסיפוק ושמחה מרוב הידיעות שרכשתי
ּקּודי ה' יְ ָׁש ִרים
במשעולי הסוגיות הללו ,וכבר אמר דוד המלךּ'ִ :פ ֵ
ְמ ַׂש ְּמ ֵחי לֵ ב'.
או אז באחד הימים ראיתי מודעה על איזה בעל דרשן חשוב שמגיע
לדרוש בהלכה ואגדה ,ומאחר שרציתי לשמוע קצת דברי חיזוק
להתעלות בתורה וביראה פניתי והלכתי לשם[ ,ה"ה המאור הגדול
ידידי היקר רבי יהושע כהן שליט"א מח"ס כרם יהושע ,אז עדיין לא
זכיתי להכירו כמו עכשיו ,רק זכרתי שכאשר למדתי בישיבה הוא
הגיע פעם לדרוש שם ,ומורי ורבי הגה"ק רבי רפאל בלום מקאשוי
זצוק"ל קם לכבודו מלא קומתו] .והנה הדרשן הזה דיבר בקדשו
והראה בקיאות וגאונות בכל מסכתות הש''ס ,דהיינו שהזכיר בכל
מהלך דרשתו הרבה מימרות חז''ל ,ועל כל מימרא ומימרא ציין
בדיוק נמרץ כמה פעמים נזכר מימרא זו בש''ס ,וגם ידע להצביע
בדיוק באיזה עמוד ובאיזה קטע למעלה או למטה בשורה ב' או ג'
נמצאת המימרא ,וגם ידע לפרט את כל סוגי הגירסאות שיש לגבי
מימרא זו וזו מן הבבלי ומן הירושלמי ,כיד ה' הטובה עליו.
באותה שעה ראיתי את עצמי עומד אצל גדול הדור ממש ,שיודע
את כל הש''ס בעל פה ,וגם יודע כמה פעמים מוזכר רבי יוחנן וריש
לקיש בכל מסכתא ומסכתא ,ועד''ז בכל הש''ס כולו ,ואם יש גירסא
10

שאין גורסים ריש לקיש רק אמורא אחר  -גם את זה ידע לומר,
ולפי זה למנות גם כמה פעמים נזכר כן בש''ס! ועד''ז גם בתלמוד
הירושלמי .ולאחר הדרשה חלשה דעתי והגעתי לשברון לב גדול,
כי הרגשתי בעצמי לעם הארץ גדול שאין כדוגמתו ,ונתעורר בי
קנאת סופרים עצומה ,עד כדי כך שעברו עלי כמה ימים עד ששבה
אלי רוחי ,ואז התחלתי באמת ללמוד עם רצון חזק במידה כפולה
מכפי שהיה לי עד אז  -מגודל הקנאת סופרים שבערה בקרבי .ואכן
לזכותו ייאמר ,שבתוך זמן אחד למדתי את 'כל' הלכות פסח עם
הפרמ''ג ,ואף חזרתי עליהם כמה וכמה פעמים .אתה הראת לדעת,
כי מקנאת סופרים אכן תתרבה החכמה.

יעד ומטרה
כמו כן ,בשנות נעוריי בעת לומדי בישיבה ,ששם היה הסדר ,שבכל
'סוף שנה' היו עושים סיום מסכת ,והרבה בחורים נבחנו על כל
המסכת מרישא ועד גמירא ,ובמסכתות היותר ארוכות נתארכו
הלימודים במשך מעט יותר זמן כמו שנה וחצי .והקנאת סופרים
דאז היה גדול כל כך ,שכל אותם הבחורים שהתכוננו להיבחן על
המסכת ,כמעט לא היה שייך לדבר עמם בתקופה זו בעניינים של
מה בכך ,וביניהם אף היו קבוצה של בחורים שבנוסף על שקידתם
בכל שעות סדרי הישיבה ביום ,התאמצו וקמו בעוד חשכת ליל
בליל שישי ,ולמדו במשך חמש שעות רצופות ,וכל זה מכוח שסימנו
לעצמם יעד ברור ומטרה מוגדרת ,ולא הניחום לרגע עד אשר עלה
מבוקשם בידם ,וכך היא דרכה של תורה .ועל האדם להתעורר
להתמיד בתורה ,ולהשתדל למסור גופו ונפשו להוציא דיבור לפני
אלוקים בתורת ה' ,ואז יזכה להתפשטות הדעת להבין ולהשכיל את
דברי התורה.
גם זכור לי מאז ,שהיו עמי כמה בחורים שלמדו שו"ע יור"ד ח"א,
וכאשר היינו ערים בליל שישי'ס שלמדנו חמש שעות רצופות,
היה לנו סייעתא דשמיא מופלגת למעלה מן המשוער ,שתורתנו
היתה מתברכת ,דהיינו שמה שלוקח בדרך כלל עשרה שעות ויותר
הצלחנו ביותר מחצי שעות פחות ,וכמו שכולם העידו על זה שגם
אצלם היה כך.

ולכל בשרו מרפא  -תורתו וזמנו מתברכים
הסייעתא דשמיא שיש לזה הלומד תורה הוא בלי קץ וגבול ,שמכניס
הברכה בזמן ,דהיינו דבר כזה שלוקח בדרך כלל הרבה זמן נעשה
ברבע הזמן .וכמו ששמענו ממה שסיפר אברך אחד שזכה לישב
באוהלה של תורה ,שאמר על עצמו שראה דבר מעניין ,שבאמצע
הזמן כשהיה הולך לסדר דברים כגון לשלם חשבונות או לילך לבנק
היה לוקח לו כמה דקות ולא יותר ,בו בזמן שבבין הזמנים היה לוקח
לו סידורים כאלו לפעמים שעות רבות של המתנה וכדו' ,והוסיף
בדברים לומר שכמובן שחשב מקודם מתי הוא הזמן שיותר כדאי
ללכת ,ויתירה מזו אמר שכמה פעמים חשב לסדר כל מיני דברים
בהמשך הבין הזמנים ,וכל פעם מחדש נפל עליו עצלות גדולה
מלילך פה ושם ,זאת אומרת שהתורה מביאה רוח חדשה על האדם
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להצליח בהרבה עניינים בדברים הנצרכים לו בקל .שכן גם בתורה
עצמה צריכים לסייעתא דשמיא.

להתעורר מקדושת החג – לעשות מעשים
ובכן ,צריכים אנו ללמוד איך לאהוב את הלימוד ,להתרכז אל העיקר.
עלינו להתיישב בדעתנו ברוב דעת ותבונה בענין זה ,לעשות חפץ
מהתעוררות החג לעלי' בקודש בעבודתנו ,שאם לא כן לא יצא מהם
מאומה ומפטירין כדאשתקד.
וכההוא עובדא שארע בעת שהגאון רבי מאיר שפירא זצ''ל ראש
ישיבת חכמי לובלין נסע באחד ממסעותיו למדינת אמריקא בה גייס
כספים לטובת קיום הישיבה הק' ,ויהי בשעה שעמד ודרש כדרכו
באחד מבתי הכנסיות ,הבחין באמצע דרשתו בזקן אחד היושב
ובוכה ללא הפוגות כשמעיניו זולגות דמעות כמים .ומשסיים לשאת
את דבריו ניגש אל אותו זקן ושאלו לפשר בכיו ,לאמור ,יאמר נא לי

כבודו בשל מה הסער הזה? איזה חלק בדרשתי ריגש אתכם כל כך?
נענה הזקן ואמר :לא הדרשה היא אשר הביאה אותי להתרגשות זו,
אלא כשהבחנתי במגפיים אשר כבוד הרב נועל על רגליו התרגשתי
עד עמקי לבבי ,יען כי דומים הם עד למאוד למגפיים של אבי ע''ה
שהיה נושא על רגליו...
וכל המתבונן בסיפור זה ,יתעורר בעצמו שלא לנהוג כאותו זקן כסיל
ובער ,ולא לשית אל ליבו רק לחיצוניות החג ,אלא לחשוב ולהתבונן
מה עשה היו"ט לגופו ונפשו פנימה ,להפיק ממנו את התועלת
הראויה ,כי חובה קדושה היא להתחדש בהזדמנות המיוחדת
הזאת ,ולהיות משכיל ליקח מהארת החג ולהכניס בעצמו דביקות
בה' להיות מקושר באילנא דחיי לעץ החיים לתורת חיים" ,מיט א
נייעקייט אין א פרישקייט".
(מתוך שיחה מיוחדת)

כשמורנו ורבינו ,מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל היה במצרים ,אחד ממשפחת
קשטרו ביקש לכבדו ,ונתן לו את כתבי היד של זקנו ,רבי יעקב קשטרו
זצ"ל ,מרן שמח מאוד על המתנה היקרה ,וכשבא לארץ ישראל נגשו אליו
מהאוניברסיטה ורצו לקנות ממנו את כתבי היד בסכום כסף גדול ,אך מרן
זצוק"ל לא הסכים למכור את כתב היד הקדוש הזה בשום פנים ואופן!
הגאון רבי ראובן אלבז שליט"א על המצוה לקרב אל התורה ,היראה ושמירת המצוות
"נָ שֹׂא ֶאת רֹאׁש ּבְ נֵ י גֵ ְרׁשֹון ּגַ ם ֵהם לְ בֵ ית ֲאב ָֹתם לְ ִמ ְשּׁפְ ח ָֹתם" (במדבר ד' ,כ"ב)

עלינו להבין ,מה באה התורה להשמיענו באומרה" :גם הם לבית
אבותם"? וכי יעלה על הדעת שלא לפקוד את בני גרשון ,הרי כל
השבטים נפקדו ,ומדוע לא יפקדו את בני גרשון?
נראה לבאר ,כי "בני גרשון" הם רמז לאלו שנטו מן הדרך ,התגרשו
מהתורה והמצוות ,וגורשו מעל שולחן אביהם שבשמים.
מצווה אותנו התורה" :נשא את ראש בני גרשון" – אל תדחה ואל
תרחיק אותם ,אדרבה" ,נשא את ראש בני גרשון" ,תרומם ותקרב
אותם אל אביהם שבשמים.
אם תרצה לדעת על מה ולמה? – על כך מוסיף הכתוב" :גם הם לבית
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אבותם למשפחותם" .גם אם הם עצמם אינם הולכים בדרך הישר,
הרי הם חוטרים מגזע היחס .אבותיהם ואבות אבותיהם צדיקים היו,
כולם בני אברהם יצחק ויעקב.

אין תורה פוסקת מזרעו לעולם
לעתים אנו פוגשים אדם שכלפי חוץ נראה רחוק מתורה ומצוות,
אורחות חייו רחוקים מדרך ה' ,דעותיו מנוגדות לדרך התורה,
והשקפותיו פסולות .אך אם נתחקה אחר שורשיו ,יתברר לנו
שאבות אבותיו היו רבנים גדולי תורה .בשל נסיבות החיים הידרדר
הוא לאן שהידרדר ,אבל אסור לנו להתנכר לו! צריך לגלות כלפיו
יחס של קירבה ,לרומם ולמשוך אותו בעבותות אהבה אל בורא
עולם ואל דרך ה' ,לקרבו אל התורה והיראה ואל שמירת המצוות.
אלו אינם דיבורים בעלמא .בדורנו זכינו לראות את הדברים במוחש.
לפני כמה שנים הגיעו לישיבתנו כמה בחורים שהיו בעלי עדינות
נפש מיוחדת .שאלתי אותם לשם משפחתם .השם היה מתורגם
לשפה העברית ['דקל'] ושאלתי מה שם משפחתם המקורי .לאחר
דרישות וחקירות על מוצאם ,גילינו שהם נצר לאחת המשפחות
המיוחסות בישראל ,מצאצאיו של אחד מגדולי ישראל הקדמונים
– רבינו המהריק"ש ,רבי יעקב קשטרו זצ"ל ,מחבר הספר "אהלי
יעקב" ,רבה של מצרים ,שחי לפני כארבע מאות שנה ,והיה בן דורו
ורעהו של מרן הבית יוסף.
הוא בעצמו רצה לחבר ספר הלכות כדוגמת ה'שולחן ערוך' ,אך כיון
שכבר יצא לאור ספרו של מרן הבית יוסף ,כתב בספרו רק הגהות
על ה'שולחן ערוך'.
כשמורנו ורבינו ,מרן רבינו הגדול ,גאון עוזנו והדר תפארתנו הרב
עובדיה יוסף זצוק"ל היה במצרים ,אחד ממשפחת קשטרו ביקש
לכבדו ,ונתן לו את כתבי היד של זקנו ,רבי יעקב קשטרו זצ"ל מרן
שמח מאוד על המתנה היקרה ,וכשבא לארץ ישראל ניגשו אליו
מהאוניברסיטה ורצו לקנות ממנו את כתבי היד בסכום כסף גדול,
אך מרן זצוק"ל לא הסכים למכור את כתב היד הקדוש הזה בשום
פנים ואופן!
זכתה ישיבת 'אור החיים' להחזיר את הבנים לשורשם ,וראינו בחוש
שמתקיים הפסוק" :לא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר
ה' מעתה ועד עולם" (ישעיה נט ,כא) .כמו שדרשו רבותינו (בבא
מציעא פה ע"א)" :כל שהוא תלמיד חכם ,ובנו תלמיד חכם ,ובן בנו
תלמיד חכם – שוב אין תורה פוסקת מזרעו לעולם ...אמר הקדוש
ברוך הוא :אני ערב לך בדבר זה".
אביהם של הבחורים הללו היה מנהל בית ספר גדול של כאלף
תלמידים .הבן הגדול ,בן השבע-עשרה ,הגיע לישיבה לשבת ,ונפשו
חשקה בתורה .הוא רצה להשאר בישיבה עוד כמה ימים ,אך האב
התנגד לכך בנחרצות והחליט להגיע לישיבה כדי לקחת את בנו.
אמר ועשה .הגיע לישיבה ,ושאל היכן בנו .אמרו לו שהוא סועד יחד
עם תלמידי הישיבה בחדר האוכל.
כשהגיע לשם ראה שהבחורים נגשים ליטול ידים לסעודת הבוקר.
הוא עמד לא רחוק ,והסתכל איך כל אחד ואחד מהבחורים ,באדיבות
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מופלאה ,ממלא לשני את הספל לנטילת ידיים ,ואומר "בכבוד,
בכבוד ,בכבוד"...
אחר כך נכנס לחדר האוכל וראה לנגד עיניו מאות בחורי ישיבה
הסועדים את סעדתם בשקט ,בנועם ,בדרך ארץ.
הוא היה אחוז התפעלות .הוא הרי יודע מה זה מוסד חינוכי .בבית
הספר שלו יש אלפי תלמידים ,וחלק ניכר מזמנו מוקדש להתמודדות
עם בעיות משמעת שלהם...
לאחר מכן הוא נכנס לחדר הלימוד שלי .הוא דיבר אלי בנימה
מפוייסת" :כבוד הרב ,האמת היא שבאתי לקחת את בני ולמחות
בפניכם על השערוריה שעשיתם כשגזלתם ממני את הבן .אבל
לאחר שראיתי את הבחורים שלכם בחדר האוכל והתפעלתי
מהדרך ארץ ומהמידות הטובות שלהם ,אני אומר לכם :לא אכפת
לי שכל הבנים שלי ילמדו כאן"...
ובאמת כך היה ,במשך השנים ארבעת בניו למדו בישיבה ,וברבות
הימים הפכו למזכי הרבים ומרביצי תורה לעדרים .אחד מהם
משמש כיום כראש כולל ,והשני מלמד בתלמוד תורה ,ברוך ה' .אחר
כך נעשינו ידידים והוא בעצמו [האבא] התחזק ונעשה ירא שמים
בתכלית.

"ישראל אשר בך אתפאר"
אין ספק שהשורשים הקדושים הנטועים באותו אדם השפיעו עליו
לטובה ,והולידו בו את הרצון שבניו יתחנכו לתורה וליראת שמים.
מאידך גיסא ,המעשה הזה מלמד אותנו איזו אחריות רובצת על
תלמידי חכמים ובני תורה ,איזה קידוש ה' יש בהתנהגותם ,ועד כמה
גדולה השפעתם על כל סביבתם.
הגמרא (יומא פו ע"א) דורשת על הפסוק (דברים ו ,ה)" :ואהבת את
ה' אלוקיך" – "שיהיה שם שמים מתאהב על ידך" .כלומר ,אהבת ה'
הכי גדולה היא ,כאשר האדם באורחותיו ובהנהגותיו הטובים גורם
לריבוי אהבת ה' בעולם.
הכיצד?
אומרת הגמרא" :שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים ,ויהא
משאו ומתנו בנחת עם הבריות" .הבריות רואות את מעשיו ואת
התנהגותו הטובה ,ואומרות" :פלוני שלמד תורה – ראו כמה נאים
דרכיו ,כמה מתוקנים מעשיו" .על ידי דרכיו ומעשיו הוא גורם
לקידוש שם שמים בעולם ,ובזכותו אנשים מתקרבים לה' ולתורתו.
אילו זכיות גדולות יש לו! על אדם כזה דורשת הגמרא את הפסוק
(ישעיהו מט ,ג)" :ישראל אשר בך אתפאר".

הנס הגדול ביותר – להסתופף בחצרות ה'
בישיבת אור החיים נערך כנס לקראת חג מתן תורה .הגיעו אליו
בחורי חמד יקרים מכל קצוות הארץ .אחד מאברכי הישיבה ,מלא
וגדוש בתורה והלכה ,סיפר לנוכחים את סיפורו האישי:
הוא התחנך במקומות רחוקים מתורה ,בלי שום סממן יהודי .אף
על פי כן חש תמיד שהאמונה נטועה בלבו ,למרות שלא ידע כיצד
ליישם זאת בחיי היומיום .הוא שירת כקצין בצבא .במהלך מלחמת
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לבנון השניה אירעו לו ניסים גדולים ,והוא ראה במוחש את השגחתו
הפרטית של ה'.
ואז הגיע המפנה הגדול" .כשנכנסתי בשערי אור החיים" ,סיפר
האברך" ,התגלה לנגד עיני מחזה מפעים :בית המדרש היה מלא
במאות תלמידי ישיבה שלמדו בשאון רב .איזו עוצמה! נהמת
התורה שעלתה מבית המדרש היתה חזקה יותר ממאה טנקים
שועטים בקרב"...
"בחסדי שמים" – המשיך וסיפר – "נכנסתי ללמד בישיבה ,וזכיתי
להתעלות בתורה .אני מרגיש שכל רגע שאני בישיבה הוא נס גדול
יותר מכל הניסים שהיו לי בצבא ...אני מרגיש שה' נותן לי יד בכל
צעד ושעל".
הנס הגדול ביותר הוא הזכות הגדולה להיות מיושבי בית המדרש.
יש כאלה שנולדו לתוך המסלול הזה ,זהו מהלך טבעי עבורם .אך
ישנם כאלה שהגיעו ממרחק .הם לא זכו לקבל מילדותם חינוך דתי,
ובוודאי לא חינוך תורני ,אלא שבשלב מסויים הם השליכו מאחורי
גוום את כל הבלי העולם הזה ,ובחרו להסתופף בחצרות בית ה'.
על כך אמר דוד המלך (תהלים פד ,יא)" :כי טוב יום בחצריך מאלף
בחרתי הסתופף בבית אלוקי".

המעלה הגדולה של זכות אבות
אם נשאל את עצמנו ,איך אותם אברכים יקרים זוכים להגיע לדרגות
כאלו? – אין ספק שזו זכות אבות .אבות אבותיהם היו בוודאי צדיקים
גדולים .מי יודע ,אולי הם נכדים של הרמב"ם ,של מרן הבית יוסף,
של האר"י הקדוש.
אבות אבותיהם הקדושים משקיפים עליהם מגן עדן וממליצים טוב
עליהם .הם מאירים את נשמתם ומציתים את ניצוצות הקדושה
החבויים בהם.
רק כך אפשר להסביר מקרים כמו המקרה של אותו קיבוצניק חילוני
גמור שהגיע לישיבתנו ,זכה לחזור בתשובה ,ונהיה עובד ה' גדול.
לאחר בירורים על מקורות משפחתו ,הופתענו לגלות שהוא נכד של
הצדיק הקדוש רבי אלימלך מליז'נסק זצ"ל.

פגשתי יהודי שאף הוא מצאצאי הרבי הגדול רבי אלימלך מליז'נסק
בעל "נועם אלימלך" זיע"א ,וסיפרתי לו שבישיבתנו לומד נכד של
רבי אלימלך ,שהיה קיבוצניק חילוני ,וכיום הוא שוקד על התורה ועל
העבודה.
זה שקיבוצניק חילוני נהיה אברך ירא שמים – זה לא היה חידוש
עבורו .החידוש היה שצאצאו של הצדיק רבי אלימלך לומד
בישיבתנו" ...באמת?" ,היה קשה לו להאמין ,הרי הצדיק רבי אלימלך
היה אשכנזי...
אמרתי לו" :הישיבה שלנו היא קיבוץ גלויות של האור החיים הקדוש,
הוא מקבץ אותנו באור הנפלא שלו!".
"אני חייב לפגוש אותו" ,אמר ,ואכן הגיע לישיבה וראה לנגד עיניו
תלמיד חכם וחסיד ,זקנו יורד על פי מידותיו ,ויראת שמים טהורה
נסוכה על פניו.
זכות הצדיק רבי אלימלך עמדה לו!

נינו של אבי הישיבות
פעם אחת הייתי בבית חולים כדי לבקר אדם מסוים ופגשתי מישהו
אחר ,חילוני גמור ,שהתברר לי שהוא דור שביעי ,בן אחר בן ,לגאון
מאורן של ישראל רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל ,אבי הישיבות ,שכולנו
נחשבים כתלמידיו ,ובישיבות מוזכר שמו בסילודין.
אמרתי לו" :תשמע ,באתי לבקר מישהו אחר ,אבל כנראה שהביקור
לא נועד עבורו ,ומשמים שלחוני הנה כדי לבקר אותך ."...ברוך ה',
הוא קיבל עליו עול תורה ויראת שמים .אשתו אף היא שהתה בבית
החולים ,ודיברתי גם איתה .שניהם התלהבו ונקשרו אלינו בעבותות
אהבה וידידות ,ותוך זמן לא רב נהפכו להיות שומרי שבת ,טהרה
וכשרות.
ברבות הימים זכינו אף לקרב נין ונכד למרן אור שבעת הימים ה"בעל
שם טוב" זיע"א ,שהיה חילוני גמור ,רחוק משמירת תורה ומצוות,
ומיד כשהתחלתי לדבר עמו התעורר וקיבל עליו על מלכות שמים
שלמה!
(מתוך הספר 'משכני')
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המקרר שטרחו והביאו עמם ממרחקים לא הועיל כמו שהם קיוו ,כי
חשמל היה רק בשעות היום ,וגם במהלך היום הזרימה שלו לא היתה
סדירה ,אבל זה היה עדיף מכלום...
הגבאי המסור של כ"ק מרן אדמו"ר מלעלוב זצ"ל ,הרה"ח ר' שלמה זלמנוביץ ,על שבעת חגי השבועות
שנחוגו על ידי הרבי זצ"ל ,בעיר מעז'בוז' סמוך ונראה לציונו של מרן הבעל שם טוב הקדוש זיע"א
אליעזר (לייזר) רוט
בשיחה מיוחדת שקיימנו עם הגבאי המסור של כ"ק מרן אדמו"ר
מלעלוב זצוק"ל ,לגיליון 'לקראת שבת' בפרשת לך לך ,עסקנו
בנסיעות הרבות שהיה הרבי נוסע לעיתים תכופות לענייני הכלל
והפרט בלי שום התחשבות בקושי הדרך ובטלטוליה.
באותה שיחה הזכיר הגבאי הרה"ח רבי שלמה זלמנוביץ ,כי הרבי
מלעלוב זצ"ל היה זה שחידש את שלושת הנסיעות הגדולות שהיו
נהוגות בעבר ושנגדעו בשואה הנוראה ,ולאחר מכן בגלל ירידת
מסך הברזל הקומוניסטי שהפריד את מזרח אירופה משאר מדינות
העולם.
"הוא היה זה שנתן גב וכוח לחידוש הנסיעה למעז'בוז' בחג השבועות
לעשות את החג על ציונו של הבעל שם טוב הקדוש לאחר נפילת
מסך הברזל ,הוא היה זה שחידש את הנסיעה לליז'ענסק ואנשיו
הקימו שם את ההכנסת אורחים והשטיבלך והמקווה וכל הפעילות
שמסביב שמשמשת מודל השראה לכל קברות הצדיקים האחרים
באירופה ,והוא חידש גם את הנסיעה לציון של זקנו הקדוש ,ראש
השושלת הרה"ק רבי דוד מלעלוב זיע"א ,בעיירה לעלוב שבפולין.
בהקשר זה סיפר הרב זלמנוביץ על הנסיעה הראשונה לציון הבעל
שם טוב הקדוש במעז'בוז' שבאוקראינה ,בחג השבועות שהוא יומא
דהילולא של מרן הבעל שם טוב הקדוש.
"היה זה בימי ספירת העומר של שנת תשנ"ה ,הרבי זצ"ל שהה
באותה תקופה בצפת" ,מספר הרב זלמנוביץ" ,דרכו היתה שבכל
עת מצוא הוא היה נוסע למירון כדי להתפלל שם לישועת הכלל
והפרט.
"והנה צדה עינו של הרבי מודעה קטנה שנתלתה על הקיר בכניסה
לציון הרשב"י .המודעה היתה של ארגון לא כל כך מוכר באותם
ימים' :דרך צדיקים'.
"מתארגנת קבוצה לשהייה על ציונו הקדוש של הבעל שם טוב
הקדוש במעז'בוז' ,ביום ההילולא שבחג השבועות" ,זה ,פחות או
יותר ,היה לשון המודעה ועליה מספר טלפון .הרבי העתיק את
מספר הטלפון ,ושמר בכיסו.
"כשחזר הביתה ,לצפת ,הוא התקשר ,וביקש להצטרף לנסיעה
למעז'בוז' .האיש שהרים את הטלפון במשרדי 'דרך צדיקים' כמובן
לא תיאר לעצמו שמהעבר השני של הקו משוחח עמו אדמו"ר
חשוב .שאל לשמו ולפרטיו ,רשם אותו לנסיעה והבהיר שבינתיים
16
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הוא לא יכול להתחייב שאכן תהיה נסיעה.
"אתה האדם השלישי שמתקשר אלינו" ,הסביר הפקיד לרבי" ,אם
נצליח להגיע לעשרה אנשים ,הנסיעה אכן תצא לפועל ,אבל אם לא
יהיה לנו מניין אנחנו לא יכולים לעשות נסיעה לחג השבועות בלי
קריאת התורה ובלי תפילה במניין."...
"הטלפון הבא של הרבי היה למשב"ק המסור הרה"ח ר' שמחה
קרקובסקי" ,מתאר הרב זלמנוביץ" ,אני הייתי ליד הרב קרקובסקי
בדיוק באותו הזמן ואני לא אשכח את ההבעה המופתעת שלו
כשהוא ענה לרבי .בלבי כבר התחלתי לנסות ולנחש מה כבר יכול
הרבי לומר לו בטלפון שנפל עליו כזה הלם כבד .הוא בקושי הצליח
לדבר מרוב תדהמה...
"הרבי אמר לו שהוא מבקש אם אפשר אולי לבדוק אם יש שבעה
אנשים מקרב חסידי לעלוב שרוצים לנסוע לשבועות למעז'בוז',
לציון הבעל שם טוב הקדוש ,כי הוא רוצה להיות שם וחסרים שבעה
אנשים למניין...
"מי שמשתייך לעדת החסידים לא צריך שיסבירו לו את המשמעות.
מגיע רבי ,אדמו"ר למאות חסידים ,חג השבועות זה אחד הימים הכי
משמעותיים בשנה בכל חסידות ,מגיעים חסידים מכל רחבי הארץ
ואפילו מחוצה לה ,כדי להסתופף בצל הרבי בחג מתן תורה ,והרבי
עצמו? כל זה לא מעניין אותו ,הוא מחפש עוד שבעה מתנדבים
שיסעו אתו לשבועות לאיזו עיירה נידחת באוקראינה ,שאין בה לא
בית כנסת ולא מקווה ,אין שם שום דבר! כפר נידח שאפילו חשמל
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היה שם רק בשעות היום ,ולא כל היום...
"כמובן שלא שאלנו שאלות .הרבי קיבל מיד תשובה חיובית שיהיו
שבעה אנשים ,הרב קרקובסקי ואני זה כבר שניים ,ואם החסידים
רק ישמעו שהרבי מתכנן לנסוע למעז'בוז' לחג השבועות ,אין ספק
שיהיו הרבה יותר מחמישה נוספים שיסכימו להצטרף...
"כמובן שהשמועה נפוצה במהירות ,ובתוך זמן קצר כבר היתה
קבוצה של כ 30-בני אדם .הדאגה של הרב ישראל מאיר גבאי ,מנהל
'דרך צדיקים' כבר היתה הפוכה לגמרי .עכשיו הוא כבר לא חשש
שלא יהיה לו מניין .החשש היה שלא יהיה מספיק מקום בעיירה
הקטנטנה הזאת כדי לאכלס כל כך הרבה יהודים"...

ללקק עפר
וכך מתאר את אותה הנסיעה המופלאה הסופר הנודע הרה"ח רבי
יאיר וינשטוק ,נו"נ לאדמו"רי בית לעלוב ומחשובי קהל העדה,
בעלון 'אהל מועד' (גיליון ערב חג השבועות תשע"א ,מובא בשינויים
קלים):
"נמל התעופה בקייב היה שונה לגמרי מנמלי התעופה בפולין" ,הוא
מתאר את מה שחוו החסידים שכבר הורגלו כמה שנים קודם לכן
בנסיעה השנתית לפולין לרגל יומא דהילולא של אבי השושלת
רבי דוד'ל מלעלוב זיע"א" .הפקידים עשו הרבה בעיות עם כל ויזה.
שעות ארוכות ומתישות נדרשו לעמוד בתור עד שהורשו לצאת עם
דרכונים מוחתמים.
"הנסיעה ההיא נמשכה שבועיים ימים וזכורה כ'נסיעת המסוקים'
באשר היו צריכים לנסוע ממקום למקום במסוק .הרבי היה אז על
ציונו של המהרש"א הקדוש באוסטראה וליחך בלשונו את העפר
שליד קברו כדי לקיים את אמרת קדשו של הבעש"ט הק' שאמר
"כי אם היו הבריות יודעים את קדושתו של המהרש"א הקדוש היו
מלחכים את העפר שעל קבורתו".
הרב זלמנוביץ מוסיף שכאשר הגיעה הקבוצה לברדיטשוב ,הם
נתקלו באיבה האנטישמית השורשית של הגויים האוקראינים
שרדפו אחרי הקבוצה היהודית ויידו אבנים על הרבי והחסידים.
מעז'יבוז' היתה באותם ימים נחשלת לגמרי וסביבת ציונו של
הבעש"ט הקדוש לא היתה מפותחת כלל .התנאים לאכסניה היו
קשים מאד .בנין האכסניה המפורסם של מעז'יבוז' טרם נבנה ,חברי
הקבוצה התאכסנו בדירות של ערלים שפינו חדר או שניים לטובת
האורחים היהודים ,ולרבי עצמו שכרו דירה קטנה שהיתה ריקה .את
טבילות הטהרה טבלו במימי הנהר בוז'וק הזורם ליד העיירה.
לאחר שיצא הרבי עצמו מהטבילה בנהר ,הבחין בקרבת מקום
בדייגים המקומיים ששלו ממנו דגים והציעו אותם למכירה .קנה
מהם הרבי מספר דגים ומסרם להרה"ח רבי מנשה ליפשיץ שהיה
ממונה על הבישולים והסעודות ,שיבשל אותם לכבוד יום טוב.
"הרי ידוע שבעל שם טוב הקדוש איווה למושב לו בעיר מעז'בוז'
דווקא בגלל שהאזור משופע בנהרות וגם העיר עצמה שוכנת על
נהר ,ושני טעמים אמרו בדבר ,אם בגלל שהבעל שם טוב רצה
שיהיה לו נהר מזומן לטבילה בכל עת ,ואם משום שרצה שיהיו לו

לא אשכח את ההבעה המופתעת
שלו כשהוא ענה לרבי .בלבי כבר
התחלתי לנסות ולנחש מה כבר
יכול הרבי לומר לו בטלפון שנפל
עליו כזה הלם כבד .הוא בקושי
הצליח לדבר מרוב תדהמה...

תמיד דגים זמינים לכבוד שבת קודש".
הרב זלמנוביץ מספר שבאותה עת לא היה בכל מעז'בוז' אפילו
מקרר אחד לרפואה ,ובשל כך הביאה הקבוצה עמה מקרר מהארץ...
גם שירותים לא היו בנמצא ברדיוס של עשרות ואולי מאות
קילומטרים ,ומארגני הנסיעה רכשו לשם כך כמה שירותים כימיים
ניידים ,שלקחו איתם לכל מקום .אגב ,המקרר שטרחו והביאו עמם
ממרחקים לא הועיל כמו שהם קיוו ,כי חשמל היה רק בשעות היום,
וגם במהלך היום הזרימה שלו לא היתה סדירה ,אבל זה היה עדיף
מכלום...
"התנאים היו מינימליים .את הכל היו צריכים לאלתר במקום,
והדבר הצריך לא מעט היערכות וכושר אלתור ,אבל הניסיון שצברו
אנשי החסידות מהנסיעות הקודמות ללעלוב לליז'ענסק שבפולין,
אפשרו להם להיערך בצורה טובה יותר ,למרות שבאוקראינה המצב
היה הרבה יותר גרוע מפולין מבחינת התקדמות הציוויליזציה".
"מעניין לציין" ,מעיר הרב זלמנוביץ" ,שבשונה מהנסיעה לציונו של
רבי דוד מלעלוב בז' שבט ,בכל הקשור לנסיעה למעז'בוז' ,הרבי לא
היה מעודד את הציבור להצטרף .הוא הודיע מראש שהוא נוסע ,ומי
שרצה יכול היה להזמין כרטיס להצטרף לנסיעה שאורגנה על ידי
'דרך צדיקים'.
"עם זאת ,כמעט לכל מי ששאל האם לבוא למעז'יבוז ענה הרבי
בחיוב ,מלבד בחורים צעירים ,וכשהיה שם הביע פליאה על תושבי
חו"ל שאינם מגיעים בהמוניהם למעז'יבוז' לחג השבועות" .פלא
עליהם" אמר" ,מילא בני ארץ ישראל שאינם מגיעים ,הרי זה משום
חשיבותה של ארץ ישראל ,אבל אלו שגרים בחו"ל? לא לבוא
לשבועות למעז'יבוז'? הרי זו ממש טיפשות!" .וחזר כמה פעמים על
הביטוי "נארישע מענטש'ן".
"דרכו היתה לנסוע שנתיים ולאחר מכן להפסיק שנה אחת ,וכך
אמר הרבי בשמו של ה'בית אהרן' מקרלין זיע"א ,כי המנהג היה
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לנסוע שנתיים ולהפסיק שנה ,כדי שלא לקבוע חזקה".
"זמן קצר לאחר שחזר רביה"ק ממעז'יבוז' באחת הנסיעות
הראשונות נפגש בשמחת נישואין בגאב"ד מאקאווא שליט"א.
שאלו הגאב"ד "ומה אומר הרבי על חג השבועות במעז'יבוז'?"
ענה לו הרבי על אתר "שם רואים כמה צריך להשתפר ולהיות יותר
טובים""( .דארט זעט מען וויפיל מען דארף זיך פירן בעסער").
ולבחור אחד מאנ"ש אמר הרבי בסערת נפש" :כאן הוא המקום
וכעת זה הזמן  -לקחת את עצמך בידיים ,לפתוח דף חדש!".

מותו של צורר
בנסיעה השניה בשנת תשנ"ו כבר הושלמה בנייתו של שלד הבנין,
הוא עוד לא היה ראוי לשינה וגם המקווה לא היה פעיל ,אבל כן היה
מקום רחב ידיים שיכלו להתפלל בתנאים מאולתרים ,ולאחר מכן
באותו המקום גם לסעוד את סעודות החג .באותה שנה ירד גשם
סוחף שחדר פנימה לבנין הבלתי גמור על כל ארבע קומותיו ,היינו
צריכים לכסות את ספרי התורה עם מפות ניילון כדי שלא יינזקו
חלילה .באותה שנה ערך הרבי "מי שברך" לכל הבחורים המבוגרים
שנסעו איתו ,ותוך זמן קצר כולם נושעו!
"בכל השנים הן במעז'יבוז והן כשעשה את החג בארה"ק נהג הרבי
ללכת בערב החג לקטוף ענפים כדי לקשט את בית הכנסת כמנהג.
וביו"ט ,בקידוש שאחרי התפילה לקח חלב וערבב עם דבש ושתה
מעט ,לקיים את המנהג כמאמר הכתוב "דבש וחלב תחת לשונך".
באחת השנים התאחרה תפילת המוספין עד סמוך לחצות היום,
וכשהקהל נדחק להתברך מפי הרבי בברכת 'א גוט יום טוב' ,העיר
הרבי "חציו לכם" ,והזדרז ככל יכולתו כדי לקדש על היין ולטעום
מיני תרגימא לפני שיגיע חצות היום.
"בשנת תש"ס ,חל חג השבועות ביום שישי ובמוצש"ק שהיה יו"ט
שני הגיעה לשם הבשורה על התפגרותו של הצורר חאפז אל אסד
נשיא סוריה ימ"ש .רבינו הכריז בהתלהבות "כן יאבדו כל אויבך ה' ".
"למחרתו ביום ראשון נסע לשאוב מים לשתיה ממעיין הבעש"ט
במרחק מה ,לקח כוס מים ובירך עליו "שהכל" כשהוא מסביר
לקהל כי מי ששותה מים אלו רק לסגולה אינו צריך לברך ,אך הוא
חש צימאון ומקיים בכך מאמר הגמרא "השותה מים לצמאו מברך
שהכל".
"הרבי לקח משם בקבוק מלא מים ולבחור אחד שנצרך לישועה
הורה לשטוף את פניו במי המעיין כסגולה להיוושע".
עוד מספר הרב וינשטוק" :בנסיעה של שנת תשס"א זכיתי
להשתתף ולראות במו עיני את עבודתו הקדושה ביום החג 'מבואו
ועד צאתו' .אמירת האקדמות היתה בקולי קולות ובסערה אדירה.
והיה ממש שואג באמירת החרוזים 'מנן ומאן הוא רחימך' .או
'ידבר לן עלמין' ,או 'זכאין כד שמעתון שבח דא שירתא' או 'עדב
יקר אחסנתיה' וכדומה ,וראו שמגיע עד כלות הנפש .העורקים על
ראשו היו בולטים מרוב רתיחתו ומראהו היה נורא מאד.
"מופלאה היתה גישתו אל ציון הבעש"ט הקדוש בהכנעה עצומה
ובדרך כלל סירב לקרוא קוויטלאך על הציון הקדוש.
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"בשנת תשס"ד היתה הנסיעה השביעית והאחרונה .היתה זו נסיעה
מיוחדת ולכשתרצה ניתן היה לראות כי הוא נפרד מהמקום .בערב
יום טוב ערך שבע הקפות מסביב לציון כמנהג המקובלים ,שלא
כדרכו.
"באסרו חג הוא יום טוב שני צם כל היום ,ניגש אל הציון הקדוש
אמר כל התהלים והדליק שם שני נרות (בהעברת אש מנר שדלק
מערב החג) ,שלא כדרכו ,קרא קוויטלאך ,דבר שמעולם לא עשה
על ציונו של הבעש"ט ,ונטל ידיו לסעודת חג ממש בשקיעה ,בדומה
לנסיעתו האחרונה ללעלוב בתשס"ט כאשר נפרד מהציון וצם אז
כל יום ההילולא.
"האווירה במקום בנוכחות רביה"ק היתה מיוחדת מאד .רגשות
התרוממות והתעלות שאי אפשר לתאר ושמחה עצומה משמשים
בערבוביה .עובדה אופיינית לרביה"ק מספר אחד הנוסעים בשנת
תשס"ג :באותה שנה התארגנה קבוצה גדולה של בחורי אנ"ש
להצטרף אל הרבי במעז'יבוז'.
"חג שבועות חל באותה שנה ביום שישי ,ולפיכך תוכננה נסיעתם
כבר ביום רביעי – ד' סיון ,על מנת שבאותו יום ולמחרתו יזכו
להשתטח על קברי יסודי ארץ הטמונים באדמת אוקראינה כמרנן
ה"תולדות יעקב יוסף" בפולנאה ,המגיד ממעזריטש והרבי רבי
זושא הטמונים באניפולי ,ה"קדושת לוי" בברדיטשוב ,ועוד ככל
שיספיק הזמן וכנהוג באותן נסיעות.
"אלא שלרבי היו תוכניות אחרות עבורם .יומיים או שלושה לפני
הנסיעה התקשר למשרדי ארגון הנסיעות "דרך צדיקים" וביקש
לשמוע לאן וכיצד נוסעים הבחורים ,לכששמע כי מיועדת עבורם
נסיעה ארוכה ,הודיע הרבי למנהל המשרד ר' נחמן אלחדד-שארף
הי"ו (אביהם של הילדים הטהורים שנספו באסון מירון) ,כי הוא
אינו מוכן ליטול על כתפיו את ביטול התורה הזה ,והוא מבקש כי
הבחורים יטוסו רק בליל חמישי – ערב יום טוב .ר' נחמן אלחדד-
שארף הסביר לרבי כי כבר הנפיק את הויזה הקבוצתית עבור
הבחורים ואם יצטרך להנפיק כעת ויזה חדשה מדובר בהוצאה
נוספת של  1,000דולרים ,הנפקת ויזה עלתה ארבעים דולרים לכל
אחד מ 25-הבחורים.
"אך הרבי לא התפעל במיוחד ,ונטל על עצמו את ההוצאות ובלבד
שהבחורים לא ייסעו לנסיעה ארוכה וממושכת שתגרום להם ביטול
תורה גדול יותר .רק לחתן אחד ולכמה בחורים מבוגרים התיר הרבי
נסיעה ארוכה באותה שנה.
מוסיף בעל המעשה" :בשעת מעשה ,כאשר ר' נחמן אלחדד-שארף
הודיע לי על כך ,היה אכפת לי מאוד משום שכבר עשיתי הכנה
נפשית ורוחנית לפקוד את קברי אותם צדיקים .אך למעשה כאשר
הגענו למעז'יבוז' (לאחר הכנה דרבה בציונו של הרה"ק רבי נחמן
מברסלב זיע"א ,באומן) ,פגשנו בדיוק ברבי ,כולו אומר הוד והדר
כשהוא עצמו נראה כאחד הצדיקים שהתגורר באזור לפני כמאתיים
שנה ,ולאחר מכן כאשר נכנסנו לציון המצוינת – אהל הבעש"ט הק'
חשנו כאלו רגשי קודש וכזו התעלות וזאת היתה ההכנה הטובה
ביותר".
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מענה לשאלות ב'דף היומי בהלכה'
גם באמצעות הדואר האלקטרוני

ניתן להפנות לשאלות בסימן 'לב'
לכתובת daf5609000@gmail.com
והרבנים המשיבים ישתדלו לענות בהקדם לכל פונה

לקראת התחלת לימוד הלכות תפילין,
ע"י רבבות לומדי 'הדף היומי בהלכה'
אנו מתכבדים להגיש ללומדים קונטרס מיוחד
המבאר את המושגים הקשים
והלא ידועים הנוגעים להלכות אלו.

לקבלת הקונטרס
נא שלחו מייל info@dirshu.co.il
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חזרתי לראש הישיבה ואמרתי לו שעם כל הכבוד שאני רוחש אליו ,אני לא
יודע להיות בייבי סיטר ,וזה לא הכיוון שלי בכלל לשבת עם בחור שלא אוחז
בללמוד ולהכריח אותו להסתכל בגמרא ולקרוא עוד שורה ועוד שורה...
פעילי 'אחינו' הרה"ג ר' אהרן ידלר והרה"ח ר' שלמה שווימר
בשיחה משותפת על קירוב רחוקים ,קירוב קרובים ומה שביניהם
ֹלקים"
ּיֹוצא מ ֶֹשׁה ֶאת ָה ָעם לִ ְק ַראת ָה ֱא ִ
"וַ ֵ
כשהחל מעמד מתן תורה ,כך כותבים חז"ל ,היו בני ישראל מצויים
איש איש באהלו .רק לאחר שהחלו להישמע הקולות והברקים,
הוציא משה רבינו את העם לקראת האלוקים ,והוביל אותם אל
ההתכנסות הגדולה מסביב להר ה' ,שם חזו במחזה הפלאי ונורא
ההוד ,כשכבוד ה' ירד על ההר ומן השמים השמיעם את קולו,
באמירת הדברות ,עד שפרחה נשמתם.
צדיקי הדורות לימדו אותנו ,שהתורה היא נצחית ,וכל הכתוב
בתורה ,גם אם הוא תיאור של אירוע שכבר אירע בעבר ,הרי הוא
נוהג גם בימינו אנו ,בכל רגע ובכל שעה.
דומה שהעניין הזה ,של הוצאת העם לקראת האלוקים ,בא לידי
ביטוי בימינו ,בין היתר ,גם בעניין של קירוב .הן קירוב רחוקים ,והן
קירוב קרובים.
לקחת בחור ישיבה שלא זכה להרגיש קרבת אלוקים וטעם בלימוד,
ולקרב אותו אל התורה הקדושה ,ללמד אותו לעיין בגמרא שפתוחה
לפניו זה כמה שנים ,ולהביא אותו אל ההרגשה שאכן מקומו הוא
בהיכל התורה ,זוהי פעולה של 'ויוצא משה את העם לקראת
האלוקים'.
כך גם כשלוקחים נער שאינו תלמיד ישיבה ,וגם אינו שייך למסגרת
חרדית או אפילו דתית ,ומקרבים אותו אל התורה הקדושה,
מלמדים אותו ליטול ידיים ולקרוא קריאת שמע ,להניח תפילין
ולשמור שבת ,בוודאי ובוודאי שיש בזה משום "ויוצא משה את העם
לקראת האלוקים".
בהקשר זה פנינו לשני פעילים בולטים בארגון 'אחינו' ,הרה"ג ר'
אהרן ידלר והרה"ג ר' שלמה שווימר ,שניהם ר"מים ואישי חינוך
בישיבות ,ושניהם פעילים מאוד בולטים בארגון ,העוסק בקירוב
מזה כחצי יובל שנים.
מעניין לציין שלמרות ששניהם כאמור פעילים בולטים מאוד ,הם
לא הכירו זה את זה ,עד לשיחה שקיימנו עמם ,וזאת משום שתחומי
הפעילות שלהם בארגון הענק המעסיק מאות פעילים ,שונים
לחלוטין .הרב אהרן ידלר עוסק בקירוב רחוקים ,ולעומתו הרב
שלמה שווימר עוסק בקירוב קרובים במגזר החסידי.
תוך כדי שיחה ,אנחנו ,וגם הם ,מגלים שלמעשה שני התחומים הללו
אינם כל כך רחוקים זה מזה ,ולמרות שסגנון העבודה שונה לחלוטין,
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היעדים ,המטרות והכח המניע אותם לעשות אותם ,ממש זהים,
אבל בל נקדים את המאוחר ,וכעת אנו פונים אליהם ומעניקים להם
את רשות הדיבור...
איך בעצם מצאתם את עצמכם עוסקים בתחום הזה של קירוב? האם
זה היה מתכונן? חשבתם לעצמכם שאתם רוצים לעסוק בתחום הזה?
הרב אהרן ידלר" :במקרה שלי לפחות ,זה לא היה מתוכנן על ידי.
אבל למפרע התברר לי שההשגחה העליונה אכן תכננה עבורי את
מסלול החיים הזה ,כמו שהיא מתכננת עבור כל אחד אחר.
"זה התחיל כשנה וחצי אחרי החתונה שלי .הייתי אברך צעיר,
למדתי בכולל כמו כולם ,והנה אני מקבל פניה מידיד בשם הרב
אליעזר הילמן ,שכבר אז היה פעיל בארגון 'אחינו' .הוא ביקש ממני
לבוא וללמוד עם בחור בישיבה של קירוב בבני ברק .מדובר בתלמיד
שהגיע במסגרת 'פרויקט טורונטו' של ארגון 'אחינו' ,הפעילים
שלנו דחפו אותו להיכנס לישיבה כשהוא עוד למד בבית ספר תורני
באחת מערי הדרום ,וחלק מהפעילות של הארגון היא להצמיד לכל
בחור כזה גם חונך כחלק מ'פעילות המשך'.
"הרעיון הוא שלא זורקים את הבחור לישיבה ואומרים לו 'תתמודד
לבד' ,אלא מבקרים אותו בקביעות ,בודקים שהוא נטמע בישיבה,
שהוא מוצא את המקום שלו ,וגם מצמידים לו אברך שיוכל לסייע
לו להדביק את הפער ולהגיע לרמה הלימודית של הבחורים שבאו
מהחיידרים הטובים בירושלים ובבני ברק.
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"התחלתי ללמוד עם כזה בחור" ,מספר הרב ידלר" ,ונדהמתי...
בהמשך שיבצו לי כמה בחורים נוספים ,וגיליתי עולם חדש!
עולם שלם של נערים שרוצים ללמוד תורה ,הם רוצים להשתלב
בישיבות ,הם באמת רוצים להיות יראי שמים ,אבל יש להם חסר
נורא ואיום במושגים .הם לא יודעים מספיק על נטילת ידיים ,הם
לא יודעים הלכות בסיסיות בכשרות ,בשר וחלב ,מי מדבר על
הלכות שבת.
"נכנסתי חזק לתחום .התחלתי להכין תוכנית לימודית ,בדקתי עם
כל נער מה הוא יודע ומה לא ,ועבדתי לסייע לו בהשלמת החסר .וכך
לאט לאט נשאבתי לתוך התחום הזה של קירוב .אחרי כמה שנים,
התחיל לשלוח אותי לבתי ספר של החינוך העצמאי ושל ש"ס .שם
פגשתי ילדים בכיתות ח' ,שהתלבטו מאוד אם להמשיך ללימודים
בישיבה או חלילה ללכת ללמוד בתיכון.
"הייתי צריך להסביר להם מה התועלת העצומה שהם יפיקו מלימוד
בישיבה ,ולא פעם גם להיפגש עם ההורים ולהסביר ולשכנע.
"אחרי שצברתי ניסיון בתחום הזה ,העבירו אותי למחלקה אחרת
לגמרי ,זאת היתה הקפיצה השלישית שלי אל המים העמוקים:
התחלתי להסתובב במדרשיות לנוער ,כאן כבר לא מדובר על
ילדים מבתים חלשים שלומדים בבתי ספר תורניים ויש להם לפחות
מושגים בסיסיים .המדרשיות מיועדות לנערים שבאים מרקע של
ניתוק מוחלט מהתורה ומהצוות .הם לא יודעים לקרוא קריאת
שמע .אין להם מושג מה זה חמישה חומשי תורה ומה ההבדל בין
חומש ויקרא למסכת שבת .כשאתה אומר להם 'קל וחומר' ,הם לא
מבינים על איזה חומר אתה מדבר איתם ...אפס היכרות עם תורת
ישראל.
"אבל מה? למדרשייה הם מגיעים כי הניצוץ היהודי מתחיל לבעור
בלבם .הם מתעניינים ,הם רוצים ללמוד על יהדות ,ובשלב זה
מוטלת על הפעילים המלאכה העצומה של ביצוע פעולת הקירוב.
אותו נער עלול לחזור חלילה למקום שממנו הוא בא ,ולא להציץ
עוד אפילו פעם אחת בבית כנסת כל ימי חייו ,אם ההתנסות הקצרה
שלו במדרשיה תהיה מאכזבת .מצד שני ,אם נדע איך לקבלם אותו
ולענות לו על השאלות שמציקות לו ,הביקור הראשון יגרור אחריו
עוד ביקורים רבים ולאחריהם הוא ייכנס לישיבה ויקים בית יהודי
כשר למהדרין המושתת על אדני התורה והיראה .יש פה דיני נפשות
והשליחות היא עצומה".
והרב שווימר ,איך אתם הגעתם לתחום הזה של קירוב קרובים?
"זה אולי קצת יישמע מצחיק ,כי זה תחום שונה לחלוטין ,אבל
הסיפור שלי די דומה לסיפורו של הרב ידלר...
"אחרי החתונה למדתי בכולל שהיה מסונף לאחת הישיבות
החסידיות הבולטות ,וב"ה עשיתי חיל בלימודי ,כשיום אחד קרא
לי ראש הישיבה ,וביקש ממני שאתחיל ללמוד עם בחור מסוים,
שמתקשה בלימודים.
"אני לא כל כך התלהבתי מהרעיון ,אבל ראש הישיבה ביקש אז
התחלתי לברר מי זה הבחור ומה הסיפור.
"מה התברר לי? שמדובר בבחור שמגיע ממשפחה אמידה ,הוא

מפונק מאוד ,הישיבה כבר מזמן היתה שולחת אותו לחפש לעצמו
ישיבה אחרת ,אבל מה לעשות שהוא קרוב משפחה של אחד
מגדולי התורמים לישיבה ,ויש להם הכרת הטוב גדולה אליו.
"חזרתי לראש הישיבה ואמרתי לו שעם כל הכבוד שאני רוחש אליו,
זאת משימה גדולה מדי עבורי .אני לא יודע להיות בייבי סיטר ,וזה
לא הכיוון שלי בכלל לשבת עם בחור שלא אוחז בללמוד ולהכריח
אותו להסתכל בגמרא ולקרוא עוד שורה ועוד שורה...
"אני חשבתי שבזה נגמר הסיפור" ,מספר הרב שווימר" ,אבל כמה
ימים לאחר מכן קיבלתי טלפון .על הקו היה הגבאי של אחד מחשובי
האדמו"רים בדורנו ,והוא הודיע לי שהרבי קורא לי לשיחה...
"אני מאוד הופתעתי .לא היה לי שום קשר עם אותו אדמו"ר והייתי
בטוח שנפלה טעות ,אבל לאחר בירור קצר הבנתי שזה קשור לאותו
בחור ,שעכשיו גיליתי גם שהמשפחה שלו משתייכת לחסידות של
אותו אדמו"ר.
"הגעתי לשם ,הרבי קיבל אותי בחביבות גדולה ,ודיבר איתי ממש
בגובה העיניים ...הוא אמר לי בבדיחות שהוא בירר עלי ושאל אם
אני אברך כזה שיודע לקבל 'שתי סטירות' .אמרו לו שכן ...לכן הוא
עכשיו מנחית עלי 'סטירה' חזקה" ...אני מבקש ממך באופן אישי
שתיקח את הבחור הזה לידיים ותתחיל לעבוד".
"אמרתי לרבי שזאת באמת סטירה כואבת ,אני לא יודע מה לעשות
עם הבחור הזה ,אבל הרבי לחץ את ידי בחום ואמר לי ...אני חושב
שאתה כן יודע מה לעשות ,ומה שאתה לא יודע ,ילמדו אותך .קח
את הבחור לידיים ותתחיל לעבוד .אל תתחמק לי פה מהאחריות
שאני מטיל עליך".
"יצאתי משם מאוד מבולבל .מצד אחד ,איך אני קשור לזה בכלל?
מצד שני מגיע אדמו"ר חשוב ומטיל עלי משימה .מה אני יכול
לעשות ,להתחמק? אותי חינכו שהתפקיד שלנו זה לציית לגדולי
התורה והחסידות...
"לקחתי את הבחור לידיים ,וגיליתי שהוא מוכשר מאוד ,הוא מבין
מהר ,יש לו תפיסה חדה ,ממש בחור מוצלח .גם יראת שמים לא
היתה חסרה לו .אבל מה? הוא היה מפונק ,מאוד מפונק .הוא הרגיש
שהישיבה חייבת לו ושהוא לא חייב לישיבה כלום כי הוא מגיע
ממשפחה שמחזיקה את הישיבה וכו' וכו'.
"בסייעתא דשמיא הצלחתי למצוא מסילות ללבו של הבחור .הייתי
יוצא איתו בימי שישי לטיול בהרים ,הוא היה מנגן בחליל ואני הייתי
יושב ומקשיב לו ,שר יחד איתו .הוא הרגיש שיש לו עם מי לדבר ,יש
לו מישהו שהוא יכול לסמוך עליו ,הקשר היה מאוד חזק והלימודים-
פרחו בסייעתא דשמיא .הבחור התייצב על דרך המלך.
"זה נתן לי סיפוק עצום! הרגשתי שהצלחתי להציל נפש מישראל,
ולא זו בלבד ,אלא שבזה אני מציל גם את זרעו אחריו .הוא יהיה
יהודי ירא שמים ויודע ספר ,הוא יקים בית בהתאם ,יחנך את הילדים
שלו בדרך הזאת והם אחריו.
"התחושה המיוחדת הזאת ,גרמה לי להרגשת צימאון עזה .נהייתי
צמא לקירוב קרובים ,כל נער שאני מצליח לחזק קצת ,לקרב אותו
קצת ,לגרום לו להיות מחובר יותר לתורה ולאידישקייט ,זה עולם
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ומלואו ,זאת משפחה ענפה שעתידה לצאת ממנו .אני עובד עם
בחורים ומרגיש שאני ממלא את האוצרות שלי ביהלומים ובאבנים
טובות .אני לא יכול לשבוע מזה .תמיד אני רוצה עוד ועוד".
אם היינו מציעים לך עכשיו להתחלף עם הרב ידלר ,ולעבור לקירוב
רחוקים .הייתי לוקח את התפקיד? או שאתה נשאר רק בקירוב
קרובים?
"זאת שאלה מאוד מעניינת .חשבתי על זה פעם ,ועבר לי כזה רעיון
להשקיע בקירוב רחוקים ,אולי כך הזכויות שלי תהיינה גדולות יותר,
אבל אחרי מחשבה קלה ירדתי מהרעיון.
"אני לא רואה את עצמי יושב לשיחה עם נער חילוני ומצליח
להשפיע עליו .אין לי שום שפה משותפת איתו ,אני לא מכיר את
עולם המושגים שלו ,ואין לי מה לעשות איתו בכלל .נאמר שהוא
כן יבוא אחרי ויגיד אני רוצה ללמוד תורה ,מה אני אמור לעשות
איתו? צריכים לבנות לו מסגרת ומעטפת וללמד אותו מאפס .זה
גדול עלי .אני לא מרגיש שאני בנוי לזה .אני מסתכל על אנשים כמו
הרב ידלר ומקנא בהם על כך שהם מסוגלים לזה ,אבל אני עצמי
מרגיש שהתפקיד שלי הוא דווקא עם הקרובים ,עם הבחורים שלנו,
שבאים ממשפחות טובות ,יש להם בסיס חינוכי איתן ,הם מבינים
על מה אני מדבר איתם ,אלא מה? הם צריכים רק דחיפה קטנה מדי
פעם שתעזור להם לפתוח את העיניים ולמצוא את הטעם המתוק
שבלימוד התורה ,להבין שלהיות בחור טוב ,זה לא אומר שאתה
חייב לוותר על הרצונות שלך ולהיות' מסכן' ,ושהאושר האמיתי
נמצא ממש כאן מולם ,בתוך הגמרא והמשנה ברורה ...אין צורך
לחפש אותו מעבר לכביש".
הרב אהרן ידלר" :כשאני שומע את הרב שווימר מדבר כך על קירוב
רחוקים ,זה ממש משעשע אותי .ולמה? כי אני מרגיש את אותו
הדבר בדיוק על קירוב קרובים.
"אם תביא לי עכשיו בחור ישיבה מבית טוב ,בחור עם יראת שמים,
שקיבל חינוך איכותי ,אבל הוא מתקשה להחזיק מעמד בישיבה ולא
מסוגל לקבל מרות של משגיח או ללמוד יותר מחמש דקות ברצף,
מה אני אמור לעשות אתו?
"איך אני אמור להסתדר עם בחור כזה? אני באמת לא יודע ...הרבה
פעמים יש לבחורים האלו עיוותים מחשבתיים ,הם כועסים על
המערכת ,לפעמים בצדק ,הם מרגישים שהם לא במקום המתאים
עבורם .זה מאוד קשה לעבוד איתם.
"לעומת זאת ,כשאני הולך למדרשיה אני פוגש נערים שאומנם
רחוקים ממני מרחק שנות אור ,אבל למה הם באו למדרשיה? כי
הם רוצים להתקרב .הם רוצים להתחזק .הם סקרנים ,הם רוצים
לשאול שאלות ולקבל תשובות .אז מה אם עולם המושגים שלי
שונה? הרי הם באו אלי כי הם רוצים לשמוע אותי ולהכיר את עולם
המושגים שלי .מה הבעיה? כל כך קשה להסביר את החשיבות של
השבת ולמה זה טוב ללמוד תורה? אנחנו עושים חיים קלים בקירוב
רחוקים ,לעומת זאת ,אברכים כמו הרב שווימר שעובדים ב'קירוב
קרובים' ,הם עובדים באמת קשה ,ואני לא יודע איך הייתי מסוגל
למלא את התפקיד שלהם אם היו מטילים אותו עלי".
22

האם יש מקום לפעילים נוספים בתחומים אלו? יש מחסור באברכים
שיבואו ויסייעו בעבודת הקודש?
הרב ידלר" :בוודאי שיש מחסור .אנשים לא מבינים מה קורה
כאן .המבוגרים שבינינו זוכרים את 'מהפכת התשובה' הגדולה,
כשהמונים חזרו בתשובה והתקרבו ליהדות .לאחר שנים נדמה
שתנועת התשובה קצת נרגעה ,יש פחות נהירה ,כך זה נראה לנו,
אבל האמת היא שזה לא נכון .זה פשוט עבר לגילאים צעירים יותר.
"ארגון 'אחינו' ,ולצדו ארגונים נוספים שפועלים גם הם גדולות
ונצורות ,העבירו את המהפכה לגיל הצעיר .אלו כבר לא משפחות
עם שניים ושלושה ילדים שחוזרות בתשובה .זה כבר לא אנשים
בגיל  30ו 40-אחרי צבא וקריירה .מדובר בנערים צעירים ,בשלב
המוקדם של ההתעניינות שלהם ביהדות.
"פעם היית שומע בעל תשובה הוא היה מספר שמגיל  12הוא
התעניין ביהדות אבל לא היה לו איפה לשאול ועם מי לדבר ולכן רק
בגיל  30הוא חצה את הקווים וחזר בתשובה .היום יש לו עם מי לדבר
בגילאים צעירים הרבה יותר.
אני מכהן כר"מ בישיבת 'באר יצחק' ,ואצלנו בישיבה יש בעלי
תשובה מגיל  14וחצי ומעלה ...לא אחד ולא שניים .עשרות כאלו
מדי שנה .ויש עשרות ישיבות כאלו ברחבי הארץ ,שבכל אחת מהן
לומדים עשרות בעלי תשובה צעירים בגיל הנעורים.
"ובמענה לשאלה ,אכן אנחנו זקוקים לעוד פעילים .כל בחור שחוזר
בתשובה ,נכנס לישיבה וצריך לווי ,הוא צריך אברך שילמד אתו,
שיפתח בפניו את עולמה של הגמרא .שיעזור לו להשלים פערים
ונושאים שחסרים לו כי לא לימדו אותו אף פעם את הדברים
הבסיסיים ביותר .כל מתנדב שיפנה לארגון 'אחינו' ויציע שעתיים
או שלוש בשבוע ללמוד עם צעירים חוזרים בתשובה ,בהחלט
מעניק לנו אפשרות להרחיב את הפעילות ,אם הוא מתאים כמובן
לתפקיד שהוא מעוניין לבצע".
גם הרב שווימר מצטרף לדברים" :בוודאי שיש שצורך בהרבה מאוד
פעילים ,אבל יותר מזה אני רוצה לומר .בתחום של 'קירוב קרובים'
כל אחד יכול לסייע ,בכל מקום יש בחורים שנמצאים קצת בצד,
שהם קצת לא לגמרי מרגישים מחוברים .אפשר לראות עליהם שהם
נראים ככה תלושים ,לא מוצאים את מקומם בבית המדרש .רבותי,
כל מילה טובה יכולה לסייע להם ,כל חיוך של אברכים בקהילה יגרום
להם לרצות להישאר חלק ממנה .הם ירגישו שייכים ,וממילא פחות
יחפשו ריגושים ובעיות במקומות אחרים .ודי לחכימא ברמיזא"
אבל אני חייב להדגיש עוד משהו אחד ,יש ב'אחינו' מחלקה מיוחדת
שנקראת 'גישמאק בלימוד' אני אמנם לא קשור לגמרי למחלקה
זו ,אך העקרון שלו הוא גם במחלקה שלנו .בחור שאין לו והוא לא
מרגיש את 'מתיקות התורה' 'גישמאק בלימוד' הוא מאוד יתקשה
להסתדר בסדרי הישיבה הארוכים ,לכן האברכים שלנו עוברים
קורסי הדרכה במיוחד בתחום הזה ,כדי שנוכל להצליח ולהציל כל
אחד ואחד ,זה מפתח מרכזי בהצלחת הבחור ,ולכן אני באמת קורא
לכל מי שמרגיש שיכול ויש לו את הרצון והכלים להציל נפשות
בשיראל ,שיבוא ויצטרף אלינו'.
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לפני קרוב לעשרים וחמש שנה נסעתי באוטובוס מירושלים לבני-ברק,
ולצידי ישב אדם מכובד אשר זקן לבן עבות ירד על פי מידותיו ועיטר
את פניו .הוא אמר לי אז מה שמו ,לעת עתה נשמט זה מזכרוני .במהלך
הנסיעה הוא סיפר לי כי בילדותו למד בתלמוד תורה 'עץ חיים' ,ופעם
אירע לו סיפור מופלא עם ראש ישיבת 'עץ חיים' ,מרן הגאון רבי איסר
זלמן מלצר זצ"ל ,בעל 'אבן האזל'
מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
הבה נתבונן בפרשה זו של קרבנות הנשיאים ונראה בה דבר פלא;
הרי כל מי שזכה להגות מימיו בתורה שבעל פה ,יודע ומבין כי
התורה היא תורת חיים ואמיתתה נצח ,ואין בה שום תיבה ,אות
ותג מיותרים ,או שנכתבו חלילה לתפארת המליצה בלבד .התורה
מקמצת במילותיה ,ולכל תיבה ,אות ותג יש משמעות וכוונה
עמוקה ,וגופי תורה תלויים בהם כהררים בשערה.
כמה יגיעות התייגעו חז"ל כדי להעמיד כל אות ותג בתורה
בהטעמתם ,ובכדי להגיע לחקר האמת בהבנת כוונתם .דרשו על
ידם תילי תילים של הלכות ודרשות ,ומהן נוצרו ששה סדרי משנה
ועשרות מסכתות של בבלי וירושלמי ,וכל זה כדי לגלות לנו את
עומקה כל תיבה שבתורה.
והנה כאן כאשר מגיעה התורה לפרשת קרבנות הנשיאים ,אנו
מוצאים למעלה משבעים פסוקים שחוזרים על עצמם ככתבם
וכלשונם .בכל נשיא ונשיא התורה מפרטת מחדש את הקרבנות
שהקריב אותו נשיא כאילו קרבנו שונה מקודמו ,בו בזמן
שקרבנותיהם שווים בלי שום הבדל בין האחד לרעהו .לכאורה,
היתה אפשרות לכתוב את קרבנותיו של הנשיא הראשון ולהוסיף
כי כך גם הקריבו שאר הנשיאים .אולם התורה בחרה לשוב ולכתוב
שוב ושוב שתים עשרה פעמים את אותם הפסוקים .מדוע? מה
רצתה התורה ללמד אותנו בכך?
מבואר ברמב"ן ,שהתורה רצתה לחלוק כבוד לנשיאים כפי ערכם
הראוי .כי הרי הנשיאים הביאו כולם יחד ביום אחד ומתוך דעה
אחת ,ואם היתה התורה מזכירה רק את אחד מהם ,היה בזה קיצור
בכבוד הנשיאים האחרים .לכן חזרה התורה ופירטה את כולם,
להראות שכולם שווים בעיני הקדוש ברוך הוא.
אציין אנקדוטה מעניינת ,אודות הרב הצדיק רבי בנימין זאב
דויטש זצ"ל ,דמות מופלאה אשר קורות חייה שזורים בדברי ימיה
של ישיבת פוניבז' מראשיתה .הרבה שנים הוא שימש כמזכיר
הישיבה וכאחראי על ניהול חשבונותיה הכספיים .במשך השנים
התמנה למנהל מוסד 'בית אבות' של מוסדות פוניבז' ,את תפקיד
זה מילא במסירות רבה .היה נחשב כמקורבם ואיש סודם של

גדולי הדור ,מרנן ה'חזון איש' והרב מפוניבז' זצ"ל ,וסייע להם
רבות בפעולותיהם הכבירות להעמיד את הדת על תילה ולקומם
מחדש את עולם התורה לאחר חורבנו .הכרתי אותו בבני-ברק עוד
מילדות ,ויכולני להעיד כי היה בו חותם מיוחד של יראת שמים
טהורה וישרות יוצאת דופן .איני יכול לשכוח את 'ברכת כהנים'
שלו ,שהיתה נאמרת בקול גדול וברגש מיוחד של 'באהבה' .הוא
שימש כ'בעל קורא' אצל ה'חזון איש' במנין שבביתו ,והמתפללים
סיפרו כי קריאתו בתורה היתה בנעימות מיוחדת' ,כנתינתה מסיני'
ממש .כל מילה נאמרה בחיתוך הדיבור ובתכלית הדקדוק ,כראוי
למניינו של ה'חזון איש'.
מספר הגאון רבי אברהם יצחק קוק שליט"א ,ראש ישיבת 'מאור
התלמוד' ברחובות ,כי באחד השנים כאשר קרא רבי בנימין זאב
את פרשת הנשיאים ,והגיע לקרבן הנשיא התשיעי או העשירי,
היה ניתן לחוש בו כי לפי מדרגתו הוא קורא 'קצת' יותר מהר מן
הרגיל ,כי הרי בכל אופן הפסוקים חוזרים על עצמם באותו לשון
כל כך הרבה פעמים שוב ושוב ונהפך ל'שיגרא דלישנא' .לאחר
התפילה ניגש אליו ה'חזון איש' ואמר לו" :דע לך ,שקריאת היום
'העשתי-עשר' וגם היום 'השנים-עשר' בפרשת הנשיאים חשובה
בדיוק כמו היום 'הראשון' .כל הפסוקים 'תורת ה' תמימה משיבת
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נפש' המה ,לא פחות מהפסוק של 'שמע ישראל ה' אלוקינו ה'
אחד' .לא נוספה בתורה ולו מילה אחת שאינה חשובה והכרחית!"

כך גם סיפרה אחת מבנותיו של מרן ה'סטייפלער' זצ"ל ,שבשעה
שקראו פרשת נשא בבית הכנסת ,אמר לה אביה" :בקריאה זו יש
לנו לחוש ולהרגיש כי תורה מן השמים היא ונאמרת מפי הגבורה.
כי כל אדם שהיה מספר את סדר הקרבת הנשיאים ,היה מונה
את אחד מהם ואומר" :וכן עשו כולם" ,ורק כשהדברים נאמרים
מפי הגבורה מפורטת ההקרבה של כל אחד בפני עצמו" .על כל
פנים ,גם לאחר הסברו של הרמב"ן ,כי התורה רצתה לייחס כבוד
וחשיבות לכל נשיא ונשיא בפני עצמו ,עדיין מוטל עלינו להבין,
הרי מכל תג ותג שבתורה ניתן ללמוד תילי תילים של הלכות,
וכיצד יתכן שהתורה תחזור לשנות את אותה פרשה שתים עשרה
פעמים ,אך ורק לצורך כבודם של הנשיאים? כך תמה מרן ראש
הישיבה הגרא"מ שך זצ"ל ,בספרו 'מראש אמנה'.
ההסבר הוא ,הטעים הרב שך ,כי התורה מלמדת אותנו כאן
נשגבות עד היכן צריכה להיות הזהירות בכבוד האדם וכיצד צריך
להיות היחס אליו ,וזהו הלימוד החשוב ביותר אשר למענו חוזרת
התורה שתים עשרה פעמים על אותם פסוקים .התורה רוצה
שנחזור ונשנן פעם ועוד פעם עד כמה חמורה אצל הקדוש ברוך
הוא הפגיעה בכבודו של האדם ,ולעומת זה כמה חשובה היא אצלו
הזהירות בכבוד האדם .עד כדי כך ,שאותן יתור פרשיות המלמדות
זאת ,הופכות להיות חלק בלתי נפרד מהתורה ,אשר מי שלומדן
מקבל שכר ,ועל לימודן נאמר "ותלמוד תורה כנגד כולם".

התורה מלמדת אותנו בזה ,כי כל המצוות קשורות זו בזו ,ואפילו
מצוה כמו כבוד הזולת ,שנראית לכאורה כמצווה הקלה לקיום,
היא בעלת ערך נעלה ביותר ,עד שהיא תופסת חלק נכבד מפסוקי
התורה.
הגאון רבי אריה ליב זצ"ל ,בנו בכורו של מרן ה'חפץ חיים' זצ"ל,
בספרו 'נימוקי אבי' (אות יא) ,מביא רעיון נפלא זה בשם אביו
במילים קצרות ,כך:
"אמר מר אבי ,שתורתנו לפעמים מקמצת בדיבורה מאד ,ולפעמים
היא חוזרת על ענין אחד כמה וכמה פעמים בוויתור גדול .למשל,
בנדבת הנשיאים בפרשת נשוא האריכה בנדבת כל נשיא ונשיא
ולא כללה אותם ביחד ,אם כי נדבותיהם היו שווים .זאת להראות
כמה חביב להעליון כשבני אדם אוהבים זה לזה ונוהגים כבוד איש
באחיו ,שהרי הנשיאים לא העלו נדבותם איש על אחיו ,כדי שלא
להטיל קנאה וגאוה אחד על חברו".
נוראים הדברים למתבונן בהם ,עד היכן יורדת תורתנו הקדושה
לסוף דעתו ורגשותיו של אדם ,ועד כמה היא חסה ומתחשבת
בכבודו ,עד שלא לפי דרכה היא מפליגה בדיבור ,רק כדי לכבד כל
אחד ואחד בכבודו הראוי לו .מוטלת עלינו איפוא החובה ,להשתדל
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לנהוג בהפלגה בכבוד זולתנו .לתור אחר עצות ותחבולות כיצד
להגביר את כבודו וערכו של השני בעינינו ,לא רק בדברים הגלויים
לעין ,אלא אף במחשבה ולב ,ולהיזהר מכל שמץ של זלזול באחר,
ולו גם הקל ביותר.

רבי איסר זלמן מלצר ביקש את סליחת הילד
נדמה ,כי מידה מופלאה זו לרחוש כבוד לכל אדם ,להבין את
נפש הזולת ולהזדהות עם רגשותיו עד הנימים הדקים ביותר,
היו שזורים כחוט השני בהליכותיהם האציליות של גדולי התורה
וחכמי ישראל בכל הדורות .הסיפורים והעדויות הרבות אודות
הלב הרחום ומלא הרגישות שפעם בקרב גדולי התורה ,מפליאים
ומרגשים את השומעים בכל פעם מחדש ,ונותנים לנו מושגים
זעירים עד לאיזו דרגה של אהבת הבריות וזהירות בכבוד הבריות,
מסוגל האדם להעפיל בעבודת המידות שלו.

נציין דוגמאות אחדות :לפני קרוב לעשרים וחמש שנה נסעתי
באוטובוס מירושלים לבני-ברק ,ולצידי ישב אדם מכובד ונשוא
פנים ,אשר זקן לבן עבות ירד על פי מידותיו ועיטר את פניו .הוא
אמר לי אז מה שמו ,אך לעת עתה נשמט זה מזכרוני .שוחחתי
עימו במהלך הנסיעה ,ובתוך הדברים הוא סיפר לי כי בילדותו
למד בתלמוד תורה 'עץ חיים' ,ופעם אירע לו סיפור מופלא עם
ראש ישיבת 'עץ חיים' ,מרן הגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ,בעל
'אבן האזל' .היה זה כאשר עלה את גרם המדרגות שהובילו להיכל
בית המדרש של 'עץ חיים' ,ולצידו עלה לאיטו במדרגות גם רבי
איסר זלמן .מתוך שובבות נעורים הוא דחף מעט בלא כוונה את
רבי איסר זלמן ,אשר כמעט איבד את יציבותו .אך בחסדי שמים
הצליח להחזיק במעקה ולהזדקף חזרה .הילד המשיך במנוסתו
ונכנס לכיתתו ,וכמעט ששכח לגמרי מכל הענין .לאחר זמן מה
נכנס לכיתה ,הגאון רבי אברהם יעקב זלזניק זצ"ל ,מי שלימים
מילא את מקומו של רבי איסר זלמן בראשות ישיבת 'עץ חיים',
ושאל אם נמצא כאן בכיתה אותו ילד שנתקל קודם בשוגג ברבי
איסר זלמן .הילד קם ממקומו וניגש אל רבי אברהם יעקב בלב
דופק" .כן ,זה אני" – נענה בקול מגמגם .אך רבי אברהם יעקב השיב
לו בחיוך" :הכל בסדר ,רק רציתי לומר לך כי רבי איסר זלמן אין לו
מנוח מאז אירע הדבר .הוא טוען כי בשעת מעשה מתוך בהלה הוא
דחף אותך מעט חזרה ,והוא מבקש שתאמר בפיך שלוש פעמים
 מחול לך! מחול לך! מחול לך!" .בעל המעשה הפטיר ואמר לי:"היה לי ולכל בני הכיתה מוסר השכל עצום מהמקרה הזה ,כמה
זהירים הם הצדיקים בכבודן של הבריות .הלוא אני הייתי זה
שנתקלתי בו בשוגג ,וגם אם דחף אותי חזרה מעט היה זה מאילוץ
להישאר יציב על עומדו ,ובכל זאת ,נלקחה ממנו מנוחת הנפש עד
שאומר בפה מלא שאני מוחל לו ...כי חשש שמא יש כאן פגיעה
בכבוד הילד בדחיפה המועטה הזאת".
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מקרה אחר המורה על רגישותו העצומה של רבי איסר זלמן עד
דקי דקות לכבודו של זאטוט קטן ,שמענו מפי הרה"ג רבי יוסף
זייבלד שליט"א ,מוותיקי המחנכים בתלמוד תורה 'תשב"ר' בבני-
ברק :בשנים עברו היה קיים בשכונת 'שערי חסד' בירושלים
ארגון תורני בשם 'חנוך לנער' ,במסגרתו היו מתאספים ילדי
השכונה מידי ערב ללימוד קבוע .בעיתים מיוחדות היו נערכות
מסיבות חגיגיות לילדים שהשתתפו בסדרי הלימודים במשך
השנה בקביעות .אחת המסיבות השנתיות נערכו מידי שנה בימי
החנוכה ,והיא התקיימה בקומה העליונה של בית הכנסת הגר"א
המיתולוגי .את שולחן המזרח פיארו בהשתתפותם מרנן גדולי
הדור זצ"ל :רבי איסר זלמן מלצר ,רבי דוב בעריש ווידענפלד
מטעשיבין זצ"ל ,ורבי יעקב משה חרל"פ ,רב השכונה .במהלך
המסיבה היו נושאים גדולי התורה דברי חיזוק בפני הילדים ,שרו
ועלזו איתם יחד .כמו כן כל ילד היה מקבל כשי סופגניה שלימה,
דבר מאכל יקר ערך בימים הקשים ההם ,למודי העוני והמחסור.
אחד הילדים שסיים לאכול את סופגנייתו בתיאבון ,חשקה נפשו
לקבל סופגניה נוספת ...אך כאמור הסופגניות היו ממוספרות
במדויק ,כך שלא נותרה שום סופגניה מיותרת .אך סביר להניח כי
גם אם היתה סופגניה מיותרת בודאי האחראים לא היו מעניקים
אותה לאותו ילד בלא סיבה מיוחדת ,ולא נותרה הברירה לאותו
הילד אלא להביט בעיניים כמהות לשולחן המזרח ,שם היו מונחות
מספר סופגניות עסיסיות בצלחת ,ולקוות ֶׁש ֵאי ִמי מהמכובדים
יעניק לו את הסופגניה המיועדת לו ...גאון המידות ואציל הנפש
הרב מטשיבין ,ראה את מבטו ַהּכַ ֵמ ַה של הילד והבין לנפשו ,היה
נראה כמי שהצליח לקרוא את מחשבותיו .הוא קירב את הצלחת
לקצה השולחן ,והחווה בידו לילד לקחת ממנה סופגניה נוספת...
הילד התבייש .הוא הבין כי אין זה ראוי ומכובד לקחת מן הכיבוד
שהוגש ליושבי המזרח ,וכבש את רצונותיו ולא זע ממקומו .רבי
איסר זלמן שאף הוא הרגיש בכל זה הלך צעד אחד קדימה; הוא
הרים את הסופגניה מהצלחת בידו וסימן לילד להתקרב אליו.
משבא הילד ,הוא הגיש לו את הסופגניה ביד ,ובכך חסך ממנו
את כל האי נעימות שחש לקחת לבד .כך גם שאר החברים קיבלו
זאת בהבנה" :הרי רבי איסר זלמן בעצמו קרא לו והגיש לו אותה".
כמובן ,לאושרו של הילד לא היה גבול...

סיפור נפלא נוסף על רגישותו של הרב מטשיבין ,מספר רבי יוסף
זייבלד :אצל הרב מטשיבין היו מתאספים מידי שבת בסעודה
שלישית מספר מצומצם של תלמידים ותושבי השכונה .הרב
היה ַמ ְחּכִ ים אותם מאמרות פיו ,בווארטים מחודדים על הפרשה,
חידושים ,פרפראות וסיפורי צדיקים .היו שרים זמירות שבת,
מתפללים מעריב ונשארים בביתו עד לאחר הבדלה .אז היו ניגשים

בכל פעם שבא הילד למעונו של
הרב מטשיבין במוצאי שבתות
כדי להתפלל מעריב ,הוא זכה
למחווה מיוחדת של קרבה
וחיבה יתירה .בכל פעם היה
הרב מעניק לו שתי סוכריות

אליו לקבל ברכה ונפרדים לשלום .כך היתה הרגילות אצל הרב
מטשיבין מידי שבת בשבתו .בשבת אחת הגיע להשתתף בתפילת
מעריב בביתו ,גיסי הגאון רבי אפרים ננקנסקי זצ"ל ,ר"מ בישיבת
'עץ חיים' לצעירים ,ולאחר התפילה ניגש עם בנו הפעוט ,כבן
שנתיים או שלוש ,וביקש להתברך מפי הרב .היה זה לעת זקנותו,
כשכבר כהה מעט מאור עיניו ,וכאשר רצה להניח את ידו על ראשו
של הילד הכניס את אצבעו לעינו ,והילד החל לבכות .הרב נרעש,
"אוי! בטעות הכאבתי לילד" ,ומיד קם ממקומו ,ניגש לארון והעניק
לילד שני סוכריות כדי לפייסו ...אך בזה לא תמה מסכת הפיוסים.
מאז אותו ביקור ,במשך כמה שנים ,בכל פעם שבא הילד למעונו
של הרב מטשיבין במוצאי שבתות כדי להתפלל מעריב ,הוא
זכה למחווה מיוחדת של קרבה וחיבה יתירה .בכל פעם היה הרב
מעניק לו שתי סוכריות ,בעוד כל הילדים האחרים קיבלו סוכריה
אחת .כשהוא מטעים" :עלי לפייסו על הכאב שגרמתי לו אז שלא
במתכוון" .כך נמשך הדבר כמה שנים ,אולי למעלה מחמש שנים...
הסיפורים הם אמנם כה פשוטים וטבעיים ,אך לדעתי הם מקפלים
בתוכם הרבה גדלות רוח ורגישות לזולת עד נימי הנפש הדקים
ביותר! הלא מדובר כאן בגדולי עולם ,אשר כל בית ישראל נשען
עליהם ,וכל ימיהם לא העסיק אותם דבר מלבד תורה והוראה,
הרבצת תורה ועבודת השם .אך כאשר הבחינו בזאטוט קטן שאינו
מסוגל להתאפק מלקבל סופגניה נוספת ,כשרק בשביל להבחין
בכך נדרשת רגישות עצומה ,או כשבטעות דחפו או הכאיבו לילד,
ירדו הם מרום דרגתם ,ובכזו ענוה פשטנית ,ניסו בכל כוחם לפייס,
לרצות ולמלא את סיפוקו של הילד.
(מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא')
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קרוב לשעתיים וחצי הלך הילד ,חוצה את וויליאמסבורג מן הקצה אל
הקצה .הסוודר שעליו כבר רטוב ,עצמותיו רועדות מקור ,שיניו נוקשות
זו לזו ,אך מבטו נחוש ,רצונו כנה ,בוער מבפנים .הוא מגיע לבניין הת"ת,
וחיש מהר ניגש לחדר המנהל ,נוקש בדלת בעדינות ובנימוס ,וכשזו
נפתחת  -הוא ממהר להיכנס.
איזה פתק לעולם האמת גרם לזעזוע?
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
זמן מתן תורתנו!
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה .בלב רוטט מהתרגשות ונפש
הומה בדיצה אנו מקבלים את פניו של חג השבועות  -זמן מתן
תורתנו ,המתנה האהובה והנעימה ,החמודה והחביבה ,אותה
קיבלנו באהבה מבורא עולם .אל היום הזה נכספת נפשנו ,אל
היום הזה שאף וייחל העולם כולו ,לראות את עם ישראל מקבל
את התורה ,מתחבר עימה וכורת עימה ברית נצחית.
אין יום משמעותי לחיינו הרוחניים ,כמו חג השבועות .זה היום,
כאן הרגעים בהם אנו מקבלים את התורה  -איש איש כזכייתו
במתנה הגדולה .בכל שנה ושנה עומד נותן התורה ומבקש
להרעיף עלינו שפע של תורה ,חיבור אמיתי עימה ,יכולת שקידה
והבנה בה ,ואנו צריכים רק לפתוח שתי ידיים לרווחה ולהפוך
לכלים מתאימים לקבלת ההשפעה התורתית העצומה.
כולנו יחדיו ,שואלים שאלה אחת :איך נוכל לנצח את אותו יצר
גם בעיתות פנאי? איך נוכל למנף את חג מתן תורה ,ולצאת ממנו
עם חיבור וקשר אמיתי עם התורה ,שינצחו כל תעלול יצרי? איך
נוכל לקבוע בנפשנו את האהבה לתורה ,עד שמים רבים לא יוכלו
לכבותה? איך נוכל להגיע להישגים גדולים בתורה כמו יהודים
רבים החיים סביבנו  -האם להם יש משהו שאין לנו ,או שכולנו
יכולים להשיג את ההצלחה התורנית הנשאפת?!
התשובה לשאלות הללו מפתיעה .כולנו בני אדם ,כולנו נולדנו
עם כח עוצמתי פנימי השוכן בתוכנו ,ושמו כח הרצון .זה חוש
בסיסי שה' יתברך טבע בכל אדם ,והוא הכח לרצות ,לשאוף,
להציב יעדים ,לבחור במשהו .זה מה שנקרא 'רצון'  -כי כל בני
האדם רוצים משהו ,זה חלק מההתפתחות הטבעית שלנו!
המושג הזה שנקרא 'רצון'  -הוא המנוע המניע של כל בני האדם,
של כל פעולותיהם .כל מה שאנו עושים במשך היום  -הוא
תוצאה של הרצון ,כל פעולה שלנו היא תולדה של כח הרצון.
הרצון הוא הכור המניע את כל הפעולות והמעשים ,וממילא הוא
היוצר של כל ההישגים וההצלחות שלנו.
במועד זה ,בעת קבלת התורה ,הבה ננצל את ההזדמנות כדי לבחון
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על איזה רצון נוכל לוותר ,כדי להעצים את הרצון לזכות בתורה.
אולי נוכל לוותר על שעת פנאי ,אולי על קריאה ,אולי על כמה
דקות שינה .הבה נחפש את הרצון הפחות חשוב ,ונקריבנו לטובת
הרצון החשוב באמת  -לזכות בתורה ולהגות בה באהבה!

עקשנות משתלמת...
הסיפור המצמרר הבא ,התרחש לפני כשמונים שנה .בבית קטן
ומט ליפול בשולי וויליאמסבורג שבניו יורק ,התגוררה אלמנה
יהודיה עם בנה הצעיר ,ולא היו לה אמצעים לשולחו לתלמוד
תורה ,ששכן אז רק בקצה השני של השכונה ,מרחק כעשרים
דקות נסיעה .כך שהילד גדל והתחנך במוסדות נוכריים ,נשמה
אבודה בין המוני גויים אמריקאים .רק בשעות אחר הצהריים,
לימדה אותו אמו מעט תפילות ומנהגי יהודים ,אך יותר מכך לא
ידע דבר...
בהגיעו לגיל  ,12שמע הילד כי יש מוסדות חינוך לתפארה בהם
ילדים יהודים עוסקים בתורה ,ואלה ממוקמים בקצה השני של
השכונה .בכל לבו שאף להצטרף לילדים העוסקים בתורה בחדווה
בשנות ילדותם ,אך היה ברור לו שהדבר אינו אפשרי .לאמו אין
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פרוטה לפורטה ,הנסיעה עולה הון רב  -יחסית למושגיה ,והימים
ימי שיא החורף ,ואפילו מעיל אין לו...
ובכל זאת ,גחלת הרצון הפנימי בערה בו ,לא נתנה לשאיפתו
להידחק .הוא החל לדבר על לב אמו כי תסכים לתת לו ללכת
רגלית אל המקום בו יזכה לעסוק בתורה ,וכמובן שהיא לא
מיהרה להשתכנע ...איך יסתדר בקור הנורא בלי פרוטה בכיס,
איך ישרוד ימים ארוכים בסביבה קרה ומנוכרת?!
אך אש הרצון שבערה בעיניו של הילד ,סופה שהתלקחה גם
בליבה של אמו .היא נענתה לתחנוניו ,ואיפשרה לו לצאת לדרך
הארוכה ,בואכה ה'חיידר' בו עוסקים בתורה .שלג זלעפות יורד
על הארץ ,ילד קטן כבן  12מהדס לו בין הקרחונים ,יוצא לדרך
שאורכה למעלה משעתיים הליכה!
הקור מכה ,הרוחות נושבות בעוז ,השלג אינו פוסק ,ורק ילד
יהודי אחד ממשיך לצעוד בעוז ובגאון .גחלת הרצון שבו כבר
התלקחה והפכה ללהבת ענק ,שהמיסה את השלג וחיממה את
לבו לכל אורך הדרך' .אני רוצה ללמוד תורה ,רוצה להכיר את
התורה!'  -שב ואמר לעצמו פעם אחר פעם ,מזרז את צעדיו...
קרוב לשעתיים וחצי הלך הילד ,חוצה את וויליאמסבורג מן
הקצה אל הקצה .הסוודר שעליו כבר רטוב ,עצמותיו רועדות
מקור ,שיניו נוקשות זו לזו ,אך מבטו נחוש ,רצונו כנה ,בוער
מבפנים .הוא מגיע לבניין הת"ת ,וחיש מהר ניגש לחדר המנהל,
נוקש בדלת בעדינות ובנימוס ,וכשזו נפתחת  -הוא ממהר להיכנס.
'שלום ,אני רוצה ללמוד תורה!'  -צפצף הילד לעברו בפנים
קורנות' ,עשיתי דרך ארוכה ,שעתיים וחצי ,כדי ללמוד תורה!'
 קורא הילד באומץ ובעוצמה ,לנוכח עיני המנהל הנפערותבתדהמה .מימיו לא הגיע אליו ילד בצורה כזו ,מעולם לא נתקל
בילד גלמוד שהגיע לבד ,מבקש לזכות בתורה...
המנהל ההמום לא ידע את נפשו וביקש לעשות סדר' :לאיזו
כיתה אתה מבקש להיכנס? היכן אתה אוחז בלימודיך? על מה
אפשר לבחון אותך כרגע?'  -שאל מבולבל .אך הילד ,מבולבל
עוד יותר ,רק משך בכתפיו ואמר 'אינני יודע ...אינני יודע דבר,
אינני יכול להיבחן על כלום .אולי קצת על סידור'...
'סידור?!?!?!'  -תמה המנהל לעומתו ,רק עכשיו הבין עם מי
יש לו עסק' ...ראה נא ,ידידי הצעיר .סידור לומדים רק בכיתת
הזאטוטים ממש ,ואתה כבר ערב בר מצוה .לא נראה לי שהדבר
מתאים עבורך!'  -פסק המנהל ,ובכך חשב שתם העיסוק בילד
המוזר משהו שנקלע לפניו בעיצומו של יום...
אך כח הרצון של הילד ,היה חזק מכל תמיהה של המנהל' .אין
דבר!'  -פסק הילד בן ה' ,12-אינני מרגיש כל פחיתות כבוד
להיכנס לכיתת הזאטוטים .הרצון להצטרף ללומדי התורה בוער
בי ,ואם הצעד הראשון ייעשה בכיתה נמוכה  -אשריי וטוב לי,
אשמח להיכנס לכיתה הזו!'
מהר מאוד הבין המנהל כי אין לו ברירה ,הרצון של הילד הזה
חזק מכל קושי .הוא נאלץ למצוא תירוץ אחר ,ואמר לילד' :ראה
נא ,בוא עמי לכיתת הזאטוטים ,ותיווכח בעיניך שאין שם מקום.

הייתי מכניס אותך לכיתה הזו ,אך אין בה כל בדל מקום!'  -אמר
כמתנצל ,וניגש עם הילד לכיתה ,מוכיח לו כי הכיתה צפופה עד
אפס מקום...
עכשיו כבר הרהר המנהל כי הסאגה הסתיימה ,אך למעשה
רק אז היא החלה ...הילד בהה בכיתה בעיניים לחות מדמעות,
הוא השתוקק להצטרף ללומדים בה ,אך הבין כי המנהל מסרב
לשתף עמו פעולה ,למרות רצונו הכנה .בהבזק של רגע עלה בו
רעיון ,ומעומק לבו השואף והכוסף להצטרף ללומדי התורה ,פנה
למנהל ואמר:
'הבנתי שאין מקום ,ואני כבר שב לביתי .רק אבקש שהמנהל
ירשום לי אישור על פרטי כל הסיפור הזה ,כי הייתי כאן ,ביקשתי
להצטרף ללומדי התורה ,הייתי מוכן אפילו להיכנס לכיתת
הזאטוטים ,עשיתי הכל כדי להגשים את שאיפתי ,אך לבסוף -
אין לי מקום'...
המנהל נעמד על עומדו ,המום מהבקשה' .ואישור כזה למה לך?'
 שאל את הילד האמיץ.ללא מורא ,נענה הילד ואמר' :ראה נא .אני יתום ,ולבטח ביום
שאעלה לבית דין של מעלה ,ישאלני אבי למה לא עסקתי
בתורה ,למה לא עשיתי הכל לזכות בתורה .אם אענה לו שרציתי,
שהתמסרתי ,שהתאמצתי ,שצעדתי יותר משעתיים ברגל בקור
מקפיא ,שהסכמתי להתבזות ולהיכנס לכיתה נמוכה ,שהתחננתי
על חיי התורה שלי בפני המנהל  -הוא יתקשה להאמין שהיה
מנהל כזה שלא נתן לי יד ,שלא הושיט לי כתף.
לכן צריך אני אישור בכתב ,למען יהיה לי במה להוכיח לאבי ז"ל
כי אמת דיברתי :שאפתי ,רציתי ,נכספתי ,ניסיתי ,התאמצתי,
התמסרתי ,עשיתי הכל  -ולמרות זאת נותרתי מחוץ למשפחת
לומדי התורה!'  -אמר הילד כשעיניו זולגות דמעות חרישיות,
עדינות ,אציליות...
כשמוע המנהל את הדברים ,נחרד .הוא הבין את המשמעות
העמוקה של סירובו ,הבין עד כמה גדול כח הרצון של הילד הניצב
לפניו .על אתר מצא המנהל את הדרך להכניס את הילד לכיתת
הזאטוטים ,שם החל הילד מאל"ף בי"ת ,פשוטו כמשמעו...
במשך כמה שנים שהה הילד באותה הכיתה ,גם כשכבר הפך
לבחור בר מצוה .כשרונותיו היו חלשים מהממוצע ,הוא לא
הצטיין בהבנה יתירה ,הקשיים עימם גדל נתנו בו את אותותיהם,
אבל הוא לא התייאש והמשיך להתמסר לחלומו האחד והיחיד -
לעסוק בתורה...
ולימים ,כך העיד הגה"צ רבי צבי מאיר זילברברג שליט"א
שסיפר את הסיפור ,הפך אותו ילד לתלמיד חכם גדול ,מרביץ
תורה לרבים ומוסר שיעורים הנשמעים בשקיקה .כל זאת  -לא
כי גדל בבית כזה ,לא כי היה בן להורים כאלה ,לא כי היה בעל
כשרונות דגולים וגם לא כי למד במוסדות הטובים ביותר...
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון
של הרב אשר קובלסקי :במייל ,כתבו ל6182918@gmail.com-
מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע
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ביום המבחן אני מחלק לילדים ממתק מיוחד "היום ,יש לאבא מבחן"
כך אני משתף אותם ביום המאושר של ביתנו שאני זוכה להיבחן על 30
דף גמרא .כעת ביום המבחן הגדול ,כבר לא הסתפקתי רק בממתק אלא
קניתי לכל ילד מתנה...
סדרת שיחות עם אנשים מופלאים הנבחנים על כל הש"ס
הרה"ח אהרן כהן
רגשי ההערכה והערצה אפפו כל יהודי ששמע על חבר בבית הכנסת
או נודע לו על מכר שזכה להיות אחד מלגיונו של מלך חברי מסגרת
'קניין ש"ס' המאושרים שעמדו אחרי חג הפסח בכור המבחן על 840
דף בפעם אחת .כשכעת בשיא ההתחדשות מוסיפים הם ומשקיעים
בהמשך דרכם למשימתם הגדולה העומדת לפניהם להגיע בהשגות
ובידיעת ה'תלמוד בבלי' כולה בשלימות.
הפעם נפלה בחלקנו הזכות והעונג לשוחח עם את הרב יצחק שפירא
מחשובי המחנכים בקרית גת לשמוע ממנו ולהחכים בדרכי קניין הש"ס.
מתי התחלת ולמה? חזרנו איתו לתחילת הדרך.
האמת .מקדים הרב שפירא בחיוך .הכל התחיל בזכות מסכת בבא
קמא .היה זה שלמדנו מסכת בבא קמא בישיבה וזכיתי להשקיע בה
באופן מיוחד עד שבסייעתא דשמיא ידעתי רוב המסכת בשקלא
וטריא .הטעם המתוק עמד לי בפה ,ושנים חשבתי לעצמי .הלואי ואזכה
לדעת את כל הש"ס.
בהמשך ,נסיתי והצטרפתי לכמה מסגרות ,אך עדיין הרגשתי שאין זה
תכנית ומסגרת המדרבן ושומר עלי לשנן ולחזור כל העת ,למען יהיו
הדפים חקוקים לזיכרון ,עד שהגיע סיום והתחלת הש"ס האחרון.
הטררם הגדול סביב המעמדים הנעלים לכבוד יודעי התורה ,ובייחוד
השיחות והראיונות עם הנבחנים החשובים לצד הקמפיין והתעמולה
עם פני יודעי הש"ס המאושרים שניבטו בפינות הרחובות לצד עמודי
העיתונים ,גרמו לי להפנים .כעת זה ההזדמנות!
ואז החלטת להצטרף ל'קניין ש"ס'? מבקשים אנו להבין.
בחודש הראשון .משתף הוא ומגלה .אף שחזרתי שוב ושוב על הדפים,
מכל מקום ,היססתי ופחדתי .להתיישב ולהיבחן על  30דף שלמדתי
בחודש אחד?! משחזר הוא ברגש .למעשה ,כשישבתי מול המבחן
ובמיוחד אחרי מילוי המבחן ועניית התשובות .הרגשתי כזה סיפוק,
אושר פנימי שמילא אותי בכל ישותי .כשאחת ידעתי .בחודש הבא .אני
יושב כאן שוב.
בהמשך ,אחרי כמה מבחנים ,הגיע השלב הבא; ה'מבחן המסכם' הראשון
על  120דף ,אף שבהחלט לבי פרפר כהוגן ,החלטתי .אני הולך להשתתף
במבחן .כשעשיתי לעצמי חשבון פשוט; הרי גם למבחן של ה  30פחדתי
לגשת וברוך השם ראיתי שאני יכול .כיום ,חותם הוא את תשובתו .אני
מודה להשם על המתנה הגדולה ששלח לנו בדמות מסגרת 'דרשו'
בכלל ו'קניין ש"ס' בפרט ,כאשר זה עתה אכן זכיתי להיות נמנה על דבר
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הרב יצחק שפירא שליט"א

מצווה במבחן הגדול על  840דף...
מהו סדר לימודך והחזרות? מבקשים אנו לשמוע.
בכל יום ,על-הבוקר אחרי שחרית לפני היציאה לעבודת הקודש
בתלמוד תורה ,אני לומד עם החברותא את ה'דף היומי' כשאחר כך אנו
משננים גם את הדף של אתמול ,כשאחרי הלימוד היומי אנו מוסיפים
ומסדרים את ה'שקלא וטריא' בעל פה .בסוף השבוע ביום השבת ,אני
משתדל לעבור על כל הלימוד השבועי שוב ב'שקלא וטריא' בעל פה.
בהמשך ,בשבוע המבחן החודשי ,אני עובר שוב על כל הלימוד החודשי
מבפנים דף אחד דף .לצד זה אני משתדל לעבור שוב על כל החומר בעל
פה וכנ"ל.
מהו סוד העקביות? מבקשים אנו לפצח את הסוד של אלו המצליחים
לשמור על העקביות בכל יום כולל שבת וכדומה.
דווקא אצלי .נשמע הוא מתחייך .בשבת יותר קל לי .כי אם בכל השבוע
כדי להספיק ללמוד ולשנן כדבעי ,אני צריך להתפלל בשש בבוקר ,הרי
בשבת שמתפללים יותר מאוחר ,הרבה יותר קל לי ללמוד .ועדיין לא
הזכרתי את השעות הרבות שיש בעצם ביום השבת שכל מי שזוכה
ומחובר למסגרת מדרבנת זוכה להבחין בזה ולנצל את זה כראוי ...בכל
מקרה ,לסיום הוא מסכים שצריך אכן לשם דגש מאוד חזק לשמור על
העקביות שזהו סוד ההצלחה.
איך אתה מתכונן למבחנים המסכמים?
לזה עדיין לא זכיתי .משתף הוא בחן .אני משתדל לחזור כמה שיותר,
אך לצערי בעבר לא זכיתי לחזור על כל הלימוד ,בכל פעם הספקתי
חלק רוב או כמעט .כי בדרך כלל הייתי עסוק כבר בחזרות לקראת
המבחן הגדול ב'קניין ש"ס'.
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איך באמת מתכוננים למבחנים בכזה היקף של מספר דפים?
אנחנו כל הזמן לומדים ומשתפרים .מודה הוא בחיוך .במבחן הקודם
רציתי להספיק לשנן כל ה  270דף  ,ולא הספקתי כולו .במבחן השני,
רציתי להספיק כל ה  450דף ולא הספקתי כולו .גם כעת במבחן
האחרון לא הצלחתי לשנן כל הדפים מבפנים ,חלק גדול כן ,אבל היה
חלק שהוצרכתי להסתפק (במועט) ולעבור בעיון קל על הדפים לצורך
ריענון הלימוד .כעת ,מסיים הוא שכקולו מתגבר .כבר התחלתי לחזור
על מסכת ברכות ,כשולי תקווה שלמבחן הבא אזכה לשנן על כל ה 1020
דפי גמרא.
לא היו לך רגעים קשים במסע הזה?
אנחנו עדיין בתחילת המסע .מתרונן הוא מאושר .אך בהחלט היו
כבר יותר מכמה פעמים שהרהרתי לעצמי ,באמת נראה מציאותי
להמשיך?! .אך כשאני נזכר שבהתחלה לא האמנתי שאצליח להיבחן
בכל חודש ב  30דף ,כשבוודאי לא האמנתי שאצליח להיבחן על  840דף
ולצאת משם בגיל ובשמחה ,אזי אני יודע שבהחלט אי אפשר לדעת עד
כמה אנו יכולים לזכות ולהצליח.
ובבית לא היו רגעים קשים? מגששים אנו בעדינות...
לדעתי .נשמע הוא מטעים .זה חלק חשוב ונחוץ שצריך אכן הרבה יותר
להכיר ולהוקיר .כשהוא מפרט ,המבחנים הגדולים מתקיימים בסוף
חודשי תשרי וניסן .כך שלמעשה ,בדיוק בשני החודשים שבדרך כלל
נמצאים יותר בבית בעזרה בהכנות לחג או בכלל כמו ימי חול המועד
בהם שוהים יותר בבית וכדומה ,הרי בימים אלו אנו הנבחנים עסוקים

ועמוסים בסדרי שינון וחזרות ,להספיק כמה שיותר לשנן ולחזור עוד
דפים ועוד מסכת ,כך שבהחלט אומר ,לא שמגיע לנשות החיל ,מילת
תודה על העזרה ,אלא באמת לאמיתו כל ההצלחה בעצם בזכותם
ולזכותם.
בנוסף ,מוסיף הוא ומגלה .מנהג טוב הנהגתי בבית שבכל חודש ביום
המבחן אני מחלק לילדים ממתק מיוחד "היום ,יש לאבא מבחן" כך אני
משתף אותם ביום המאושר של ביתנו שאני זוכה להיבחן על  30דף
גמרא .כעת ביום המבחן הגדול ,כבר לא הסתפקתי רק בממתק אלא
קניתי לכל ילד מתנה...
מה אתה משיב לחבר/מכר המתעניין אצלך על הצטרפות למסגרת
מבחנים וכדומה?
האמת ,שאיני בטוח ,שכל לימוד או מסגרת מתאימה לכל אחד .וכל
אחד צריך לבדוק לעצמו ,מה מתאים לו ועבורו .אני ,משתפך הוא
בגילוי לב מאושר .כל כך מרוצה ממסגרת 'דרשו' אליו זכיתי להצטרף,
כשלפעמים אחרי המבחן אני מגיע הביתה ופשוט יוצא בריקוד בסלון
בהודיה להשם יתברך על הזכות הגדולה שנפלה בחלקי...
כך ,מבקש הוא לסיים ולהעביר; בעיקר צריך לקלוט את עיקר הרעיון.
כל אחד בלימודו שהוא חפץ הו ,מומלץ וכדאי מאוד להצטרף למסגרת
מבחנים מתאימה כך ירוויח מסגרת מדרבנת שיעזור לו להוסיף
ולהתקדם בשינון וחזרות עד לידיעת הלימוד על ברייה.
לשליחת תגובות לכותב המאמר,
כתבו לa0533185209@gmail.com :

"הרב יכול להסביר לי מדוע ערים כל ליל שבועות ולומדים תורה?" ,שאל
אותי בחור מישיבתנו ,בלכתנו יחדיו הביתה" .מה פירוש?" ,לא הבנתי,
"הרי הזוהר הקדוש כותב שנהגו חסידים הראשונים להיות ערים כל ליל
שבועות ולעסוק בתורה....
הרב הגאון רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א על ''מתיקות ועריבות טוב התורה''
"הרב יכול להסביר לי מדוע ערים כל ליל שבועות ולומדים תורה?",
שאל אותי בחור מישיבתנו ,בלכתנו יחדיו הביתה.
"מה פירוש?" ,לא הבנתי" ,הרי הזוהר הקדוש כותב שנהגו חסידים
הראשונים להיות ערים כל ליל שבועות ולעסוק בתורה .המגן אברהם
כותב ש"וכבר נהגו רוב הלומדים לעשות כן" ,והוא מסביר שיש בכך
כפרה על כך שעם ישראל לא השכים קום לפני מעמד הר סיני ,ואתה
בוודאי יודע את זה .הזוהר מגדיר את הלימוד הקדוש והרצוף הזה
כ"קישוטי כלה" והספרים הקדושים מפליגים ברוממות הענין .הלא
כן?!".
"כן ,אבל בוא נעשה חשבון פשוט .בערב שבועות ישנים כמה שעות,
כדי שיהיה לנו כח ללמוד בלילה .בתפילת שחרית אנחנו מנסים בכל
הכח להיות ערניים ,לא תמיד בהצלחה גדולה .אחרי הקידוש בבוקר
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הולכים מיד לישון כמה שעות ויש כאלו שמרוב עייפות צריכים לישון
גם בצהרים .אז אם נעשה חשבון פשוט ,אנחנו בעצם לומדים פחות
שעות מאשר אם היינו לומדים כל ערב שבועות וכל היום של שבועות.
אני טועה?".
"אינך טועה" ,חייכתי" ,ישנה אמרה של אחד מגדולי המשגיחים בדור
הקודם ,שהזהיר שלא נירדם ,בגלל שינוי השעון הביולוגי כתוצאה
מה"משמר" של ליל שבועות ,עד ראש חודש אלול ....יש באמרה הזאת
מסר עמוק מאד ,אבל כשאני למדתי בישיבה קטנה ,המליצו לנו באמת
לישון היטב אחרי חג השבועות ,כדי לא לגרור חוסר שינה סתם כך .זה
נכון .אך מלבד העניינים הגבוהים והרמים שמובאים בספרים הקדושים
על מעלת הלימוד בליל שבועות ,יש כאן גם מסר חד ,פשוט בתכלית.
קראת פעם בשעת לילה מאוחרת ספר סיפורים עם עלילה מפחידה
ומעניינת מאד?"
"כן" ,אישר הבחור והודה על האמת .ב'בין הזמנים' אחד הוא קרא ספר
"מותח מאד" .הוא נשאר ער עד שעה מאוחרת ,כדי לסיים את הספר...
"ולא ידעת שאם תסגור בשעת ליל סבירה את הספר ,תוכל להמשיך
ולקרוא בו מחר? לא ידעת שכל יום המחרת יעבור עליך בנמנום ,רק
בגלל שקראת כל כך מאוחר? לא היה יותר פשוט ללכת לישון בזמן,
לשוב מהתפילה ולהמשיך לקרוא? הרי זה היה ב'בין הזמנים' .היתה לך
אפשרות לסיים אותו גם בבוקר .לא?"...
"כן ,אבל הייתי במתח .הספר היה ממש מעניין"...
"בדיוק .הגדרת את זה מצוין .כשאתה ,וגם אני ,כולנו בעצם ,נהנים מאד
מדבר מה ,משתוקקים לקרוא ,לשמוע או לראות אותו ,אנחנו לא תמיד
מסוגלים לחשוב האם הגיע הזמן לישון או לאכול עכשיו .רבים מגדולי
ישראל לא היו מסוגלים ,פיזית ונפשית ,להתנתק מדף הגמרא ,לסגור
את הרמב"ם ,להפסיק לחשוב בלימוד ,לא ללכת לישון ,כשהייתה
להם קושיה שהטרידה אותם .אתה יודע מדוע? כי הם היו "משוגעים
ומתלהטים"!!
"מה?" ,התחלחל הבחור ,מסתבר שסבר שבינתי הסתתרה.
"לא אני המצאתי את זה"  -הסברתי מיד " -ישנו לחן נפלא על המילים
הנפלאות האלה .לחן המושר בכל ריכוזי התורה ,ובצדק.
"את המילים הללו כתב האור החיים הקדוש (דברים פכ"ו)" :גם ירמוז
במאמר בכל הטוב אל התורה ,כאומרם ז"ל (ברכות ה ,א) "ואין טוב אלא
תורה ,שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה ,היו
משתגעים ומתלהטים אחריה ולא יחשב בעיניהם מלא עולם כסף וזהב
למאומה ,כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם" .האור החיים מסביר
במקום אחר (אוה"ח ויקרא פט"ז) שהצדיקים זוכים ,כאן ,בעולם הזה,
ל"דביקות ,נעימות ,עריבות ,ידידות ,חביבות ,חשיקות ,מתיקות ,עד
כלות נפשותם מהם" ....השל"ה מתאר את מי שזוכה להידבק בתורה
ובנותן התורה ברוך הוא ,וכותב שהוא ו"לא ישגיח בענייני העולם הזה
וחמדותיו ,ויהא נבזה בעיניו נמאס ,עד אשר יגיע להתגברות הכח
השכלי מידי יום ויום יותר".
"אם כך ,אתה מבין למה מצאו בבוקר אחד את אחד מגדולי ישראל,
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שאינני זוכר את שמו ,על סולם ב"אוצר הספרים" ,באותה תנוחת עיון
בה ראו אותו בתחילת הלילה? אתה מבין מדוע מרן הגרא"מ שך זיע"א
בכה בכי תמרורים לנכדו ,באמצע הלילה ,אחרי שעבר ניתוח בעיניו,
שיעשה לו טובה ויתן לו לרגע להציץ בספר הרשב"א? אתה מבין
למה מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל היה מסוגל ללמוד בעיון עצום ,גם
כשהפרופסור שבדק אותו אמר שברגעים אלו ממש ,הרב סובל מכאבי
תופת?"....
"יהודי שבאמת אוהב את התורה ,אינו מסוגל לפעמים לסגור את
הגמרא .הוא מרגיש שהוא חייב לסיים את הסוגיה ,שהוא לא מסוגל
ללכת לישון בלי להבין את דבר ה' ,הניבט לעיניו משורות הגמרא.
כשעדיין נותרה קושיה מטרידה שהוא אינו מסוגל ליישב .האם זה תקין
להישאר ערים כל כך הרבה שעות וללמוד עד שקורסים מתשישות?
לא .אין ספק שצריך לשמור על הבריאות ,לאכול ולישון בשעות
סבירות .אך מה נאמר למישהו שקושיה טורדת את מנוחתו? וכי נוכל
לבוא בטענות לתלמיד חכם שלא מסוגל להתנתק מדף הגמרא?".
"אז נלמד כל לילה ,כל הלילה" ,...טען הבחור.
"לא .אנחנו מנסים לשמור על גופינו בצורה נאותה .ישנם זמנים ללמוד
וישנם זמנים לישון .אין ספק שאנחנו משתדלים לחיות באופן נורמלי.
זה רצון ה' .אבל אם יקרה לך שתצליח לעבור את כל חייך בלי שסוגיה
כל כך תרגש ותסעיר אותך ,עד שלא תצליח ללכת לישון בלי לברר
אותה כמו שצריך .אם אף פעם לא תצליח להיות שקוע כל כך בתורה,
עד שתעשה משהו לא שגרתי בחיפוש ובעיון שלך אחרי החכמה
האלוקית ,אז סימן שמשהו חסר אצלך .אולי תהיה למדן מוכשר ,אבל
לא באמת תאהב את התורה ואת מי שנתן אותה".
"ומדוע בחרנו דווקא בליל שבועות להוכיח שאנחנו "משתגעים
ומתלהטים אחריה"?
"כי דווקא בלילה הקדוש הזה ,בו קיבלנו את התורה הקדושה מפי
הגבורה ,והוא גם הלילה בו שבים ומתעוררים כל אותם השפעות
נוראות הוד של קבלת התורה ,כפי שכותב לנו הרמח"ל ועוד רבים,
אנחנו מראים שגם אם לא תמיד אנחנו מצליחים "להשתגע ולהתלהט
אחריה" ,בעצם אנחנו שייכים לזה .אנחנו מסוגלים לשיר לילה שלם
ורצוף את "שירת בת השמים התורה הקדושה" ,כלשון מרן החזון איש
זצוק"ל באגרותיו .אנחנו נשארים ערים בליל שבועות ,משום שלילה
אחד בשנה אנחנו מצהירים בדיוק את זה :הקב"ה יתברך ,נותן התורה,
הענקת לנו את המתנה המושלמת ביותר ,את התורה שלך ,ואנחנו
"משוגעים" עליה .אנחנו רוצים להבין אותך ולהכיר את דרכיך .ונעשה
הכל כדי להגיע לשם .אולי במשך כל השנה נחיה באיזון בריא ונלך לישון
בזמן ,אבל בלילה הזה של השנה ,ביום קבלת התורה ,שום דבר לא יספק
אותנו ,לא יעצור אותנו .אנחנו נלמד עוד ועוד ועוד .וכן ,גם אם קשה
לנו לפעמים ללמוד ,אפילו בלילה הזה ,תמיד מגיע רגע ,בדרך כלל
אחרי כבר שלמדנו ברציפות כמה שעות נפלאות ,שאנחנו לא מסוגלים
להתנתק מהגמרא .ככה ,משתגעים ומתלהטים אחריה ,אנחנו באים
לשמוע את עשרת הדברות"...
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
הסרת הרצועה מהאצבעות – האם צריך לעשותּה בעמידה?
למי מותר להניח תפילין בלילה?
האם תפילין הן 'מוקצה' בשבת?
ֵמהלכות הנחת תפילין וחליצתן
• חייב אדם למשמש בתפילין בכל פעם שנזכר כי הן מונחות
על ראשו ועל זרועו .ובשעת קריאת שמע ותפילה ולימוד
התורה אין חובה למשמש בהן ,אך נהגו למשמש בהן בעת
הזכרתן בקריאת שמע.
• את הסרת הרצועה מהאצבעות ,ואת חליצת התפילין של
ראש ,יש לעשות בעמידה; ולמנהג בני אשכנז ,שמניחים
בעמידה גם את התפילין של יד ,יש לחלוץ גם אותן בעמידה.
• אין לכרוך את רצועת התפילין על גוף ה'ּבַ יִ ת' של התפילין,
מצידי הּבַ יִ ת ,המכּונֶ ה
ֵ
המכּונֶ ה 'קציצה' ,אלא על השטח היוצא
יּתּורא'.
ִ'ּת ָ
הנחת תפילין בלילה
• חכמינו ז"ל אסרו להניח תפילין בלילה ,וכן בתחילת היום,
מחשש שיֵ ָר ֵדם בעוד התפילין עליו ,ויפיח בשנתו ,והרי זה בזיון
שישׂרור ָהאֹור
לתפילין .ו'תחילת היום' לענין זה ,היא – עד ְ
במידה כזו שניתן להבחין בין צבעי התכלת והלבן .ובתרגום
זמן זה למעשה רבו השיטות ,והן נעות בין  6דקות לאחר עלות
השחר ,ל־ 30דקות לפני הנץ החמה.
• מי שהתפילין מונחות עליו בשעת שקיעת החמה ,רשאי
להותירן עליו אף לאחר צאת הכוכבים ,עד ָׁשכְ בֹו לישון בלילה.
אך אין לעשות כן בפני רבים ,וכן אין להורות לאחרים לנהוג כך.
• היושב בבית המדרש ,אשר הנמצאים בו יודעים שהניח את
התפילין לפני שקיעת החמה – יש אומרים ,שרשאי להותירן
עליו למשך הלילה ,כל עוד הוא שוהה בבית המדרש ,ויש
חולקים.
• מי שהתפלל ערבית מבעוד יום ,או שקיבל את השבת מבעוד
יום ,ונזכר כי טרם הניח תפילין ביום זה – יניחן ללא ברכה.

• היוצא לדרך בלילה ,או בבוקר לפני זמן הנחת תפילין ,ומסיבה
כלשהי קשה לו להניחן בדרך ,רשאי להניחן טרם צאתו לדרך,
וכשיגיע הזמן הראוי להנחתן – ימשמש בהן ויברך.
התפילין בשבתות ובמועדים
לׁשם מצוה,
• אסור להניח תפילין בשבת וביום טוב ,ואם מניחן ֵ
עובר גם על איסור 'בל תוסיף' .ונחלקו הפוסקים ,אם מותר
להניחן בצינעה שלא לשם מצוה.
• נחלקו הפוסקים אם דינן של התפילין בשבת הוא כ'כלי
שמלאכתו להיתר' ,או כ'כלי שמלאכתו לאיסור'; ויש להחמיר,
ובשעת הדחק ניתן להקל.
• לדעת השולחן ערוך והגר"א ,בימי חול המועד אסור להניח
לׁשם מצוה .וכן מנהג רוב ישראל בימינו .ולדעת
תפילין ֵ
הרמ"א ,חובה להניחן ,וכך המנהג בחלק מקהילות בני אשכנז
בחוץ לארץ.
ֵמהלכות כתיבת פרשיות התפילין
• בתפילין של יד ,ארבע הפרשיות נכתבות על קלף אחד,
בארבעה עמודים – עמוד לכל פרשה .ובדיעבד ,אם יש בתפילין
של יד פרשיות הכתובות על ארבעה קלפים נפרדים – התפילין
כׁשרות.
ֵ
• את פרשיות התפילין ,חובה לכתוב בסדר הבא' :קדש'' ,והיה
כי יביאך'' ,שמע'' ,והיה אם שמוע' ,הן בתפילין של יד והן בשל
ראש .ולכתחילה ,יש לכתוב את כל הפרשיות של יד לפני של
ראש.
• על פי המסורת לכתיבת סת"ם ,האות 'ד' במילה "אחד"
שבפסוק "שמע ישראל ,"...נכתבת בהגדלה יחסית לשאר
האותיות .ובדיעבד ,אם נכתבה האות ד' בגודל הרגיל – אין זה
פוסל.
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השבוע
'רק ששה סעיפים מתוך חמישים ושניים – מורכבים קצת' ----אורך

הסימן מאיים מעט ,וריבוי המושגים החדשים מרתיע; אבל במציאות זה
לא כל כך מורכב כפי שזה נראה
 5פנינים על סימן ל"ב במשנה ברורה ,לקראת הלימוד בדף היומי בהלכה
מאת :הרב יהושע לייבזון
בימים אלו מתחילים לומדי ה'דף היומי בהלכה' בלימוד סימן ל"ב
בהלכות תפילין .סימן ל"ב ידוע כסימן ארוך ארוך עם  52סעיפים,
ועניינו נושאים שונים בתפילין ,שלא כולם מכירים את הנושא .כדי
שנוכל ללמוד את הסימן הזה יותר בקלות שוחחתי עם כמה ת"ח
שמכירים היטב את הסימן ומהם ליקטתי  5פנינים לתועלת הלומדים:

 .1מהיום נוכל לוודא שהתפילין שלנו מאה אחוז
בכל המצוות שאנו מקיימים – ציצית ,אכילת מצה ,תקיעת שופר,
ארבעת המינים ,הדלקת נרות חנוכה ,ועוד – כולנו יודעים פחות או
יותר ממה מורכבים חפצי המצוה שבהם אנחנו מקיימים את המצוה.
על התפילין ,לעומת זאת ,אנחנו יודעים הרבה פחות.
וכעת אנחנו יכולים לדעת .בלימוד סימן לב ,הלומד ַמפנים את ה'תוכן'
של התפילין אותן הוא מניח מדי יום .מה הן הפרשיות? ממה הן עשויות
ומה בדיוק כתוב בהן? ממה עשויים הבתים וכיצד מייצרים אותם? ועוד
ועוד .כפי שכל אחד מאיתנו יודע ומוודא שהוא לא נוטל אתרוג מורכב,
כך ,מהיום נוכל לוודא שהתפילין שלנו מאה אחוז ,ואינן 'מורכבות'...

 .2כיצד נרכוש יֶ דע בסיסי בהלכות סת"ם?
בנוסף ,רוכש הלומד ידע ברור ומסודר בכל היסודות של הלכות סת"ם:
הכתיבה ,הדיו והקלף ,תיקוני אותיות ,פרשיות פתוחות וסתומות,
ועוד .זוהי הזדמנות פז ללמוד בפעם הראשונה ,או לשנן שוב ,היטב
היטב ,את ההלכות הללו ,שלרבים מאיתנו אינן מּוכרות די הצורך.

 .3העמל המיוחד שהושקע בכתיבת המשנ"ב לסימן לב
רבינו בעל המשנה ברורה ,עמל על כל סימן וסימן במשנה ברורה,
להוציאו לאור ברור ומסודר ,ומובן להלכה ולמעשה .אולם ,עמל מיוחד
השקיע רבינו בשני הסימנים העוסקים בהלכות סת"ם – סימן לב וסימן
לו ,וכפי שתיאר זאת הגאון רבי בן ציון מבילסק זצ"ל ,בהסכמתו למשנ"ב:
"לא יאומן כי יסופר שיגע על כל דין ודין ועל כל פרט וספק ,כי יש
סימנים בשולחן ערוך שיגע בם כמה שבועות; ובפרט סימן ל"ב וסימן
ל"ו ,יגע בהם כמה חדשים ,לבאר כל פרט ופרט להלכה למעשה ,בטעמו
ונימוקו ,מגמרא וראשונים ושו"ת".

 .4סימן לב' קשה להבנה? כנראה שלא כל כך...
וזה לא כל כך מורכב כפי שזה נראה .אורך הסימן מאיים מעט ,וריבוי
המושגים החדשים מרתיע; אבל בפועל ,רק ששה סעיפים מתוך
חמישים ושניִם – מורכבים מעט ,ואינם קלים להבנה .וגם בסעיפים אלו,
עמל רבינו המשנה ברורה לפרש את הכללים ואת הפרטים ,ולהבהיר
את השיטות וחילוקי הדינים.
בנוסף ,ב'ביאורים ומוספים' שבמהדורת דרשו ,כדרכם לכל אורך
המשנה ברורה – העניקו ללומדים מבואות בהירים ומתומצתים ,וביאורי
מושגים ,המסייעים ללומד 'להחליק' אל תוך הנושא ,ולהבין היטב אף
את דיבורי ה'ביאור הלכה' הארוכים.

" .5על השלֵ מות תחול הטובה"
ונקודה למחשבה :אנחנו לומדים את השולחן עם המשנה ברורה.
התחלנו בהלכות השכמת הבוקר ,והמשכנו בהלכות ציצית ותפילין,
בעזרת ה' נמשיך גם אחר כך בהלכות תפילה ,ברכות ,שבת ,וכן הלאה.
לשּמר את הרצף ,כמה נשמח כשיהיה בידינו דבר שלם" .אין טובה
כדאי ֵ
אלא על דבר שלם ,ועל השלֵ מות תחול הטובה" (של"ה הקדוש).
ברכות יחולו על ראש כל הלומדים .שנזכה להבין ולהשכיל ,ללמוד
וללמד ,לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורת השי"ת
באהבה ,אכי"ר.
לתגובות leib1964@gmail.com
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