
מעלת לוחות שניות 
הגאון הגדול רבי אברהם קריסיפין שליט"א

איתא בשמות רבה פרשת כי תשא פרשה מז א  כתב לך את הדברים האלה, הה"ד 
)הושע ח( אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, בשעה שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני 
ליתן תורה לישראל אמרה למשה על הסדר מקרא ומשנה תלמוד ואגדה, שנאמר 
וידבר אלהים את כל הדברים האלה, אפילו מה שהתלמיד שואל לרב  כ(  )שמות 
אמר הקדוש ברוך הוא למשה באותה שעה, מאחר שלמדה מפי הקדוש ברוך הוא 
אמר לו למדה לישראל, אמר לפניו רבש"ע אכתוב אותה להם, אמר לו איני מבקש 
וליטול  עתידים לשלוט בהם  כוכבים  לפני שעובדי  שגלוי  להם בכתב, מפני  ליתנה 
אותה מהם ויהיו בזוים בעובדי כוכבים אלא המקרא אני נותן להם במכתב, והמשנה 
והתלמוד והאגדה אני נותן להם על פה, שאם יבואו עובדי כוכבים וישתעבדו בהם 
יהיו מובדלים מהם, אמר לנביא אם אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו, ומה אני 
זה  כתב  פה,  בעל  והאגדה  והתלמוד  והמשנה  בכתב  המקרא  את  נותן  להם  עושה 
המקרא, כי על פי הדברים האלה זו המשנה והתלמוד שהם מבדילים בין ישראל לבין 

העובדי כוכבים. ע"כ 

במסכת  אמרו  הרי  הראשונות  הלוחות  היו  שאם  השניות   בלוחות  אמור  זה  ומדרש 
עירובין דף נד עמוד אאמר רבי  אלעזר מאי דכתיב חרות על הלחת - אלמלי לא 
נשתברו לוחות הראשונות לא נשתכחה תורה מישראל. רב אחא בר יעקב אמר: אין 

כל אומה ולשון שולטת בהן, שנאמר חרות אל תיקרי חרות אלא חירות. 

דוא"כ ממה פח הקב"ה שישתעבדו הרי אם היו מקבלים את הראשונות לא היו משתת
עבדים אלא במדרש הנ"ל  מדובר בלוחות השניות אבל לוחות הראשונות היו כתובים 
באצבע אלקים והיו כתובים בן כל מה שלימדו הקב"ה למשה אפילו מה שהתלמיד 
שואל לרב תורה שבעל פה ותורה שבכתב וזה ממש ממעשה נסים כמו המם והסמך 
שבמעשה נסים כתובים. ולפי זה מובן המדרש ]תנחומא עקב יא[ שראה משה אותיות 

פורחות מהלוחות והיו כבדים ונפלו מידו.

הענין בזה כתב בית הלוי שלפני חטא העגל היה כתוב הכל בלוחות ומי שמסתכל בהן 
ותורה שבעל פה כי הגיעו עם ישראל  יודע את כל התורה בעל פה תורה שבכתב 
למדרגה גבוהה מאוד לאדם לפני חטא עץ הדעת. אבל אחרי החאט ירדו ממדרגתן 
ותורה שבעל פה פרחה מהלוחות ומשה ראה שאך אפשר ללמוד שבכתב בלי התורה 
שבעל פה וזה מה שאמר המדרש נכבדו בידיו הלוחות ולכן שיברם שלא תהיה התורה  

שבכתב חידה סתומה.

שהתפלל משה רבינו אמר כתוב לך את הדברים האלה כלומר רק  ואחרי התפילה 
תורה שבכתב אבל תורה שבעל פה הם צריכים לעמול ולזכור אותה וזהו תיקון לחאט 
העגל שעל ידי שיעמלו בתורה שבעל פה ויתמידו ומסרו את עצמם עליה שאין התורה 
מתקיימת אלא במי שמוסר עצמו עליה זה יהיה לתיקון החאט שמסרו  עצמם וממונם 
תעליו והקב"ה אמר למשה כי על פי הדברים האלא כרתי אתך ברית ואת ישראל ודר

שו חז"ל בזכות התורה שבע"פ הקב"ה כורת עימנו ברית שעל ידי שאדם עמל בתורה 
ועושה עצמו כמדבר זה אז מקבל את התורה במתנה ומגלים לו רזי תורה. והכל נכתב 
ידי העמל נאמר  עליו  וישראל חד הוא שעל  ועל זה אמרו אורייתא  ובמוחו  בליבו 
כותבם על לוח ליבך ונהיה אחד עם הקב"ה. וזה שאמר הקב"ה למשה אשר שברתה 

יישר כוחך ששיברתה.  שבת שלום !

חייב אדם לומר בשבילי נברא העולם
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

העלון מוקדש: 
לרפואת: משה בן שרה הי"ו. ולהצלחת ציון בן  

אסתר הי"ו. 
 ולע"נ שלום אלקיים בן מסודי ז"ל.
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התורה פותחת במצוות "מחצית השקל", "כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש 
על הפ כל העבר  יתנו  זה  נגף בפקד אתם:   יהיה בהם  ולא  לה' בפקד אתם,  נפשו  תכפר 

)פרק  לה'".  תרומה  השקל  מחצית  השקל  גרה  עשרים  הקדש  בשקל  השקל  מחצית  קדים 
ישירה,  בצורה  ישראל  עם  את  יספור  שלא  רבינו,  משה  את  מזהיר  והקב"ה  י"ב(.  פס'  ל' 
ישראל. בעם  נגף  להיות  יכול  חלילה  יספרו  שאם  השקל,  מחצית  נתינת  ידי  על  רק  אלא 

ולכאורה  תשא",  "כי  בלשון  שפותח  הפסוק,  בלשון  הקושי  על  עומד  הקדוש  החיים  האור 
ישראל",  בני  "כי תפקוד את  הלשון  יותר  שייך  היה  ישראל,  עם  למנות את  לצוות  שבאים 
הלשון  על  הקדוש,  האור"ח  תמה  עוד  עמ"י?  את  לספור  שבאים  "נשיאה"  לשון  שייך  ומה 
את "ראש בני ישראל", והיה מספיק לומר כי תשא את בני ישראל, ומהי התוספת "ראש"?

)הלכות  הרמב"ם  שכותב  שכפי  ונאמר  נקדים  דברים,  של  טיבם  על  לעמוד  וכדי 
וכל  באדר,  אחד  בהגיע  שנה  מידי  נוהגת  הייתה  השקל  מחצית  מצוות  פ"א(,  שקלים 

שאין  תנאי  יש  אבל  הצדקה.  מן  המתפרנס  עני  אפילו  זו,  במצווה  מצווין  היו  ישראל 
שהעשירים  המגביות,  ככל  שלא  ימעיט",  לא  והדל  ירבה,  לא  "העשיר  פשרות,  בו 
מצווה  יכולתם,  כפי  גם  מעט  נותנים  העניים  ומאידך  יכולתם,  כפי  בנדיבות  תורמים 
התורה שבמצוות מחצית השקל, אין עניים ועשירים, כולם נותנים בשווה. וצריך להבין מדוע 
למשכן? התרומות  בשונה משאר  זו  בצורה  המגבית  נעשתה  מחצית השקל,  במצוות  דווקא 

במשנה מסכת סנהדרין )דף לז ע"א( "לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת 
מישראל - מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא, וכל המקיים נפש אחת מישראל - מעלה 
עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא. וכו'... לפיכך כל אחד ואחד חייב לומר: בשבילי נברא העולם".

הרי  העולם"?  נברא  "בשבילי  לומר  אדם  שכל  הציווי  מהו  להבין,  יש  ולכאורה 
נברא  שהאדם  היא  שהאמת  אלא  משמעות?  לכך  אין  כך,  יאמר  אדם  כל  אם 
שבו  משלו  מסלול  יש  ואחד  אחד  שלכל  הזה  היסוד  את  אותנו  ללמדנו  כדי  יחידי, 
שלם. העולם  אין  ובלעדיו  מעשיו,  ידי  על  העולם  של  וייעודו  תפקידו  את  מגשים  הוא 

הרבה פעמים אדם שואל את עצמו- במה אני באמת מועיל לבריאה, הרי אחרי שאלך מן 
העולם, עולם כמנהגו נוהג, ואין איש שם על לב... ומה אם כן תפקידי? והתשובה לכך היא 
מצווה  כל  כל תפילה שאדם מתפלל,  עושה,  פעולה שהוא  בכל  בעולם   יחידי  – שהאדם 
שאדם מקיים. כל אחד מקיים אותה בייחודיות שלו, לכל אחד יש את חלק הבנת התורה 
ששייכת רק לו ולא לאחרים, ועל ידו מתקדש שם שמים שאחרים לא היו מצליחים לעשות כן.

וזהו ביאור העניין, שהקב"ה מצווה את משה רבינו, שלא לספור את עם ישראל בדרך הרגילה, 
אלא על ידי שיתנו כל אחד מחצית השקל, ויש פה מסר עמוק וחשוב מאוד, אם תספור את 
וכמו  שווים כאחד  כולם  כי  בליבם  לעלות מחשבה  יכולים  אזי  הרגילה,  בצורה  ישראל  עם 
שאדם סופר את כספו, כך סופר אותם הקב"ה, ולכן מצווה ה' את משה אל תספור בדרך 
הרגילה, משום שכל אחד ואחד הוא עולם ומלואו, לכל אחד יש שליחות ותפקיד מסוים שאין 
השקל,  "במחצית"  דווקא  שנצטוו  והעניין  שלו.  ויעודו  אחד  כל  אלא  בעולם.  השני  לחבירו 
יכול לעשות  יש תפקיד שעליו למלא בעולמו שאין אחר  ללמדנו שאין "שלם", אם לאדם 
הוא רק  הגיע לשלימות אלא  עוד לא  הוא  "במילוי תפקידו",  הוא  במקומו, שיידע שתמיד 
"חצי", ורק כך יוכל להשלים את יעודו בעולם. והתורה ממשיכה "ולא יהיה בהם נגף בפקוד 
אותם", אילו אדם חושב שהוא אחד ככולם, ומונה את עצמו במנין כמו שמונים כסף, שיידע 
יעוד בעולם, אם אין מקומו פה... לו  ושלום ל"נגף", מכיוון שאם אין  יכול להביא חס  שזה 

לכן דווקא במגבית זו מצווה התורה, שכולם יתנו שווה בשווה בין העשיר ובין הרש, משום שלכל 
אחד יש תפקיד בעולם בדיוק כמו שהשני נצרך לתפקידו הוא. וזה לכאורה הביאור כי "תשא 
את ראש", מכיוון שאם אדם יפנים בתוכו  שיש לו תפקיד בעולם, ממילא הוא יזקוף ראש וקומה, 
ולא יאמר לעצמו מה אני ומה חיי, ומה מציאותי מוסיפה בעולם, אלא תשא את ראשם מעלה...

הלל  על  עליו  אמרו  "תניא,  נג.(  )דף  סוכה  במסכת  הגמ'  כוונת  שזוהי  לבאר,  וחשבתי 
כאן  איני  ואם  כאן,  הכל  כאן  אני  אם  כן  אמר  השואבה  בית  בשמחת  שמח  כשהיה  הזקן 
הלל  דברי  דלכאורה  תמהו  ועוד(  הסמיכה,  בקונטרס  המהרלב"ח  בשו"ת  )עי'  והמפרשים  כאן".  מי 
נשמעים חלילה כמו זלזול בשאר חכמי ישראל, ומה הייתה כוונתו של הלל? ברם, לפי מה 
שנתבאר כוונתו שאדם צריך לתקוע בליבו שאם הוא לא יתן את חלקו שלו בעולם, אין העולם 
שלם כלל. אלא התחושה צריכה להיות שלולי המצווה שלך, ולימוד התורה שלך, "מי כאן?".

ועל פי זה יש ליישב את תמיהת הכלי יקר על הנאמר כי תשא את "ראש" ולא "ראשי" בני 
ישראל, ואפשר לומר על פי מה שנתבאר, שהוא משום שכל אדם חייב לומר בשבילי נברא 
העולם, ועל כן התורה ציוותה את ראש כל אחד מבני ישראל, ולא את ראשי בני ישראל.

על  ולא  יתברך,  לעבודתו  הרוח  רוממות  על  אלא  המכוון  שאין  לזכור  יש  בבד  בד  אומנם 
שהיה  שיסָחה  מפְּ בונים  שמחה  רבי  דברי  את  להמליץ  ראוי  כך  ועל  חלילה,  גאווה 
לכך.  כשיצטרך  ישתמש  ובהם  כיסים,  שני  להיות  צריכים  אחד  לומר,שלכל  רגיל 
ָוֵאֶפר"  ָעָפר  "ְוָאנִֹכי   – השני  ובכיס  ָהעֹוָלם".  ִנְבָרא  ִביִלי  שְׁ "בִּ  – כתוב  יהיה  אחד  בכיס 
לו."  צריכים  שהם  מזה  ההפוך  בכיס  ומשתמשים  טועים,  "הרבה  הוסיף:  ועוד  כז(.  יח,  )בראשית 



זמן המתנת שש שעות בין בשר לחלב

ֲחֵלב ִאּמוֹ: )שמות פרק לד- כז(. ִדי בַּ ל גְּ לֹא ְתַבשֵּׁ

חומץ בן יין| אמר מר עוקבא: אנא, להא מלתא, חלא בר חמרא לגבי אבא,)לדבר זה אני גרוע מאבי כחומץ בן יין(. דאילו 
אבא - כי הוה אכיל בשרא האידנא לא הוה אכל גבינה עד למחר עד השתא, )אבי המתין מאכילת בשר לאכילת גבינה 
24 שעות(, ואילו אנא - בהא סעודתא הוא דלא אכילנא, לסעודתא אחריתא – אכילנא )ואילו אני  ממתין רק מסעודה 

לסעודה בלבד(. )חולין קה.(.

חובת המתנה שש שעות | אכל בשר, אפילו של בשר חיה או עוף, לא יאכל גבינה אחריו עד שישהה שש שעות )שו"ע 
פט –א(, וכן נהגו בני ספרד להמתין בין אכילת בשר לאכילת גבינה שש שעות. אולם הרמ"א הביא מנהג שהיה 

רווח בזמנו בארצות אשכנז להמתין אחר אכילת הבשר "שעה אחת" בלבד, ואח"כ מותר באכילת גבינה, וציין 
הרמ"א שיש מדקדקים להמתין "שש שעות" אחר אכילת בשר לגבינה, וסיים שם: "וכן נכון לעשות". וכן הורה 
המהרש"ל שכן ראוי לנהוג לכל מי שיש בו ריח תורה )ש"ך ח(.  וראוי למחות ולגעור בבני תורה שלא יקלו פחות 
משש שעות )מהרש"ל | ט"ז ס"ק ב(. וכן הוראת פוסקי אשכנז. ]שכן מצינו "בשפתי דעת" )ס"ק ה( שכתב שהמנהג הפשוט להמתין 
שש שעות וברכת המזון. וכ"כ החכמת אדם )כלל מ אות יג( שהמנהג הפשוט במדינות אלו להמתין שש שעות כדעת הב"י, וכ"כ הערוך השולחן 

)ס"ק ז( שהמנהג הפשוט בכל תפוצות ישראל להמתין ו' שעות וחלילה לשנות, ובזה נאמר ופורץ גדר וכו'[.

ציצית ותפילין
שאלה: מהו מקום הנקב שבכנף הציצית ומה דינו את התרחב או התקצר.

תשובה: מקום הנקב בכנף הציצית הטוב ביותר שיהיה במרחק משפת הבגד
 של חמשה ס"מ ולא יותר מששה ס"מ ואם עשה פחות עד שלש וחצי ס"מ כשר ופחות 

מכך פסול וכן אם עשה עד שבע נקודה שתים ס"מ כשר ומעל זה פסול. וכן קיפול 
הבגד מחמת הקשר אינו מוריד מהשיעור. ואם התרחב או התקצר הבגד בהמשך הזמן 

כגון מחמת הכיבוס ובשעת הטלת חוטי הציצית היה כשיעור אינו נפסל מחמת כן.

מג'  למעלה  לא  הטלית  באורך  נקב  יעשה  כתב  ט'  סעי'  יא'  בסי'  בשו"ע  ביאורים: 
אצבעות )היינו גודלין( מפני שאינו נקרא כנף ולא למטה מכשיעור שיש מקשר גודל 
עד סוף הציפורן משום שנאמר על הכנף ואם היו למטה ממלא קשר גודל היה תחת 
תהכנף. וכתב הרמ"א שמודדין זה ביושר ולא באלכסון מן הקרן. והטעם לכך כיון שכ

תוב על כנפי בגדיהם וצמוד לשפת הבגד הוא קרן הבגד ולא כנף ולמעלה משיעור 
זה הוא נקרא הבגד ולא הכנף. ולגבי שיעורו נחלקו הפוסקים מהו שיעור זה, דעת 
הגר"ח נאה שאנו הולכים על פיו גם הספרדים רוחב אצבע הוא שתי ס"מ ולכן שיעור 
מקשר גודל עד שפת הצפורן הוא לשון הב"י בשם מהר"ם בן חביב שהוא יותר משתי 
אצבעות ופחות משלש אצבעות שזה הטוב ביותר וממילא הוא חמשה ס"מ ולא יותר 
מששה ס"מ, ואם עשה פחות משלש וחצי ס"מ פסול לכל הדעות. וכן אם עשה יותר 
משבע נקודה שתים ס"מ כתב בפס"ת שפסול לכל הדעות. וכן קיפול הבגד בצדו 
מחמת הקשר אינו פוסל וכן אם הוא גדול ונתקצר מחמת הכיפול נשאר פסול כ"כ 

המג"א בס"ק יד'.  
ואם התרחב הנקב או התקצר הבגד נפסק בשו"ע בסעי' י' אם היו רחוק מהכנף מלא 
קשר גודל ונתקו מחוטי הערב עד שלא נשאר בו כשיעור כשר כיון שהיה בו כשיעור 
בשעה שהטיל בו ציצית. ויש מחמירים לתופרו מחשש למראית עין ולכן ראוי לתפור 
הנקב ואין צריך להטיל הציצית מקודם ואין זה תעשה ולא מן העשוי כיון שהוא כשר 
מעיקר הדין. ואם כיבס הבגד ונתכווץ ונהיה פחות מהשיעור כתב בשו"ת לב חיים 

ח"א סי' פ' שכשר.

לעשות  ומה  הצריך.  החוטים  אורך  שיעור  מהו  הציצית  חוטי  וקשירת  בעשיית  שאלה: 
שפעמים שהשמש שהוא החוט הארוך שכורכים בו את הגדיל מתקצר האם מותר לכרוך 

חלק בחוט אחד וחלק בחוט אחר. 
תשובה: לגבי שיעור אורך החוטים הצריך לכתחילה הוא 24 ס"מ כולל הקשרים מהמקום 
שיוצא חוץ מכנף הבגד והמהדר ב 28.8 ס"מ תבא עליו ברכה ובדיעבד המיקל באורך 
של 8 ס"מ יש לו על מי לסמוך ואף רשאי לברך על טלית זו. ולגבי לכרוך החוטים על ידי 
כמה חוטים, מעיקר הדין מותר לכרוך את הגדילים חלק בחוט אחד וחלק בחוט אחר כדי 
שהחוט הארוך לא ישאר ממנו פחות משיעור הצריך לציצית. והמהדר לכרוך ולקשור את 

כל החוטים בחוט ארוך אחד כשלא תיגרם תקלה אחרת מכך תבא עליו ברכה.

ביאורים: כתב השו"ע בסימן יא' סעי' ד' אורך החוטים השמונה אין פחות מארבעה 
גודלים ויש אומרים י"ב גודלים וכן נוהגין ולמעלה אין להם שיעור ואחד מהחוטים 
יהיה יותר ארוך כדי שיכרוך בו הגדיל. וכתב הרמ"א ושיעור הנזכר יהיה בציצית 
לאחר שנקשר, מלבד מה שמונח על קרן הבגד. ומהתורה די במעט בשיעור של 

קשר אחד ורבותינו הצריכו יותר משום נוי הציצית כמבואר באחרונים.
ובשיעור רוחב אגודל נחלקו הפוסקים דעת הגר"ח נאה ומרן הגרע"י הוא 2 ס"מ 

ונמצא ששיעור האורך משפת הבגד 24 ס"מ ודעת החזו"א הובא בשיעורין של 
תורה סי' ג' רוחב אגודל הוא 2.4 ס"מ ונמצא ששיעור האורך 28.8 ס"מ. ואדם שיש 

לו ציצית שאורך החוטים רק 4 גודלים שהם 8 ס"מ בדיעבד כשרה ורשאי לברך 
עליה שכ"כ בהלי"ע ח"א עמ' ז' שהביא ספק ספיקא בדבר והביא שגם שהמנהג 

להקל בזה ובמקום מנהג לא אמרינן סב"ל, וגם שהספק במצוה ולא בברכה כשיטת 
הרדב"ז הידועה ולכן רשאי אף לברך.

ולגבי כריכת החוטים חלק על ידי חוט זה וחלק על ידי חוט אחר עיין במג"א ס"ק 
ז' שכתב שאם אחד אינו ארוך כל כך לכרוך בו הכל יכרוך בו קצת כריכות מחוט 
אחד וקצת כריכות מהחוט השני כי בזמן התכלת היו עושין קצת הכריכות מתכלת 

וקצת הכריכות מלבן. אלא שהמהדר לכרוך את כל החוטים על ידי חוט אחד ארוך 
כשאין חשש שחוט זה יהיה פחות מהשיעור תבא עליו ברכה כיון שכתב בספר 

חסידים החדש סי' תרמב והביאו בספר הציצית )כהן(.

| דעת הפר"ח )ס"ק ז(  שבחורף שהימים קצרים, כל שאכל בשר בשחר מותר לאכול  שיעור המתנה בימות החורף 
גבינה בסעודת הצהרים. וכן אם אכל בשר בחצי היום, מותר לאכול בשר בערבית, אף על פי שאין בין אכילה 

לאכילה אלא כמו ארבע שעות בקירוב.

)יורה דעה סימן פט( העתיק דברי הפרי חדש וכתב על כך: ומחכו עלה רבני איזת  אולם בספר שיורי ברכה לגחיד"א
מיר, איך יתכן שבחורף אינו מושך טעם אלא ארבע שעות ובקיץ מושך טעם עד שש ועד שבע שעות?  וגם הרב 
"גן המלך" הטיח דברים על הרב פרי חדש בזה. ע"ש. וגם בספר "פרח שושן" כתב שאין השכל סובלו, והרבה 
להשיב על דברי ה"פרי חדש". עש"ב. וסיים הגחיד"א  בה: שיש להחמיר, כדברי האחרונים, להמתין שש שעות 

אף בחורף, וכן המנהג.

טעה ואכל בתוך שש שעות אם רשאי להמשיך באכילתו | הנה ב"דעת קדושים" )אות ב(  כתב שאם שכח והתחיל 
לאכול גבינה בתוך השש שעות גומר סעודתו, ואין צריך להפסיק ואין צריך להתענות על שגגתו כי אין בכך סגנון 

איסור רק גדר. והביאו הכף החיים )ס"ק ח(.

 אולם בספר הליכות עולם )ח"ז עמוד כט ( השיג על ה"כף החיים" וכתב: ש"הדעת קדושים" שהקל הוא רק מכוח 

זו בכל  ופשטה הוראה  המנהג שהביא הרמ"א, אבל אנו שקיבלנו הוראת מרן השו"ע שיש להמתין שש שעות, 
ישראל, בוודאי שאם שכח ואכל גבינה לאחר ארוחה בשרית עליו להפסיק מיד, וכי מי שאכל שום וריחו נודף 

יחזור ויאכל שום ויהיה ריחו נודף? וכן הורה הגרי"ש אלישיב זצ"ל, והו"ד בספר אשרי האיש )יו"ד פרק ה( עי"ש.

טעה ובירך על גבינה פחות משש שעות | אם בירך על גבינה ונזכר שלא עברו שש שעות מאכילת הבשר, כזה היה 
מעשה והקלו  שיטעם מעט, משום חשש ברכה לבטלה,  )כה"ח ס"ק ו בשם האחרונים(, וכן הורה הגרי"ש אלישיב )אשרי 
האיש יו"ד עמוד מה(,והגאון רבינו עובדיה יוסף זצ"ל)הליכות עולם ח"ז עמוד ל(. והוסיף שם: ובפרט לדעת הרמב"ם ומרן 

השו"ע דאיסור ברכה שאינה צריכה הוא מן התורה, שבוודאי שיש לטעום בכדי שלא יעבור על איסור "ברכה 
לבטלה".

במקום חולי| כתב בספר זבחי צדק )סימן פט ס"ק יא( שאע"פ שקיבלנו הוראות מרן השו"ע, שצריך להמתין שש שעות 
לאכילת מאכלי חלב אחר אכילת בשר, מכל מקום לצורך חולי קצת נראה פשוט להתיר לאכול מאכלי חלב 

אפילו אחר שעה מאכילת בשר בהמה, וכן פסק  הבן איש חי  )שם אות יא(, והכף החיים )ס"ק כא(.

קטנים | כתב בספר "הליכות עולם" )פר' שלח עמוד מב(: "וכן הדין לקטנים עד גיל תשע שאפשר להקל להם בהמתנת 
שעה אחת", והוסיף: ואפשר עוד להקל בזה עד לשנה אחת קודם הבר מצוה. ובילקוט יוסף סייג את הדברים 
וכתב : קטן אפילו הגיע לגיל חינוך שאכל מאכלי בשר, אפשר להקל לו לאכול אחר כך מאכלי חלב, מבלי לשהות 
שש שעות מאכילת הבשר, ומותר אף לתת לו ולהאכילו בידים, מפני שיש צער לקטנים להמתין שש שעות, ואף 
לאחר שעה המיקל בזה לקטנים, יש לו על מה לסמוך. וכל זה שאוכל מאכל חיוני לצורך סעודה, אבל אין להקל 
תליתן לתינוקות שהגיעו לחינוך ממתקים ושוקולד שיש בהם תערובת חלב, בתוך שש שעות למאכלי בשר. ואף בתי

נוק שאינו בר הבנה נכון להחמיר בזה. ומכל מקום נכון לחנך את הקטנים שנה אחת לפני גיל בר מצוה, שאז הם 
בגדר ''מופלא הסמוך לאיש'', ולהזהירם שלא יאכלו מאכלי חלב אחר אכילת בשר, עד שישהו שש שעות בינתים. 
וכיום נוהגים להקפיד גם בקטן שהגיע לחינוך ]קודם גיל י''ב[, ומחנכים אותו להמתין שש שעות. אך במקום צורך 

אפשר להקל, וכאמור. )או''ה כרך ג עמ' שצג. יביע אומר ח''א חיו''ד סי' ד'. הליכות עולם חלק ז' עמוד מב(.

נמצא בשר בין השניים ובלעו אם ימתין שש שעות | אם מצא בשר בין השיניים ובלעו דעת ההפלאה )ביו"ד שם( שצריך 
להמתין שש שעות משעת הבליעה, ואף שאין העולם נזהר בזה, מ"מ יש להחמיר בזה כיון שחז"ל לא חילקו בין 
רב למעט. וכן פסק בילקוט יוסף להחמיר בזה, אך דעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל )הלכה ערוכה עמוד קנו(  שהמיקל בזה 

יש לו על מה לסמוך.

הטועם ופולט |  הטועם בשר בלשונו ופלט מיד, אינו צריך להמתין שש שעות לכולי עלמא. ולכן אותם הטועמים 
את הרוטב של התבשיל בערב שבת, מותר להם לאכול אחר כך מאכלי חלב. וכן אם הכניס חתיכת בשר לתוך 

פיו, ותיכף הוציאו שלם, אינו צריך להמתין.)כה"ח אות נו, איסור והיתר כרך ג' עמוד שפב(. 



כריות לא מדברות  

     אם הכרית של טלי פרץ, מורה בכירה בת 32, יכולה היתה לדבר, הייתם 
שומעים ממנה תפילה וזעקה מן הלב. הכרית של טלי פרץ אם לשלושה 

ילדים )האחרון מבניה, אז, תינוק בן יומו( עברה חוויות לא מעטות של דמעות ללא 
סוף, תחנונים ובקשות לקב"ה בכל סיגנון שתעלו בדעתכם, במשך חודשים ארוכים 

של אימה ובלהות.
צריכות הנשים היולדות להודות לקב"ה השכם והערב, על היציאה מסכנת הלידה 
בבריאות איתנה של נפש וגוף. נכון, שעות המכאוב והסבל מסתיימות על פי רוב 
בחיוך מאושר של אם מתרגשת ושל תינוק מקומט משהו, הנכנס לעולם, צווחני 

וצרחני כמיטב המסורת של מי שלפתח חטאת רובץ. 
כשטלי ילדה את בנה השלישי מיכאל, הכל היה תקין. מיכאל קיבל ציון גבוה מיד 
עם היוולדו, משקלו 4.5 ק"ג בלי עין הרע, הלידה היתה קלה ומיד אחרי הבשורות 
לסבים וסבתות ולבני המשפחה העליזים, הובל מיכאל למחלקת התינוקות ואמו 

הוזזה לנוח שנת ישרים במחלקת יולדות.

לאחר שש שעות שינה עמוקות התעוררה טלי וביקשה לקום מן המיטה. זה לא כל 
כך הלך. הרגליים היו כבדות עליה, והידיים עוד יותר. היא ניסתה להזיז אצבעות, 
אבל זה הלך בקושי. היא חשבה שהיא חולמת וביקשה לישון עוד קצת... אולי זה 
רק חלום בלהות. היא עצמה שוב עיניה וניסתה להירדם... אחרי שעה ניסתה שוב 

לקום, אך אבוי, חוץ מהראש שנע ימינה ושמאלה, ושאר חושיו, כל הגוף היה מאובן 
ומשותק כאבן שאין לה הופכין.

הזעקה המבוהלת של טלי פרץ הדהדה מקצה המחלקה והגיעה עד לחדרי הניתוח, 
ועד מעבר לחלונות בית החולים. צעקה-זעקה של שוד ושבר, אובדן, בהלה, חרדת 

מוות מפני הבאות. מה לא. חולים, רופאים ואחיות אטמו אוזניים.
טלי, סגנית המנהל, מורה 

בכירה בבית ספר מכובד 
במרכז הארץ, אשה כשרונית 

ורבת-פעלים, נחשפה לראשונה 
בחייה, ללא הכנה מוקדמת 

לנורא מכל. שיתוק טוטלי של 
הגפיים. היא, שהיתה הרוח 
החיה, נעה מכיתה לכיתה, 

מנחה מורות, בודקת ויוזמת 
מבחנים ופרוייקטים חינוכיים, 

מנהלת ישיבות ביד רמה, מצוייה עכשיו בתחושה משפילה של כלי אין חפץ בו... 
והרופאים? לאחר בדיקות ארוכות נותרו פעורי פה וחסרי אונים לא פחות ממנה. 

גם רופאים מומחים שהוזעקו מחו"ל לא הצליחו לאבחן מה מקור הבעיה, האם זה 
וירוס, חיידק חצי-טורף, או אולי טורף וחצי, קריסת מערכת העצבים, פגיעה מוחית. 

שומכלום. תמהון ושיתוק מקצועי אחז בהם.

לאחר שבועיים של נסיונות טיפוליים, איבחונים ובדיקות שונות ומשונות הועברה טלי 
פרץ שבורה לבית לוינשטיין אולי שם תרשם איזו ישועה. מיכאל התינוק נשאר אצל 

סבתא. טלי היתה רוויה געגועים פוצעים. בעלה גלעד, איש טוב ירא שמים וחרוץ 
לא עזב אותה לרגע, ופיו מלא מילות עידוד ואופטימיות, כמו שבעל יהודי צדיק 

צריך להיות. "משותק לנו הגוף" לחש גלעד לרעייתו, "אבל אין לי ספק אשתי, 
שישועה קרובה לבוא".

טלי פרצה בבכי תמרורים. שלושה חודשי שיתוק מוחלט היו כבדים מנשוא. כוחות 
נפש עצומים נדרשו לה כדי לומר לגלעד את המונולוג הבא "גלעד, אתה עדיין איש 
צעיר, ועתידך לפניך, יש לנו שלושה ילדים מתוקים שצריך לגדל. אני מחוץ למשחק 

החיים. אני רק ראש בלי גוף, ובשביל לגדל ילדים ולבנות משפחה צריך גם גוף. 
הקב"ה נטל ממני את הגוף, זה רצון השם ואני מקבלת גזירה זו באהבה עד כמה 
שביכולתי... אתה בעל צדיק ואיש נפלא ויקר, ואני מלאת הערכה לעידוד שלך 

ולחיזוק היומיומי, אבל אני מאפשרת לך לבנות חיים אחרים גלעד, בלעדי".
תטלי בלעה את דמעותיה וליבה נכמר בקירבה, אבל היא הרגישה שזו האמת לאמי

תה, וכי אין זה הוגן וצודק להעמיס על גלעד גם אותה, החולנית והמשותקת...
"אני עד יום מותי אשאר בעלך" ענה גלעד "את עוד תלכי על הרגליים... חידלי 

מדברי ההבל הללו...".

בחדר של טלי היו עוד שלוש חולות באיזשהו תהליך של שיקום, אם בכלל. האחת, 
תמירב, אשה צעירה עיוורת, השניה, נורית חולת טרשת נפוצה, והשלישית, נוגה, פצו
עת תאונת דרכים צולעת קשה שאיבדה את יציבותה הנפשית במידת מה, ועסקה 
ברקימת כריות. כשטלי הגיעה למחלקה היא העניקה לה כרית במתנה "את חברה 

שלי" אמרה נוגה, "תניחי ראשך על הכרית שלי, ובעזרת השם תבריאי".

כשגלעד הלך השמש כבר שקעה, וירח צהבהב עגמומי משהו ריצד מעבר לחלון יחד 
עם שלל כוכביו הזערוריים. טלי השקיעה את ראשה בכרית הקטנה שקיבלה מנוגה 

והחלה לדבר עם הקב"ה:

"אבא שבשמים, אני יודעת שאני לא צדיקה גדולה, ואין לי ספק שהשיתוק הוא גזירה מתוך 
רחמים. אני יודעת שנלקחו ממני הגפיים בגלל עבירות אבל יש לי תינוק קטן בבית. שעוד 
לא ליטפתי, שלא חיבקתי, שלא הניח ראשו על ראשי. מיכאל שלי עדיין לא חש מגע של 
אמא חמימה. למה? למה אבא שבשמים? אולי תרחם עלי ובמקום משותקת 100% תהפוך 
אותי לעיוורת כמו מירב. נכון היא עיוורת, אבל היא יכולה לחבק את ילדיה... ואני כל כך 

רוצה לחבק את מיכאל... ואם לא עיוורת אז אולי תחליף את השיתוק הנורא שלי בטרשת 
נפוצה, כמו שיש לנורית. נכון, זו מחלה סופנית, אבל לפחות עכשיו נורית יכולה לשחק עם 

ילדיה... או אולי לחילופין אבא שבשמים, אני אפילו מוכנה לאבד את היציבות הנפשית 
כמו נוגה, שהיא אומנם משונה, אבל לפחות היא אמא עם רגשות ויכולת לחבק, לנשק... 

כמה נורא להיות משותקת, חסרת אונים, כמו סמרטוט שאין בו שימוש...".

והכרית של טלי פרץ הפנימה וספגה הכל לתוכה.

"אבא שבשמים... אתה יודע מה, מי אני ומה חיי שאבקש מחלות וצרות של אחרים. אתה 
הרי יודע מה טוב ומה נכון בשבילי... עשה בשבילי רק מה שמגיע לי... רק לי, לא רוצה משל 

אחרים".
וגם את זה שמעה הכרית. ותפילה זו בקעה רקיעים.

למחרת הגיע לבית לוינשטיין דר' ארנולד סקופשטיין מהולנד מומחה בעל שם עולמי. הוא 
בדק את טלי פרץ במשך שעה ארוכה, עיין בתיק הרפואי ואמר: "השיתוק שלה זו תופעה 
חולפת, לפי הערכתי זה ייעלם והיא תבריא תוך חודשיים או שלושה חודשים לכל היותר".

המילים החמות הללו היו כמים צוננים לנפשה העייפה של טלי פרץ. לראשונה היא שומעת 
רופא מומחה שמשמיע עתיד ורוד.

עאחה"צ כשהגי גלעד עם אחותו נחמה לביקור, הוא שמח לשמוע את אבחונו של דר' סקות
פשטיין. לפתע נעורה בו תקווה שניתן לקצר את הזמן. הוא חיכה לרגע שבו חברותיה לחדר 

של טלי תלכנה לחדר האוכל.

הוא נעל את הדלת פנה לטלי ואמר "טלי את בריאה. לבי אומר לי שהגזירה בוטלה. דר' 
סקופשטיין איננו מדבר מגרונו, זו בת קול משמים, קומי עכשיו מהמיטה!!!".

טלי היתה המומה.

"קומי" צעק גלעד "את בריאה!!! זהו, עכשיו זה זמן של רחמים. הוא ביקש מאחותו נחמה 
לאחוז בידיה של טלי ולסייע לה לשבת. טלי לא האמינה, לפתע נוסכו בה כוחות טמירים, 

היא צבטה את רגליה וחשה בכאב דקיק... כאב שחודשים ארוכים נעלם ממנה.
נחמה סייעה לה לעמוד והיא התחילה לגרור רגליים... נשענת על קירות וכיור ודלת.

לא יאומן, גוררת צעדים אבל מתקדמת.

לקח לטלי פרץ 10 ימים לחזור לעצמה, עדיין לא ב- 100%, אבל השיתוק הנורא נעלם כלא 
היה. היא נפרדה בנשיקות מחברותיה לחדר ואיחלה להן החלמה מהירה. כשהיא פנתה 
ללכת, קראה לה נוגה "טלי, טלי... אל תשכחי את המתנה שלי, קחי אותה איתך... את 

הכרית הרקומה שנתתי לך ביום שהגעת לכאן".

טלי נטלה את הכרית מידיה של נורית וחיבקה אותה חזק חזק. כשהגיעה הביתה, היא 
נפנתה לחדרו של מיכאל, תינוקה החמוד, הרימה את ראשו והניחה את הכרית למראשותיו.

"ילד מתוק שלי... הכרית הזו שמעה הרבה תפילות של אמא... תפילות שהרקיעו שחקים. 
היא גם מלאה דמעות של אמא. יהי רצון שהן ילוו אותך ילדי בהמשך חייך, בבריאות 

ושמחה".
טלי נעמדה סמוך למיטתו של מיכאל לתפילת ערבית. עיניה זלגו כשהגיעה לברכה: "ברוך 

אתה השם רופא חולי עמו ישראל".

תפילה נשמעת
אימתי התפילה נשמעת? כאשר הנפש נכנעת, העין דומעת והתלאה לקירות הלב נוגעת. 

)רבי יהודה אלחריזי(
)מאת קובי לוי הי"ו(

א' תשנ"ה כ' אדר   - זצוק"ל  אויערבך  זלמן  הגדול מרן הרב שלמה  הגאון 
הגאון הגדול מרן פוסק הדור הרב שלמה זלמן אויערבך היה 
בתמוז  ב-כ"ג  נולד  האחרון  בדור  ההלכה  פוסקי  מגדולי 
)1910( בשכונת שערי חסד שבירושלים שהוקמה  ה'תר"ע 
מעט לפני כן מחוץ לחומות העיר העתיקה. נקרא על שם 
סבו )אבי אימו(, שלמה זלמן פרוש. כינוי זה נדבק בו בשל 
תקופה  צם  היה  כאשר  הזה,  העולם  מהבלי  פרוש  היותו 
לקידוש  ועד  שבת  ממוצאי  ארצה,  עלייתו  לפני  ארוכה 
ליל שבת, כדי שיהיה ראוי למעלת וקדושת ארץ ישראל.

 אביו היה הרב חיים יהודה לייב אוירבך, ראש ישיבת 
המקובלים שער השמים ומהדמויות הבולטות של היישוב 

הישן בירושלים.



 "זמני התפילות והשיעורים ל"שבת קודש
 זמני התפילות

 17:10 -מנחה ערב שבת

  07:15 –של שבת  שחרית

 (07:45-)"ברוך שאמר"
 13:30  -מנחה מניין א'

  16:50  -מנחה מניין ב'

 18:04 -ערבית צאת שבת

 

 זמני השיעורים

שלמה רבי שיעור עם  - 14:15
 .עובדיה שליט"א

שיעור עם רבי יעקב אלמליח  -15:00
 שליט"א.

דוד אטדגי שיעור עם הרב  -16:00
 שליט"א ב"הלכות שבת".

טבילת "שיעור בהלכות  -17:35
דוד אטדגי עם הרב  "כלים

 .שליט"א

12:30שיעור תהילים לילדים: 

     :שיעורים בימי החול

 . ומפי ר' לירז הי"ו.שליט"א דוד אטדגי  הרבמפי  -כל יום בין מנחה לערבית

 לירז הי"ו בספר התניא. : אחר ערבית עם ר'נייום ש

 אחר תפילת ערבית. ,ב"הלכות ברכות" עם הרב שליט"א: לישייום ש

שליט"א  דוד אטדגי שיעור בהלכות "איסור והיתר" מפי הרב: יום רביעי

 .20:00בשעה ( 13)רח' אלעזר בן יאיר בבית הכנסת "תפארת ישראל" 

 שיעור בהלכות שבת עם ר' שלמה כהן אחר שחרית.: יום שישי

 באולם בית הכנסת. 20:00: ביום שני בשעה שיעור לנשים

שאלה: בשבת האחרונה נעקרה לי שתל שן זמני ממקומה, ונפשי בשאלתי האם הייתי יכול 
להחזירה למקומה הראשון על ידי דחיפת השן בכח, או שיש בדבר איסור משום בונה או 
מצד רפואה בשבת? ומהם דרכי הפעולה במסגרת ההלכה בילד שנעקרה שינו בשבת?

בשלמותה  שן  עקירת  של  ילדים,  אצל  בעיקר  מצויה  זו  שתופעה  לדעת,  יש  הנה  תשובה: 
ממקומה עקב נפילה או מכה, ולדעת הרופאים במקרה זה החזרת השן למקומה תוך חצי שעה 
אזי  השן  לתאי  חמצן  שמגיע  עוד  שכל  בעתיד.  רב  סבל  ולמנוע  השן,  את  להציל  יכולה 
רקמות שסביב השן לא נפגעו ומתו, ולכן ניתן להציל את השן ע"י החזרתה למקומה הראשון ע"י 
דחיפה חזקה. ובמקרה שהשן הוחזרה אחר זמן של שעה רוב הסיכויים שהיא לא תתפוס זמן 
רב ותיפול אחר שנתיים או שלוש. במידה והשן הוחזרה למקומה בזמן, הרופא מקבע אותה ע"י 
קיבוע לזמן של שבועיים או שלושה, עד לקיבועה המלא. הרופאים ממליצים, שבמידה ולא ניתן 
ובילד  חיותה.  על  שומר  שהרוק  כך  הלשון,  תחת  הפה  בתוך  השן  את  לשמור  לפה,  להחזירה 
קטן, שיש חשש שיבלע את השן, עדיף להניח את השן בתוך "כוס חלב" וכך היא תישמר יותר. 

השאלות העולות הם, האם ההחזרה הראשונית של השן למכתש מותרת? ובמידה וכן, האם השלב 
הבא של קיבוע השן ע"י חומר, יהיה מותר בשבת? ולהלכה, מותר להחזיר את השן למקומה, 
שלא  ובמקרה  שבת.  למוצאי  עד  קבוע,  ולא  זמני  בדבק  להדביקה  מותר  אף  הצורך  ובשעת 
ניתן לקבע זמנית, יש לשאול חכם שיש אופנים שמותר לקבע קיבוע קבוע בשבת ע"י רופא גוי.

מקורות וביאורים: הנה יש לדון מצד בונה, ומצד תופר, ומצד טלטול השן בשבת, וכן האם 
זה בגדר סכנת איבר. ואביא את עיקרי הדברים בקיצור גדול, ויעיין המעיין. בספר נשמת 
אברהם )ח"ה עמ' מא(, כתב, "שן שנעקרה בשבת אדם שקיבל מכה בפיו ועקב זה נפלה לו 
שן אם הוא מחזיר את השן למקומה ומחזיק אותה שם עד שהוא יכול לקבל טיפול ע"י רופא 
שיניים יש סיכוי טוב שהשן תשוב ותיקלט בחזרה אך בתנאי שהוא הפצוע יחזיר את השן 
למקומה תוך חצי שעה מזמן שנפלה אם זה קרה בשבת שמעתי מהגרש"ז אויערבאך זצ"ל 
שמותר לעשות כן דהיינו להחזיק את השן במקומה עד שיוכל להגיע לרופא שיניים במוצאי שבת".  

השן  להחזיר את  כתב שמותר  מז(,  סימן  כ  )חלק  אליעזר  ציץ  בספרו  וולדינברג  והגרא"י 
הציץ  נשאל  כה(  סי'  חט"ו  )צי"א  אחר  ובמקום  בונה.  משום  בזה  ואין  בשבת.  למקומה 
אליעזר על אדם המרכיב שיניים תותבות, ונפלו שיניו בשבת,  האם מותר בשבת לתת בהן אבקה 
המהדקת אותן אל החיך, במשך כשמונה שעות. והביא את תשובתו הנודעת של ראש המדברים 
בזה הגאון רבי צבי פסח פראנק בספרו הר צבי )קונטרס ט"ל הרים מלאכת בונה סי' א(, שדעתו 
נוטה להקל משום שזה בנין לשעה, ואף לדעות שבנין לשעה אסור מדרבנן. מ"מ בנ"ד יודו להקל, 
משום שכאן מצד עצמו אין הוא ראוי ואחר מה שעות הדבק פג כוחו. ואם כן אין זה בנין כלל.

והגאון האבני נזר )חלק אורח חיים סימן רטו(, דן האם יש בנין בגוף האדם, ובסו"ד שלדעת 
הגאונים והרמב"ם אין בנין באדם כמו בכלים, ורק מדרבנן מיהת אסור עיין שם. וכתב הצי"א 
לפ"ד וא"כ בודאי ובודאי כשעשוי לסותרו גם בו ביום דאין בכה"ג אפי' איסור מדרבנן. עיי"ש.
בשע כמו  ממש  בגופו  שייך  באדם  דבונה  שם,  הצ"א  כתב  להיתר  סברא  תעוד 

הגר"מ  בדברי  כבר  מצאנו  זו  וסברא  עיי"ש.  בונה.  זה  אין  זר  בגוף  אבל  וכו',  רו 
הלוי  שבט  להגאון  ועיין  עיי"ש.  פ"א.  סי'  ח"ב  חאו"ח  משה  אגרות  בשו"ת  פיינשטין 
עיי"ש.  תורה  איסור  בונה  משום  לחוש  יש  שבנידונינו  שכתב  צב(,  סימן  ח  )חלק 

שם  כתב  הלוי,  שבט  והרב  איבר,  סכנת  מצד  בנ"ד  יש  אם  באורך  לדון  יש  כן  כמו 
במש דמצינו  וטהרה  טומאה  מדיני  וראייתו  איבר,  סנת  בכלל  הוי  לא  תדוודאי 
דר באיסור  אפילו  לומר  אין  כן  שעל  וכתב,  האדם.  איברי  בגדר  אינם  דשיניים  תניות 

טומאה  מדיני  ראייה  דאין  לומר  ואפשר  עיי"ש.  בשן  שן  להחליף  כיום  דיכול  לנכרי,  בנן 
הנז'.  הלוי  שבט  ע"ד  להעיר  שכתב  של'(  עמ'  י'  חלק  שלמה  עטרת  בקובץ  )וע"ע  לנ"ד. 
קצות  בספר  בזה  וע"ע  ומ"מ  אבר.  כסכנת  הוי  אי  בזה  הסתפק  )שם(   שני  חוט  ובספר 
סל"ה. פי"ד  שש"כ  וע"ע  קצט.  עמ'  ח"ד  שני  חוט  ובספר  יח.  ס"ק  קלח  סי'  השולחן 

וע"ע  י"ח.  סי'  ולענין מלאכת תופר אי שייכא באדם, ראה בזה, מש"כ הציץ אליעזר ח"כ 
מהתו תופר  דשייך  מא.  אות  פל"ו  ח"ב  האיש  באשרי  אלישיב  הגרי"ש  בשם  תמש"כ 

באדם.  תופר  דין  שאין  משמע  שם(  ובהערה  כד  סע'  )פל"ה  השש"כ  ומדברי  באדם.  רה 
ומ"מ בניד"ד שההדבקה היא אינה מתקיימת אלא לשעה בזה אף לסוברים ששיך תפירה 
בנ"ד. להקל  העלו  אברהם(  בנשמת  )שם  והגרש"ז   אליעזר  והציץ  דרבנן.  חשיב  באדם 

עמ'  רפואה  ערכי  )ח"ב  שלמה  השלחן  מש"כ  עי'  מוקצה  ולעניין 
בזה.  רבה  דברים  אריכות  עוד  ויש  וז"פ.  מוקצה.  בזה  דאין  קסז( 

בבית  ששרר  הרב  המחסור  למרות  וגאונות.  שקדנות  בו  ניכרו  מילדותו 
סוף  לקראת  רעבונו.  את  להשביע  מנת  על  ופוסקים  ש"ס  למד  הוריו 
שבע.  אדם  של  הרגשתו  מהי  ידעתי  לא  "בצעירותי  עצמו:  על  העיד  ימיו 
אחרת  בהזדמנות  בילדותי".  שידעתי  תזונה  מתת  נובעת  שלי  הגוף  חולשת 
למתוק".  הבצל  גם  הופך  בצל-  חתיכת  רק  נותרה  "כשבבית  לתלמיד  אמר 

בריש  דב  רבי   - מטשיבין"  "הגאון  אצל  חכמים"  "שימוש  עבר  בצעירותו  הגרש"ז 
ליב  ורבי  בנגיס  ראובן  זליג  רבי  פולנסקי מטפליק,  רבי שמשון אהרון  ווידנפלד, 
בחידושי  הבקי  מובהק,  כפוסק  נתפרסם  מהרה  עד  אוירבך  הגרש"ז  הורביץ. 
הטכנולוגיה. והיה מראשוני הדנים בענייני חשמל בשבת הסבוכים. באדר ה'תש"ט 
התמנה כראש ישיבת קול תורה, תפקיד שבו שימש במשך 46 שנה, עד לפטירתו. 
הזולת  כלפי  בעדינותו  מפורסם  היה  בירושלים.  חסד  שערי  בשכונת  חייו  כל  גר 
רב תפקידי  לו  שהוצעו  פי  על  אף  בו.  שפגש  מי  כל  כלפי  פניו  תובמאור 

במשרה  לשאת  מעולם  הסכים  לא  אוירבך  הרב  ירושלים,  העיר  רבנות  כמו  נות 
הרב  ידי  על  נתבקש  לערעורים  הגדול  הדין  בית  הקמת  עם  נוספת.  רבנית 
להצעה  גם  סירב  איש  החזון  עם  ובעצה  שם,  כדיין  לשמש  הרצוג  אייזיק  יצחק 
זו. הרב אוירבך הפך במהרה לסמכות תורנית שרבים מהארץ ומחו"ל פנו אליה. 

חזר ממסירת  וברכה. כאשר  תושיה  עצה,  ממנו  ליטול  לביתו  הגיעו  רבים  יהודים 
בני  בסבלנות.  הקהל  את  מקבל  היה  תורה',  'קול  בישיבת  היומי  השיעור 
עסוק  היה  הוא  אך  ושוב,  שוב  רבות  פעמים  האוכל  את  חיממו  משפחתו 
לאכול,  מתפנה  היה   ,15:00 השעה  הגיעה  כאשר  רק  הממתין.  הקהל  בקבלת 
יהודים..." "איך אפשר לאכול, אחרי ששומעים כל כך הרבה צרות של  באמרו: 

העצה  למבקשי  ביתו  בני  הרשו  לא  וחלש,  מבוגר  היה  כשכבר  הפעמים,  באחת 
כי  זיהה  זלמן  שלמה  ר'  הסבירו.  הם  חולה",  "הרב  זלמן.  שלמה  ר'  אל  להיכנס 
התנצלה  נכנסה,  כאשר  להכניסה.  וביקש  בחוץ,  ממתינה  עומדת  אחת  אישה 
ואמרה: "הרב חולה, אז אלך ואבוא פעם אחרת", והוא השיב לה במתיקות: "זה לא 
מחלה. זה הזקנה שלי. אם תבואי מחר, זו תהיה אותה זקנה בתוספת עוד יום"...

ר'  של  לביקורו  וזכה  אביו,  על  קדיש  להגיד  שהתבייש  יתום  ילד  על  מסופר 

לאביו  עושה  כמה אמירת הקדיש  עד  בנחת  לו  והסביר  עמו  שישב  זלמן,  שלמה 
נחת רוח בשמים. הדברים סייעו ליתום הקטן, שהחל לומר את הקדיש בביטחון.

בהלכה,  חשמל  על  אש  מאורי  חיבורים,  כמה  חיבר  הגרש"ז 

רבים  ספרים  ועוד  שלמה.  מנחת  שו"ת  שביעית,  על  ארץ  מעדני 
ועוד. שלמה.  שולחן  שלמה,  הליות  שלמה,  מנחת  מהם  פטירתו.  אחר  שיצאו 

עד  שנה,   46 כ-  במשך  תורה  קול  ישיבת  כראש  שימש  הגרש"ז 
גווני הקשת  יהודים מכל  כ- 300 אלף    .)1995( לפטירתו ב- כ' באדר א' תשנ"ה 
ולכל  יהודי  לכל  החם  יחסו  על  שהראה  מה  האחרונה,  בדרכו  ללוותו  הגיעו 
אמן. עלינו.  תגן  זכותו  המנוחות.  בהר  נטמן  הגרש"ז  אליו.  שהופנתה  שאלה 

שן שנעקרה ממקומה בשבת, האם מותר להחזירה, ואיך?
ומה הדין בשן תותבת או שתל שן זמני שנפל?


