
                'המעיל של אבא נשרף'
           הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

"ויראני את יהושוע הכהן הגדול עומד לפני מלאך ה' והשטן עומד 
על ימינו לשוטנו", "ויאמר ה' אל השטן יגער ה' בך השטן ויגער 
ה' בך הבוחר בירושלים הלוא זה אוד מוצל מאש", "ויהושוע היה 

לבוש בגדים צואים ועומד לפני המלאך")זכריה פרק ג'(.
מה פשרה של נבואה עמומה זאת ?  מדוע יהושע הכהן הגדול נקרא 
?  מה הם אותם "בגדים צואים" שיהושע היה  "אוד מוצל מאש" 

לבוש בהם, ומדוע ?

הגמרא במסכת סנהדרין ]צג.[ מספרת שבזמן נבוכדנצר כשהגלה את 
ישראל לבבל, היו שני נביאי שקר, ושמם אחאב בן קוליה וצדקיהו 
בן מעשיה, הם היו נוכלים ורשעים והיו "מסדרים" אחד לשני אשת 

איש בטענה שד' צוה כך, ואנשים היו מתפתים.

משראו ש"העסק עובד", ניסו את מזלם לא פחות ולא יותר אצל 
בתו של המלך נבוכדנצר, וכל אחד מהם הודיע לה שיש לו נבואה 
זאת  סיפרה  היא  ה"נביא",  לחברו  להשמע  צריכה  שהיא  ד'  מאת 
לאביה, והוא אמר לה שמשהו לא מסתדר לו, שכן אלקיהם של אלו 

שונא זימה, וכשיבאו בפעם הבאה אליה עליה להפנותם אליו. 

כשבאו אליו שאלם מי אמר להם זאת, והם ענו שד' אמר להם. שאל 
אותם, והרי חנניה מישאל ועזריה מסרו לו שאסור הדבר, והם ענו 
גם אנו נביאים ולנו נאמר שמותר. ענה להם שהנביאים הנ"ל עברו 
"טסט" שהם נביאים ע"י שהוכנסו לכבשן האש ויצאו בחיים ולכן 

הוא רוצה לבדוק גם אותם ב"טסט" הזה.

והם נבהל ובקשו שיהושע הכהן הגדול יהיה איתם במחשבה שיננ
צלו בזכותו, והוא השליך את שלושתם לכבשן. כמובן שהם נשרפו 

מיידית, ויהושע לא נשרף רק מעילו נחרך באש.

לשאלת נבוכדנצר למה מעילו נשרף, ענה שבגלל הרשעים שהיו 
אתו נגרם הדבר. 

ועונה    ? מעילו  ונשרף  נענש  באמת  מדוע  שואלת,  שם  הגמרא 
מפני שבניו היו נשואים לנשים פסולות לכהונה !

למדנו מזה דבר נפלא ומדהים : כאשר בניו של האדם אינם הולכים 
לגמרי בדרך ד', בעולם האמת -"המעיל של אבא נשרף !".

מי שמכבד את הוריו ודואג באמת לשלומם בעולם האמת – ידע 
שגורלם תלוי בידו !

הצליח האדם  כמה  עד  נמדדת  בעולם האמת  ההצלחה האמיתית 
להעביר את תורת ומורשת ישראל לדור הבא ולבניו אחריו !

    שבת שלום !

'מה העצה לעבודת ה' מתוך שמחה'
הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

 העלון מוקדש: להצלחת:  ציון בן אסתר הי"ו. 
וכן נדב גור אריה בן מעיין מלכה הי"ו.

 ולמשפחת קלימיאן היקרה הי"ו.
 ולחזרתם בתשובה במהרה, של שבתאי ניתאי בן 

תקוה הי"ו.  ורחל שילת בת תקוה הי"ו.
להקדשת העלון :054-4215-970
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בפרשה הקודמת קראנו על קורבנות שנים עשר נשיאי ישראל, ופרשה זו פותחת בעניין הדלקת 
המנורה  פני  מול  אל  הנרת,  את  בהעלתך  אליו  ואמרת  אהרן  אל  'דבר  הכהן,  אהרן  ע"י  הנרות 
יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה ה' את משה'.
ומיישב,  הנשיאים,  לפרשת  המנורה  פרשת  נסמכה  מדוע  כך,  על  עומד  המקום  על  ורש"י 
הוא  לא  בחנוכה  עמהם  היה  כשלא  דעתו,  אז  חלשה  הנשיאים  חנוכת  אהרן  שכשראה  לפי 
הנרות.  את  ומיטיב  מדליק  שאתה  משלהם,  גדולה  שלך  חייך  הקב"ה  לו  אמר  שבטו,  ולא 
הנרות? הדלקת  במצוות  ניחמו  ומה  הכהן  לאהרן  הקב"ה  של  תשובתו  מהי  להבין  ויש 
ומפרשי  שינה.  שלא  אהרן  של  שבחו  להגיד  אהרן'  כן  'ויעש  רש"י  פירש  ובהמשך 
והרי  שינה,  שלא  הכהן  אהרן  של  והחשיבות  הגדלות  מהי  בזה  רבות  נתקשו  התורה 
יש  ועוד  ה'?  וציווי  ממאמר  שינה  שלא  הגדלות  ומה  כן,  ציווה  ובעצמו  בכבודו  הקב"ה 
שינה? שלא  שבחו  מציינת  שהתורה  עד  נרות  כמה  להדליק  הגדול  הקושי  מהו  להבין 
וידוע לפרש בשם הרב מקוצק זצ"ל,  שכוונת רש"י שהרי מצווה זו שנצטווה עליה אהרן הכהן, 
שינה...  לא  הכהן  שאהרן  התורה,  מעידה  כך  ועל  ובערב.  בבוקר  פעמים  שני  יום  בכל  זמנה 
זמן  שבדיוק באותה התלהבות ותשוקה שהייתה בו בפעם הראשונה בימי חייו, כך המשיך כל 
שהדליק את המנורה ללא שינוי.  הדלקת הנרות לא נעשתה מתוך הרגל אלא בכל פעם באותה 
)בהעלותך  אמת  השפת  לפרש  כתב  וכן  שהדליק.  הראשונה  בפעם  לו  שהיתה  כמו  התלהבות 
תרל"ה( וז"ל, 'ויעש כן אהרן שלא שינה' יש לפרש, כי עשה מעשה המצוה כל ימי חייו בכוונה 
ורצון אחד, כי דרך כל אדם שבהתחלה מתעורר לטוב, ואח"כ נשכח, וצריך לחפש התעוררות 
באופן אחר תמיד, והאמת כי התפעלות הראשון הוא המובחר, לזאת נאמר על אהרן שלא שינה.

ועל פי זה יש לבאר מהי הנחמה שניחם הקב"ה את אהרן הכהן, שלא הקריב קורבנות עם נשיאי 
ישראל, במצוות הדלקת הנרות, משום שעל מצוות תדירות הרי אין מברכין שהחיינו, משום שאין 
את השמחה הגדולה אלא במצוות הבאות מזמן לזמן, אך במצווה שבאה לעיתים רחוקות יש שמחה 
יתירה. אומנם אהרן הכהן הגיע לדרגה שהיה שמח שמחה גדולה כל יום כמו בפעם הראשונה.
ועל כן 'שלך גדולה משלהם', אומר לו הקב"ה לי חשוב השמחה והרצף בעשיית המצווה כמו בפעם 
הראשונה, ולזה אפשר להגיע רק במצווה תמידית כמו הדלקת נרות, ולא על ידי הקרבת קורבן חד פעמית.
לכל  נוגע  שזה  משום  וזאת  שינה,  שלא  הכהן  אהרן  של  מעלתו  התורה  מדגישה  כך  ועל 
והתפילות  בבוקר,  מהקימה  סופו,  עד  היום  מהתחלת  ויום,  יום  ובכל  חייו  ימי  כל  יהודי, 
וברצף.  בהתלהבות  להעשות  צריך  הכל  הפנוי...  ובזמן  היום,  במשך  הלימוד  אח"כ, 

וכדי להבין עד היכן מגיעה מעלת ההתחדשות בעבודת ה', נעתיק מה שכתב בחי' הרי"ם )שבועות 
עמ' קצא( וכתב, הרבי ר' בונם אמר בשם הרבי ר' משה לייב מפאפוב זצ"ל, ששאל פירוש הכתוב 
'תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה' )שמבואר שמגיעות קללות ח"ו לאדם שלא שמח בעבודת 
ה'(, האם בשביל זה יבואו כל הקללות? וביאר, שכל הרע שיש לאדם ח"ו נובע מזה אשר אינו 
עובד את ה' בשמחה, והעיקר בעבודת ה' שכל הזמן יתן אל ליבו שלא להפוך את עבודת ה' להרגל 
בעלמא, אלא תמיד יכניס בליבו את השמחה וההתחדשות שיהיה מחדש עבודתו בכל עת. והוסיף 
לבאר במתיקות, שהרי יצר הרע נקרא 'מלך זקן וכסיל' וזאת משום שיצר הרע תמיד מחליש את 
'ילד  ויצר הטוב נקרא,  וגורם לעבודת ה' שלו שתהיה כמו'זקן' שהוא כבר רגיל ועייף.  האדם, 
במעשיו. והתחדשות  שמחה  של  כוחות  כילד,  כוחות  באדם  מחדש  תמיד  שהוא  משום  מסכן', 
ועתה יעמוד הקורא ושאלתו בפיו, איזו עצה יש לגרום לכך שהעבודת ה' שלי תהיה בשמחה 

והתחדשות ולא מתוך הרגל?
על כך נביא את דברי רבי אהרן הגדול מקרלין בספרו בית אהרן )פרשת שלח(, שכתב עצה נפלאה 
על כך וז"ל, כי כל איש צריך ליטול חיות חדש בכל עת ועת, כי כל יום וכל שעה הוא עת חדש, 
שהשעה הזאת והיום הזה לא היה עדיין בעולם, וכן השבת הזה והרגל הזה לא הי' מעולם, רק 
כל עת הוא עת חדש, וצריך לעבוד את ה' בחיות חדש של העת ההיא, דהיינו שצריכים להתבונן 
ולידע שהאמת הוא שאין שום עבודה ישנה, רק כל תפלה הוא דבר חדש לגמרי, כל שעה לימוד 
התורה הק' הוא דבר חידוש, וצריכים רק להתבונן היטב בכל יום בנקודה זו, וממילא תהא כל 
עבודתו של יום זה עבודה אחרת לגמרי. וכעין זה כתב גם הרה"ק רבי לוי יצחק מברדיצ'וב זצ"ל 
בספרו קדושת לוי )יום הכיפורים( בזה"ל, 'כי האדם צריך להעלות על מחשבתו תמיד, שבכל רגע ורגע 
הבורא ברוך הוא ברוב חסדיו וברוב רחמיו, נותן לו חיות חדש, וכל רגע ורגע הבורא ברוך הוא 
מחדשו, וכו'.. ונמצא לפי זה כשאדם מעלה על מחשבתו תמיד הבחינה הזאת הוא בכל רגע ורגע 
בריה חדשה, ויש לו התלהבות לעבודת הבורא ברוך הוא, כי לדבר החדש והמחודש יש התלהבות, 
וכיון שהוא נעשה בכל רגע ורגע מחודש יש לו התלהבות גדולה לעבודת הבורא ברוך הוא. ע"כ.

 למדים אנו מתוך דבריהם הקדושים עצה נפלאה כיצד להכניס לחיינו הרוחניים חיות והתחדשות 
מידי רגע, שיש להבין שכל רגע הוא עולם בפ"ע וחיות בפ"ע וכשאדם מפנים זאת יקל מעליו 
זוכה להיות הנציג של הקב"ה בעוה"ז, לקדש את שמו! רגע שהוא  ובכל  לשמוח בכל מצווה, 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



ַוְיִהי ִּבְנסַֹע ָהָארֹן ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה קּוָמה ה' ְוָיֻפצּו אְֹיֶביָך ְוָיֻנסּו ְמַׂשְנֶאיָך ִמָּפֶניָך )במדבר פרק י - לה(.

הקודש  את ארון  כשפותחים  ההיכל| נהגו  בפתיחת  הארון"  בנסוע  "ויהי  פסוק  אמירת 
בימות החול מתחילים לומר מהפסוקים ויהי בנסוע הארון וכו' )סידור היעב"ץ, אוצר התפילות(.

פתיחת ההיכל |  מימי קדם היה נהוג לקנותה בדמים יקרים, וכל המרבה במחירה יזכה בה, 
וזו מצוה מסוגלת להקל על צער הלידה, ולכן מי שנכנסה אשתו לחודש התשיעי לעיבורה 
הוא פותח את הארון קודש, ומנהג יפה הוא, ויש לו סמך על דרך האמת  )הגאון חיד"א בשו"ת 
יוסף אומץ סימן נז, ובספרו  מורה באצבע סימן ג,  ואף המהרש"ל הזכיר מנהג זה בספרו ים של שלמה ביצה פרק ה סימן 
הדרת מלך"  עם  "ברוב  והכנסתה משום  תורה  ספר  הוצאת  לראות  כל העם  ח(. ונוהגים 

לכבוד התורה להאדירה בתפארה )דרשות מהרי"ל מג"א סימן קלד סק"ב(.

בפתיחת ההיכל נפתחים שערי שמים | כתב הזוהר  הקדוש )כרך ב פרשת ויקהל דף רו עמוד 
א( "אמר רבי שמעון כד מפקין ס"ת בצבורא למקרא ביה מתפתחן תרעי שמייא דרחמין 
ומעוררין את האהבה לעילא ואבעי ליה לבר נש למימר הכי, בריך שמיה דמארי עלמא" 
וכו' ע"כ )כאשר מוציאים ס"ת לקרוא בו בציבור נפתחים שערי שמים של רחמים, ומעוררים את האהבה למעלה, וצריך 
אדם לומר כך: בריך שמיה וכו'(. ויש שהביאו שפתיחת ההיכל הוא אחד מתיקוני החטא למי שגרם 
ללספר תורה ליפול, ר" )שו"ת רב פעלים )חלק ד - אורח חיים סימן כח(. ולא ידבר כלל בשעה שמונ
צאים ספר תורה מההיכל כי שעה זו שעת רחמים, ויש סוד גדול בדבר )חסד לאלפים סימן קלה(.

צורת הפתיחה | כשרוצה לפתוח ארון הקודש יגלול הפרוכת מצד שמאל לימין, על דרך 
שאמרו רבותינו )יומא טו.( "כל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא על דרך ימין משמע משמאל 
לימין )דרישה טור או"ח סימן תרנ"א סעיף א, וכן הובא בסידור אוצר התפילות(. ויש שכתבו שאין קפידא משמאל 

לימין, או מימין לשמאל )פרישה סימן קכח אות כג, רביד הזהב פ"א אות ט(.

תפקיד הגבאי בעת פתיחת ההיכל | חובה על הגבאי להשגיח בעת פתיחת ההיכל, לעמוד 
ליד האיש שמוציא את ספר התורה, מפני שלפעמים מי שמוציא את ספר התורה מארון 
הקודש הוא זקן או חולה ותש כוחו, וזקוק לסיוע בעת ההוצאה מההיכל שלא יפול חלילה. 
ועוד, שמא מי שזכה בפתיחת ההיכל יוציא ספר שאינו מוגה ומוכן לפרשה שבה יש לקרוא 
בבית הכנסת, ויהיה טורח ציבור להחזירו למקומו או לגוללו )ספר חיים לגר"ח פלאג'י סימן ב(. 
בריך  לומר  ישראל  בארץ  הפשוט  המנהג   | ההיכל  פתיחת  בשעת  התורה  ספר  פתיחת 
שמיה בעוד הספר תורה פתוח בהיכל הקודש לפני שעומדים להוציאו מההיכל, )הליכות 
עולם ח"ג עמוד קיג, וכן הביא בספר שיבת ציון ושכן מפורש בדברי רבינו האר"י בשער הכוונות דף מח ע"ד, 
ושכן נהג אביו המקובל רבי סאלמן מוצפי שהיה מדקדק ביותר בפתיחת ההיכל לפתוח הספר תורה, ולהניחו 
פתוח וגלוי לעין הציבור(. וכן מוציאים את ספר התורה כשהוא פתוח עד לתיבה כדי לזכות 
את האנשים ונשים שיראו את כתיבתו, וכן הוא מנהג ירושלים )שו"ת הלכות קטנות ח"ב סימן רנ"ה, 
הגחיד"א בספרו לדוד אמת סימן ג אות ג, וכתב הכה"ח סימן קלד ס"ק יג : "וטוב שיסתכל האדם בתיבה שהיא אות ראשון 
שלה כמו אות ראשונה שבשמו ויועיל לו להצלחה".  אולם בס' בא"ח ש"ב פרשת תולדות אות טז משמע שהיו מוליכים 

את הספר תורה לתיבה כשהוא סגור, ועי'  בספר הליכות עולם ח"ג עמוד ריג מ"ש בזה(.
אולם במרוקו לא נהגו לפתוח את הספר תורה שבהיכל אפילו בעת אמירת "בריך שמיה" אלא 
מוציאים אותו סגור, וכך מוליכים אותו עד התיבה כשהוא סגור ,)כן מבואר בספר דברי שלם ואמת ח"א 
עמוד 62 ובספר נתיבות המערב שחרית אות קנב, ובפרט שהרבה מספרי התורה במרוקו היו מונחים בגלילה, ולא בתוך ארגזי 
עץ, כך שאין מקום למנהג אחר. וכן מבואר בכף החיים סימן קלד ס"ק י שכן הוא מנהג רבינו האר"י, ובספר "ישראל סבא" העיד 
על סידנא בבא סאלי זי"ע, שנהג להוציא את ספר התורה סגור, ומנשקו, והולך אחריו עד התיבה, ובתיבה היו פותחין אותו(.

אמירת בריך שמיה בחול ובשבת | בשעת הוצאת ספר תורה אומרים הקהל בריך שמיה והוא 
מהזוהר הק'. למנהג בני אשכנז לאומרו תמיד בין בחול ובין בשבת, וכן כתבו חלק מפוסקי 
ספרד )פמ"ג סימן רפב שאומרים אותו גם  בחול בשחרית, ומנחה בתענית. וכן הוא בספר חיים לרבי חיים פלאג'י סימן ב 
אות ג, וכ"כ בבאר היטב סימן רפב סעיף א. שערי תשובה סימן רצב, משנ"ב סימן קלד ס"ק ג. סדר היום והוד בא"ר סימן קלד(. 

נאולם בני ספרד נהגו לאומרו בכל יום שיש בו תפילת מוסף כגון בשבתות, ובחגים, וברא
שי חודשים, אך בימי החול לא נהגו לאומרו )כ"כ הגחיד"א בניצוצי אורות, על הזוהר, דאמירת בריך שמיה 
היינו בשבת דקאי ביה הזוה"ק. וכן פי' האר"י ז"ל ודלא כאחרוני זמנינו שמפרשים דקאי אף בחול. וקבלת האר"י מכרעת. 
עכ"ל. וכ"כ הכה"ח סימן קלד ס"ק יא. ובשו"ת רב פעלים חלק ג - סוד ישרים סימן ח האריך והביא פוסקים רבים הסוברים 
שיש לאומרו אף בימות החול וסיים שם מיהו פה עירינו יע"א לא נהגנו לאומרו בחול, הואיל ונפיק מפומיה דהגאון חיד"א 
ז"ל לשלול מזה יומי החול. וטעם הדבר מפני שאומר בתחילת הבקשה "בריך כתרך ואתרך", ודבר זה מורה על יום שיש בו 
הארה גדולה של כתר, והוא שבת ויו"ט ור"ח שאומרים בו מוסף שיש בו קדושת כתר, ולכן ס"ל דאין לאומרו בימי החול(.

אם לא הספיק לומר לומר בריך שמיה בעת הפתיחה | אם לא אמר "בריך שמיה" בשעת 
הוצאת ספר התורה, יכול לאומרו עד שעה שפותחים ספר תורה לקרוא בו )משנ"ב סימן קלד ס"ק יג(.
| מנהגו של רבינו האר"י ז"ל בהוצאת ס"ת כך  מנהג רבינו האר"י בהוצאת ספר תורה 
היא: היה מנשק הס"ת ומלווהו והולך אחריו כשמוליכין אותו מן ההיכל אל התיבה לקרות 
בו, ואח"כ היה נשאר שם סמוך אל התיבה עד שיהיו פותחין את הספר תורה, ומראים 
אותו לקהל, ואז היה מסתכל באותיות הספר תורה ממש והיה אומר שעל ידי הסתכלות 
אל  גדול  אור  נמשך  זה  ידי  על   - היטב  האותיות  לקרוא  שיוכל  כך  כל  מקרוב  האדם 
האדם. ואחר כך היה חוזר למקומו הראשון ויושב שם עד סיום קריאת הפרשה לא כאותם 

הנוהגים לעמוד )שער הכוונות שם פרע"ח שער קריאת ס"ת פ"א, מ"א סק"ג.(

שאלה: האם נשים שייכות בעוון ביטול תורה.

תשובה: אינן בעוון זה.

ביאורים: כתב הפמ"ג במש"ז בסי' שז' ס"ק א' וכי תימא ודברת 
בם ולא בדברים בטילים ונשי דליתנהו בלימודי תורה שרי לדבר 

דברים בטילים. והביאור ע"פ האבי עזרי )הרב שך( בהוספות 
לסדר זמנים שחיוב נשים בתלמוד תורה רק לצורך לימוד 

למעשה ולא מטעם תלמוד תורה ולכן אינן בביטול תורה אף 
שמברכות ברכות התורה. וכ"כ בשו"ת תורה לשמה סי' שצט' 

שנשים אינן בעוון ביטול תורה.

שאלה: כשקשה לי ללמוד ואני הולך לנוח האם זה בכלל עוון 
ביטול תורה.

תשובה: בן תורה שקשה לו בלימודו וזקוק למנוחה ילך וינוח 
־ויחזור אחר כך ללמוד ביתר שאת אבל בעל בית העמל לפרנ

סתו שאם ילך לנוח מתי ילמד לכן יתאמץ וילך לשיעור תורה 
אפילו שהוא עייף.

ביאורים: מצינו בדברי הט"ז אהע"ז סי' כה' ס"ק א' בשם הרמב"ם 
נשביאר את הפסוק בכל דרכיך דעהו דהיינו מי שאוכל ושותה ומ

עדן נפשו כדי שיהיה בריא וחזק לעבודת השי"ת יש לו שכר כמו 
ודברים אלו אסמכתא מהפסוק שוא לכם משכימי קום  שמתענה 
וכו' דהיינו שיש תלמידי חכמים מנדדין שינה מעיניהם ועוסקים 
בתורה הרבה ויש תלמידי חכמים שישנים הרבה כדי שיהיה להם 
כח חזק וזריזות לב לעסוק בתורה ובאמת יכול ללמוד בשעה אחת 
מה שזה מצטער ועוסק בשני שעות ובודאי שניהם יש להם שכר 
בשוה על כן אמר שוא לכם דהיינו בחנם לכם שאתם מצטערים 
זה  שינתכם  וממעטים  בלילה  שבת  ומאחרי  בבוקר  ומשכימים 
בחנם כי כן יתן ה' לידידו שינה דהיינו מי שישן הרבה כדי שיחזק 
אותו  כמו  בתורה  חלקו  הוא  ברוך  הקדוש  לו  נותן  בתורה  מוחו 

שממעט בשינה ומצער עצמו כי הכל הולך אחר המחשבה.

 ובספר מעשה איש על החזו"א בעמ' מו' הביא בשם החזו"א שאמר 
שבחור ישיבה צריך לישן את השעות שהוא נצרך להם. ולענ"ד 
כל זה בבן ישיבה שיכול לחזור לתלמודו לאחר שינוח אבל בעל 
בית העמל לפרנסתו אם ילך לישן מתי ילמד לכן ילך ללמוד אף 
כשהוא עייף ונרדם בשיעור. ועיין עוד בשו"ת אז נדברו חי"ב סי' 

נמב' וז"ל ובאופן עקרוני אין דעתי נוחה שבחור יתפלל שלא בי
שיבה אפי' כשמתפלל במנין ותיקין ובכלל אין קשר לימוד משמר 
עם ותיקין, אפשר ללמוד עד קרוב לעמוד השחר שעה וללכת לישן 
עד תפלת הישיבה ואני במחשבה תמיד שאין תועלת במשמר אם 
זה יהיה על חשבון סדרי הישיבה כי במקום שעה אחת של לימוד 
בלילה יצטרך לישן שעתיים ביום ומה שמבואר ברמב"ם שעיקר 
התורה בלילה מדובר באנשים הטרודים ביום וזה לא שייך לבני 

ישיבה.

דיני הוצאת ספר תורה          ביטול תורה



   
        בברנוביץ' הקים רבי אלחנן וסרמן, מגדולי ישראל בליטא שלפני 

השואה, ישיבה לבחורים שנפשם חשקה בלימוד התורה בעיון. המצב 
הכספי בישיבה היה גרוע עד מאוד ולא אחת ולא שתיים היה רבי אלחנן 
יוצא להתדפק על דלתי נדיבים שירימו תרומות כסף למען מחייתם של 

 הבחורים.

באחת הפעמים אף יצא לארה"ב כדי להתרים את ְיהּוֶדיָה למען הישיבה, 
בשהותו על האונייה פרצה המלחמה העולמית השנייה. מקורביו 

הפצירו בו להישאר בארה"ב ולא לסכן את חייו. אבל רבי אלחנן הודיע 
שקברניט לא נוטש את הספינה ושב לליטא. נעקד על קידוש ה' במבצר 

 "הפורט התשיעי" בי"א תמוז תש"א.

בסיפורנו, הגיע רבי אלחנן וסרמן אל ביתו של הגביר הנודע ר' שרגא 
פייבל פרנק להתרימו למען הישיבה. מכיון שהיה זה יום גשום, 

חשש רבי אלחנן ללכלך במגפיו הבוציות את ביתו של הגביר המרובד 
בשטיחים נאים ולכן החליט להיכנס מהדלת האחורית, כניסת המטבח, 

 שם הרצפה הינה רגילה וניתן לנקות עם מים בלא קושי רב.

הגביר שפתח את הדלת נחרד לראות את ראש הישיבה עומד שם ופשוט 
פרץ בבכי. הוא לא הסביר לרבי אלחנן מדוע הוא בוכה. תחת זאת בקול 
נשנק ביקש בהכנעה: "אני מבקש בכל לשון של בקשה שראש הישיבה 

ייסוב על עקביו. יחזור לכניסה הראשית ומשם אכניסו בכבוד גדול 
 לסלון הבית”.

למראה פניו המהססות של רבי אלחנן שחס על הלכלוך, הבהיר הגביר 
 בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים: עם המגפיים!

רבי אלחנן סב על עקביו, שב לדלת הכניסה הראשית, שם עמד ר' שרגא 
פייבל מאחורי הדלת ומשאך נשמעה נקישתו של ראש הישיבה – פתח 

 בפניו בהדרת כבוד את הטרקלין.

לאחר שראש הישיבה התיישב על מקומו, מעילו הספוג במים נטף על 
הספות, מגפיו הכתימו את השטיחים וכולו נבוך מהמעמד. התיישב ר' 

 שרגא פייבל והחל להסביר:
“רבי, ידוע לך ששלוש בנות לי. לא זכיתי לבנים שילמדו תורה, אבל 

רצוני עז ששלוש בנותיי תשאפנה להתחתן עם בעל תלמיד חכם שממית 

עצמו באהלה של תורה. אלא שחיי תורה - באים מתוך הדחק, והן 
 חיות כנסיכות בארמוני.

“השתדלתי כל ימי להחדיר בהן שהדבר החשוב ביותר בעולם הינו 
תורה. למענו שווה לעשות הכל, גם אם הדבר כרוך בדחקות. שכן 

כל הון שבעולם לא ישווה ללימוד התורה". הגביר נעצר ושאף 
אוויר, "רבי, כשנכנסתם היום דרך דלת המטבח האחורית - חינוך 

 בנותיי עמד בסכנה!
“אם חלילה הן רואות את הרבי נכנס מדלת המטבח כדי לא ללכלך 

את השטיחים, הן היו מסיקות בטעות שכבוד התורה לא עולה 
בערכו על שטיח יקר... כל החינוך שלי לא יתמודד עם חוויה אחת 
של רגע כזה. לכן דרשתי במפגיע שתיכנסו עם מגפיים מלוכלכות 

 ומעיל נוטף מים.
“כדאי הוא הלכלוך והנזק הכספי שיצא מזה", סיים הגביר כשעיניו 

נוצצות, "אם בנותיי יפנימו שאין חשוב יותר מתורתנו הקדושה 
 וכבודה!”

זכה ר' שרגא פייבל פרנק ושניים מחתניו היו מגדולי ישראל: רבי 
איסר זלמן מלצר ורבי משה מרדכי אפשטיין.

אני רוצה שתלכלך את השטיחים...!

מזכה הרבים הגדול, הרה"ג 
רבי ניסים יגן זצוק"ל

מזכה הרבים הגדול הרה"ג רבי ניסים יגן זצוק"ל, נולד לאמו רחל ולאביו הרב 
יעקב יגן בשנת תש"א )1941( בירושלים.

מקור משפחתו הוא מתורכיה ולפנים שמה היה גאגין, ושורשיה ממשפחת הרב 
חיים אברהם גאגין, שנבחר לתפקיד הראשון לציון בשנת תרמ"ב )1842(. אביו 

הרב יעקב יגן היה תלמידו של המקובל הרב מרדכי שרעבי.
הרב ניסים יגן למד בילדותו בירושלים והיה מחובר לאדמו"ר מאמשינוב. עפ"י 
עצתו נסע ללמוד תורה באמריקה בישיבת ליקווד של הרב אהרון קוטלר במשך חמש 
שנים. לאחר מכן חזר לארץ, ונשא לאשה את הרבנית מלכה. הרב ניסים יגן לימד 
בישיבות 'אור ברוך' ו'אוהל מועד' בירושלים והיה שותף להקמת ישיבה בגבעת עדה. 

בשנת תשל"ח )1978( הקים את כולל 'קהילות יעקב' ועמד בראשו. דגש מיוחד 
ותיקון  נפש  לחשבון  וזמן  מוסר  ללימוד  שהוקדש  מוסר'  ל'סדר  זה  בכולל  היה 
שונים  למקומות  להגיע  ישראל,  לעם  להתקרב  נמשך  חייו  כל  לאורך  המידות. 
בארץ, למסור שיחות ולקבל אנשים לעצה ולברכה. היה מייעץ לכל מי שפנה אליו 
ובכל עניין, ובמיוחד היה ידוע בייעוץ בשלום בית. חוש האבחנה שלו בין איש 
לאישה עמד לו לעסוק אף בשידוכין, ולאחר פטירתו נמצא פנקס ובו מאות שמות 

של מועמדים לשידוך.
בתקופה חייו האחרונה חלה ונפטר לאחר יסורים קשים בשבת 'בהעלותך' 

ביום י"ד סיון תש"ס, ונטמן בירושלים. )החכם היומי(.
לאחר פטירתו יצאו שיחותיו הרבות שנשא בסדרת ספרים הנקראת 'נתיבי אור' 
חזרה בתשובה, עצות  על   - ותשובה  ספריו: התעוררות  וכן  מוסר.  דברי  שרובה 
 7( בעבודת ה', כוחה של שבת, חיים של תורה, עבודת המידות, פרשת השבוע 
כרכים(. חלק מהספרים יצאו גם בשפות זרות: ספרדית, רוסית, צרפתית ואנגלית. 
וכן יצאו עשרות שיחות מוקלטות והן מופצות חינם על גבי תקליטורים לזיכוי 

הרבים.
"כבוד הרב, אולי תשכנע את אבא שלי לחזור בתשובה?"

הסיפור הבא מופיע בספר נתיבי אור בערך 'קירוב רחוקים', כאשר הרב יגן זצ"ל 
האמין בכל ליבו שאין יהודי שלא רוצה לשוב בתשובה ולחיות חיים מאושרים. 
יום אחד ישב הרב נסים יגן במשרדו בירושלים וקיבל קהל. תור רב השתרך בחוץ. 
בין הממתינים היה נער כבן שתים עשרה. חזותו הייתה עדינה, כיפה עיטרה את 
והזמינו  ופאותיו היו מסולסלות. הרב לא הבין מה נער כזה מחפש אצלו  ראשו 

פנימה.

הנער נכנס כשהוא מעט מבוהל ואמר: "כבוד הרב, אולי תעזור לאבא שלי?" "מה 
המשך בעמ' הבא..הבעיה?", התעניין הרב.



אותנו  לעזוב  החליט  וכעת  שבת  מחלל  "אבי 
לחזור  אותו  תשכנע  אולי  לגרמניה.  ולטוס 

בתשובה?" "מה שמו של אביך?"

הנער ענה, והרב ביקש ממנו לומר לאביו שיגיע 
כשדמעות  הנער  ענה  סיכוי",  שום  "אין  אליו. 
הוא  רב,  אצל  שהייתי  יידע  הוא  "אם  בעיניו, 
אתה  "איך  הרב,  תמה  כך",  "אם  אותי".  יהרוג 

מצליח להיות דתי?!"

הנער סיפר כי אמו המתחזקת ביהדות תומכת בו 
ונרשם שם.  בירושלים  לישיבה  וכי הלך בעצמו 
אותו,  עודד  הנער,  על  חמלה  התמלא  יגן  הרב 
נתן לו סידור וספרים נוספים במתנה, ביקש את 
מספרו של האב ואמר: "לך לכותל ותתפלל בכל 

כוחותיך שאצליח לקרב את אביך".

ואמר:  האב  אל  התקשר  מהנער,  שנפרד  לאחר 
"שלום, מדבר הרב יגן".

"כן, מה אתה רוצה?!", ענה האב בקשיחות.

מה  בעצם  יודע  קלט שאינו  הוא  התבלבל.  הרב 
פתח:  והוא  רעיון משמיים  לו  נפל  אז  לו.  לומר 
לי  קשה  בישיבה,  לבד  כאן  עובד  אני  "תשמע, 
לקבל  מוכן  תהיה  אולי  לעוזר.  זקוק  ואני  מאוד 

עליך את המשרה?"

מחפש  באמת  "אני  בשמחה,  האב  ענה  "כן", 
אינסטלטור,  חשמלאי,  נגר,  נהג,  אני  עבודה. 
ככה,  "אם  לעשות".  יודע  אני  הכול  מזכיר... 

תיקח מונית ותבוא לכאן מיד".

בתוך זמן קצר נכנס למשרד הרב איש עם שיער 
ארוך וחולצה שרוב כפתוריה פתוחים. הוא שאל: 
"מי פה הרב?" הרב זצ"ל הציג את עצמו והזמינו 
על  המעידות  תעודות  שלל  הוציא  הלה  לשבת. 

התמחויותיו בעבר ועל ניסיונו הרב.

"טוב מאוד", אמר הרב, "התקבלת לעבודה. כל 
דבר  בכל  תעבוד  ואתה  לך משכורת  אתן  שבוע 
שיידרש לנו. יש לי רק תנאי אחד: כאשר לא תהיה 
לך עבודה, תשב למעלה בבית המדרש ותלמד עם 
אחד האברכים". מה לא עושים בשביל פרנסה?! 
האיש הסכים לתנאי ושאל את הרב: "באיזו שעה 
כי  בלבו  חשב  הרב  העבודה?"  אצלכם  מתחילה 
כדאי  אבל  בבוקר,  תשע  בשעה  מתחיל  הכולל 
שיהיה נוכח בתפילה שמתקיימת בשעה שש וחצי 

ולכן אמר: "העבודה מתחילה בשש וחצי".

"אין בעיה", אמר האיש, "אני רגיל לקום בחמש".

למחרת בבוקר הגיע האיש לישיבה עם ארגז כלי 
כשחולצתו  המדרש  בבית  התיישב  הוא  עבודה. 
פתוחה ומכנסיו מקופלים ושאל: "כבוד הרב, מה 

צריך לעשות?"

וביקש  הרב  אמר  התפילה",  אחרי  "נראה 
אמר  התפילה  תפילין.לאחר  לו  שיניח  ממישהו 
כמו  ותלמד  תשב  עבודה.  אין  "בינתיים  הרב: 
איתו  שילמדו  לאברכים  הורה  הוא  שסיכמנו". 

ויקבלו אותו כפי שהוא מבלי להעיר לו דבר.

ושאל:  הרב  של  לביתו  הבן  הגיע  יומיים  לאחר 
"מה יצא בסוף מהשיחה עם אבי? הוא עדיין רוצה 

לנסוע לגרמניה?" 

"אם אספר לך שאביך לומד אצלי תורה בכולל, 
תאמין לי?"

הנער  קרא  להיות!",  יכול  לא  פשוט  "זה 
בהתרגשות. "בוא ניסע לכולל", הציע הרב.

הם הגיעו לכולל והרב הראה לו מבעד לחלון איך 
אביו דן בגמרא עם אחד האברכים. הנער לא היה 

מסוגל לקלוט איך אביו, שהיה רק לפני המשך מהעמ' הקודם-
הקדושה,  מענייני  לגמרי  רחוק  יומיים 
וגם  בבכי  פרץ  הוא  גמרא.  כעת  לומד 
דמעות.  כמה  נמלטו  הרב  של  מעיניו 
כעבור יומיים האב ירד לשאול את הרב 
שצריך  מקולקל  ברז  איזה  יש  אם  יגן 

תיקון.

"מחר  הרב,  אמר  לך?!",  אכפת  "מה 
והוסיף:  שבועי",  שכר  מקבל  אתה 
שם  כתוב  שמע.  קריאת  היום  "קראת 
ברוך  הקדוש  למי  ציצית'.  להם  'ועשו 
הוא התכוון, למוסלמים או לנוצרים?"

"לנו היהודים, כמובן".

"אם כן, מדוע אינך לובש ציצית?!"
האב ביקש ללבוש והרב הוציא מארונו 
טלית קטן עבודת יד. האב לבש אותה 
שמיים.  ירא  כיהודי  נראה  וכבר  ובירך 
תפילין  להניח  ביקש  האב  מכן  לאחר 
שביקש  עד  מהודרות,  תפילין  וקיבל 

בעצמו להיות אברך מן המניין...

כעבור תקופת מה הגיע הרב יגן לבית 
את  ראה  לפתע  צדק.  שערי  החולים 
"הנה  לרעותה  לוחשת  האחיות  אחת 
יגן". הוא שאל את האחות "במה  הרב 
להודות  "רציתי  ענתה:  והיא  מדובר?" 
בעלי  את  שהצלת  על  הרב,  כבוד  לך, 

ואת חיי". "מי את?", שאל הרב.

אביו  על  וסיפר  אליך  שבא  "הנער 
בני.  הוא  לגרמניה,  לברוח  שעומד 
בעלי  הוא  בכולל  אצלך  שלומד  וזה 
בינו  השלום  ממנו.  להתגרש  שעמדתי 
לבין הקדוש ברוך הוא חזר, וגם השלום 
לפעול  ניתן  כמה  "תראו  בינינו". 
את  הרב  סיכם  קטן!",  אחד  במעשה 

הסיפור המופלא.

להוכיח ובסוף למצוא את 
הנקודות הטובות

כתב הרב זצ"ל, 'אלה הדברים אשר דבר 
משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר 
תפל  ובין  פארן  בין  סוף  מול  בערבה 
ולבן וחצרות ודי זהב. ... ה' א-להיכם 
ככוכבי  היום  והנכם  אתכם  הרבה 
השמים לרוב. ה' א-להי אבותיכם יוסף 

עליכם ככם אלף פעמים, ויברך אתכם 
כאשר דבר לכם. 

היות  לו:  ואמר  למשה  נגלה  הקב"ה 
הנך  התוכחה,  את  קיבלו  ישראל  ועם 
אותם.  ברך  מיד  אותם,  לברך  חייב 
את  שכשמוכיחים  ללמוד  עלינו  מכאן 
וכך',  כך  'עשית  לו:  ואומרים  הזולת 
יש   - התוכחה  את  שקיבל  אחרי  מיד 
לברכו, לא לסיים בדברי תוכחה, אלא: 
 - לרוב'  השמים  ככוכבי  היום  'והנכם 
זוהר  שהוא  הנקודות  את  לו  להראות 
אמנם  הכוכב  השמיים.  ככוכבי  בהם 
שלו,  הזוהר  את  לראות  וקשה  רחוק 
ועוד שלפעמים הזוהר של הכוכב בא 

מהשמש, אין לו זוהר משלו, אבל מוכרחים לסיים 
כך את התוכחה. )נתיבי אור, גלות וגאולה, עמ' פ"ב(.

מעלת מנשה ואפרים על פני שאר השבטים
כתב הרב זצ"ל, כשיעקב אבינו בא להיפרד מן השבטים 

לפני מותו, הוא מעניק להם סגולה, ברכה מעניינת: 'בך יברך ישראל לאמור: 
ישימך א-לוהים כאפרים וכמנשה' - במשך כל ההיסטוריה של עם ישראל, 
בכל ערב שבת, כשאבא יברך את בנו הוא יאמר: 'ישימך א-לוהים כאפרים 
ומנשה'. ומעודי לא הבנתי זאת, הרי כל השבטים היו כמלאכים, מדוע איפה 

בחר יעקב דווקא באפרים ומנשה? ... 
יעקב אבינו כל כך התפעל מאפרים ומנשה, השבטים האחרים למדו בישיבות, 
והקב"ה מעיד  ואפרים גדלו במצרים בלי תלמוד תורה, בלי חברה,  מנשה 
שהם כמו השבטים. )נתיבי אור, גלות וגאולה, עמ' רכ"א, רכ"ה(. זכותו תגן עלינו אמן!

שאלה: החלטנו לפתוח בשכונה גמ"ח להשאלת כלים לשמחות 
וכד', האם צריך להטביל את הכלים, ואם כן, האם ניתן לברך על 

טבילת הכלים?
תשובה: מעיקר הדין כלים המשמשים לגמ"ח פטורים מטבילת 

כלים כדין כלי סחורה. וראוי לכתחילה להטבילן ללא ברכה. 
והטוב ביותר שיטבילן עם כלי אחר החייב בברכה, ויברך 'על 

טבילת כלים'.
ביאורים: הנה הב"י )סימן ק"כ סעיף ח( כתב, שכלי סחורה פטורים מטבילה, ולכן 
הש"ך  אמנם  מלהטבילם.  פטור  אכילה  לצורך  הללו  הכלים  את  ממנו  השואל  גם 
)ס"ק ט"ז( והט"ז )ס"ק י( הביאו בשם האו"ה דיש על הכלים חיוב טבילה, כיון שאם 
להטבילם,  חייב  היה  עראי  אפילו  לסעודה  בהם  להשתמש  רוצה  הכלים  בעל  היה 
את  ולהטביל  להחמיר  והט"ז  הש"ך  כתבו  כן  ועל  להטבילם,  חייב  השואל  ולכן 
כב(.  )ס"ק  פר"ח  הרב  שהעלה  וכמו  כהשו"ע  נקטינן  ולהלכה  ברכה.  ללא  הכלים 
עיי"ש.  רנב(  עמ'  )ח"ז  עולם  בהליכות  הרב  וכ"ה  מט(.  )ס"ק  צדק  הזבחי  וכ"כ 
והנה בבעלי מסעדות ואולמות אם חייבים לטבול את הכלים פליגי בזה האחרונים, 
יו"ד סי' פג(, שאין זה נחשב לסחורה שס"ס משמשים  דדעת שו"ת לבושי מרדכי 
העלה  סז(  סימן  )יו"ד  סופר  שבט  הרב  אומנם  להטבילם.  חייב  כן  ועל  לאכילה, 
והגרש"ק  הללו.  בכלים  אוכל  אינו  שבעה"ב  משום  סחורה  לכלי  נחשב  דזה 
בספרו טוב טעם ודעת )תליתאה סי' כג( יצא לחלק, דאם המסעדה במקום שרובו 
של  סעודה  לצרכי  שקנה  משום שחשיב  הכלים  את  ולהטביל  להחמיר  יש  יהודים 
מטבילה.  ופטורין  בזה  חילוק  שאין  נראה  תשובה  הדרכי  מדברי  אומנם  ישראל. 

והנה בנ"ד, דהכלים משמשים לגמ"ח יש לדון אם חשוב ככלי סחורה, ולפי מה 
הכלים  את  לחייב  יש  בנ"ד  דה"ה  י"ל  מרדכי  הלבושי  לדעת  לכאורה  שנתבאר 
והרב בהליכ"ע  וכן לדעת הגרש"ק. אומנם לדעת השבט סופר  גרע.  ולא  בטבילה 
זצ"ל  אוירבך  הגרש"ז  מש"כ  ועי'  טבילה.  להצריכם  שלא  להקל  שיש  בנ"ד  ה"ה 
יד(, שיש להקל מטעם שאין רשאים המשתמשים  ס' סו אות  )ח"ב  בספרו מנח"ש 
להוציא את הכלים להטבילם, ויש לדון דבנ"ד לכא' הרי מוצאים את הכלים ויכולים 
בעל  יכול  )ולכא'  כלים.  של  בגמ"ח  טבילה  להצריך  יש  לדבריו  וא"כ  להטבילם, 
)איסור  אשר  מעדני  בספר  וראיתי  וי"ל(.  הכלים.  את  לטבול  עליו  לאסור  הגמ"ח 
והיתר עמ' רחצ( שדן בזה וכתב, שלצאת מספק יכוון להשתמש פעם אחת בכלים, 
דעת  ומשום  לבטלה,  ברכה  מחשש  לברך  אין  ולענ"ד  בברכה.  הכלים  את  ויטבול 
מסגרת  בס'  עימו  והסכים  תשמישו,  רוב  בתר  בכלי  דאזלי'  יד(  )ס"ק  חדש  הפרי 
)שם  בהליכ"ע  הרב  וכ"ה  עיי"ש.  יא(  אות  מטות  פ'  הבא"ח  וכ"כ  )ס"ד(,  השולחן 
הללו  בכלים  אחת  פעם  ישתמש  הגמ"ח  בעל  אם  יועיל  לא  כן  ואם  רסו(.  עמ' 
נז(. ס'  קכ  )סימן  הכלים  כשרות  בספר  וע"ע  שימושו.  רוב  בתר  דאזלי'  לעצמו, 

 ועכ"פ לכתחילה כדאי להחמיר ולהטביל אף כלים של מסעדות ואולמות, וכמו 
שכתב מרן בשו"ת יביע אומר )ח"ז יו"ד סי' ט( בזה"ל, 'ומ"מ המנהג להטביל כלי 
סעודה של בתי מלון היכא דאפשר, ויש להטבילם בלא ברכה. שספק ברכות להקל'. 
ע"כ. ואם כן ה"ה בנ"ד שבאים לקיים מצוות גמ"ח בהשאלת הכלים, יקיימו אותה 
בהידור ויטבילו קודם את הכלים ללא ברכה. וכדאי שיטבילו עימהם כלי נוסף שחייב 
בברכה ולברך עליו ולפטור את שאר הכלים. ובזה יכול לברך על טבילת "כלים", וכמו 
שפסק מהר"ם בן חביב בשו"ת קול גדול )ס"ס מ'( לגבי כלים המסופקים שמטבילן עם 
כלי החייב שמברך על טבילת כלים. והביאו הרב בהליכ"ע )עמ' רנד( להלכה עיי"ש.


