
'ערכו של יהודי - מחשבות לבין המצרים'
  מאת הגאון הגדול רבי משה קלזאן שליט"א

מרצה נכבד רצה להוכיח את חשיבות האדם בעיני עצמו, הוא הוציא שטר 
של מאה שקלים ושאל את המאזינים מי מעוניין בשטר?   כולם הרימו ידים.  
הוא זרק את השטר על הרצפה ודרך עליו בבזיון, ושאל מי עדיין מעוניין 
בשטר?  כולם הרימו ידים. ואז הוא הרים את השטר וקימט אותו בסוג של 

השפלה, ושוב שאל מי עדיין מעוניין בשטר?   כולם שוב הרימו ידים.

ואז הוא פנה את הקהל ואמר, שימו לב היטב לתרגיל שעשיתי לכם, כולכם 
רציתם את השטר למרות שהשפלתי אותו וביזיתיו, כי מה שעשיתי בו לא 

הוריד במאומה משוויו, כי ערכו תלוי במה שהוא ולא במה שעשו לו !
למדו נא מזאת שלגמרי לא חשוב מה עשו לכם, אם מישהו עבר השפלה, 
התעללות, או כל סוג אחר של בזיון, לעולם אל תסתכל על עצמך מתוך מה 
שאירע עמך, כי "בך בחר ד' מכל העמים להיות לו לעם סגולה" וכל מה 

שיעשו לכם לא יוריד בכהוא זה ממעלתכם העצמית...
נזכרים  וכולנו  בין המיצרים,  השבוע התחלנו את שלושת השבועות של 
בגעגועים לבית המקדש שהיה וחרב, ואנו מצפים בכל עת לבנייתו מחדש.
בנו  מאס  שהקב"ה  טוענים  האסלאם  וגם  הנצרות  שגם  ידוע  זאת  עם  יחד 
בחרפה  פניו  מעל  אותנו  והשליך  בתמוז[  בי"ז  ]שחל  העגל  חטא  לאחר 

ובבוז... וכמובן בחר בהם...
לא  ונחלתו  עמו  ד'  יטוש  לא  "כי  בתנ"ך  שכתוב  מה  את  יודעים  אנו  אך 
ואע"פ  ירחמנו.  ישוב  עוד  הוא  עלינו  כועס  הקב"ה  כאשר  וגם  יעזוב", 
שסבלנו מרורות והשפלות ע"י אומות העולם במשך אלפיים שנות גלותנו, 
אנו נעמוד כצור איתן ונדע שמעלתנו אינה מכח יחס הזולת אלינו אלא היא 
מעלה עצמית שאיננה ניתנת לשינוי כמו שאמר הכתוב "בך בחר ד' להיות 

לו לעם סגולה".
בצום י"ז בתמוז אמרנו בתפלת "עננו", "כי בצרה גדולה אנחנו".    רבים 
תמהים באיזה צרה אנו נמצאים ?  הרי ב"ה מדינת ישראל נמצאת בתנופה 

כמעט בכל השטחים, טכנולוגיה והייטק וכדו', על איזו צרה מדברים ?
ותשובה לכך היא ההיבט הרוחני שלנו. שכחנו כמה חשוב השגשוג הרוחני 
של כל רבדי העם ולא רק של בני הישיבות, חשוב שיתרבה כבודו של בורא 
עולם בבנין ביתו ההרוס. חשובה השבת הקדושה שעדיין לא כולם נהנים 

מזיו אורה, ועוד דברים רוחניים רבים שאנו מצפים מאד ליישומם בקרוב.

השולחן ערוך ׁבסימן א' סעיף ג'ׂ כותב : ראוי לכל ירא שמים שיהא מיצר ודואג 
על חורבן בית המקדש.  שאל מישהו את אחד מגדולי הדור, על מה אני צריך 
להיות מיצר ודואג, אם אני לא מרגיש בחסרונו של בית המקדש ?  ענה לו 
הרב, גם אתה צריך להיות מיצר ודואג על כך שאינך מיצר ודואג על חורבן 

המקדש... 
ולמרות כל הסבל שסבלנו במשך שנים רבות כל כך, תמיד נייחל לבנין 
המקדש ותמיד נרגיש את הערך העצמי של כל יהודי ללא קשר כלל לדברים 

שקרו עמו כתוצאה מגלותנו בין האומות.
שבת שלום!

 

'בגנות הכעס וחסרונותיו'
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אחרי החטא הנורא שהכשילו מדין את עם ישראל, מצווה הקב"ה את משה רבינו 
"נקם נקמת בני ישראל מאת המדיינים", עם ישראל נלחם במדין וחוזר עם שלל רב, 
משה רבינו ואלעזר הכהן וכל נשיאי העדה יצאו אל מחוץ למחנה לקדם את פני העם 
השבים מן המלחמה )במדבר י"ג(. וכאשר משה רבינו רואה את העם ואת השלל שהביאו 
מן המלחמה, הוא כועס על עם ישראל, "ויקצף משה על פקודי החיל שרי האלפים 
ושרי המאות הבאים מצבא המלחמה, ויאמר אליהם משה החייתם כל נקבה, הן הנה 
היו לבני ישראל בדבר בלעם למסר מעל בה' על דבר פעור ותהי המגפה בעדת ה'". 
עם ישראל החיו את הנקבות, ועל כך קצף משה מדוע השאירו אותן בחיים, והרי 
את  והחטיאה  שאפשר  מי  כל  את  להרוג  ציווה  כן  ועל  ישראל,  עם  את  החטיאו  הן 
העם. וכאן פונה העם אל משה בשאלה כיצד מכשירים את הכלים שלקחו ממדין, את 
זה קורה דבר תמוה מאוד, משה רבינו מנהיג האומה  וברגע  והעופרת,  הזהב הבדיל 
דיני  את  לכאורה  הפשוטות  התשובות  את  לענות  יודע  אינו  הוא  מדיבורו,  משתתק 
הגעלת כלים... אלעזר הכהן שהיה לצידו של משה, פותח את פיו ומלמד את העם 
את ההלכות במקום משה רבינו, "ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה 
את  הנחשת  את  הכסף  ואת  הזהב  את  אך  משה,  את  ה'  צוה  אשר  התורה  חקת  זאת 
וכו'.  וטהר  באש  תעבירו  באש  יבא  אשר  דבר  כל  העפרת:  ואת  הבדיל  את  הברזל 

באותה  הרי  אלו?  הלכות  רבינו  ממשה  שנתעלמו  הסיבה  מהי  להבין  ויש 
בשעה  לעשות  עליהם  מה  שילמדם  אליו  נשואות  היו  העם  כל  עיני  כל  שעה 
ויותר  רבינו?  משה  של  במקומו  הדיבור  רשות  את  הכהן  אלעזר  נטל  ומדוע  זו, 
אשר  התורה  חקת  "זאת  אומר,  לעם  דבריו  בתחילת  הכהן  אלעזר  הרי  מכך, 
בעצמו? יצוום  לא  שמשה  מדוע  משה,  את  ה'  ציווה  ואם  משה"...  את  ה'  ציווה 

רבותינו בגמ' מגלים לנו את הסיבה בעטיה משה רבינו לא ידע לומר לעם את ההלכות, 
"אמר ריש לקיש, כל אדם שכועס, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו, אם נביא הוא 
נבואתו מסתלקת ממנו, והגמ' מביאה על כך ראיות, אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו - 
ממשה דכתיב ויקצוף משה על פקודי החיל וגו' וכתיב ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא 
הבאים למלחמה זאת חוקת התורה אשר צוה ה' את משה וגו', מכלל דמשה איעלם מיניה.
הלכות  ממשה  נתעלמו  בגינה  העיקרית  שהסיבה  חז"ל  אותנו  מלמדים 
ספק  ואין  ממנו.  מסתלקת  חכמתו  הכועס  וכל  העם,  על  שקצף  משום  אלו, 
הייתה  מגמתו  רבינו  משה  לחינם.  ולא  מוצדק  היה  רבינו  משה  של  שכעסו 
הלכה. ממנו  נתעלמה  הכי  ואפילו  ישראל.  עם  את  ולהציל  ה'  לכבוד  לקנא 
מהאדם  מסתלקת  הכעס  ידי  שעל  זה  טבע  הבורא  שברא  משום  וזאת 
אינם  וחכמה  שכעס  אלא  עונש  זה  אין  בקרבו,  אשר  האלוקית  החכמה 
רגע.  באותו  מסתלקת  החכמה  כן  ועל  אחת,  בכפיפה  לגור  יכולים 

ועל גנות הכעס כבר כתב רבינו האר"י ז"ל )ספר הליקוטים וזאת הברכה פי"א( בענין הכעס היה 
מקפיד יותר מכל העבירות והטעם אחד כי כל העבירות אין מחליפין הנשמות קדושות 
באל זר כמו הכעס, כי כאשר יכעס האדם מסתלק ממנו הנשמה הטהורה ונכנסה בו רוח 
הטומאה וגם כל הכועס חכמתו ונבואתו מסתלק ממנו, ואפילו היה חסיד גדול מי לנו 
גדול ממשה רבינו ע"ה שבשלשה מקומות בא מכלל כעס לידי טעות, שהיה הכעס לדבר 
מצוה וכו', ואע"פ שעשה אדם תקונים על נפשו ממצוות רבות, הכל נאבדים ממנו כי 
נאבד ממנו אותה נשמה, נמצא סתר כל מה שבנה מימיו, אך שאר עבירות אינן טורפין 
והתשובה  ההוא,  לפגם  יחידי  ובתיקון  בו  ונשארים  אותה  פוגמים  רק  לגמרי  הנפש 
שעושה נתקן הפגם אבל על הכעס שנעקר ממנו נשמתו צריך תקונים רבים והכנות רבות 
לחזור הנשמה אליו אחר שנטרפה על כן צריך ליזהר מן הכעס אף לדבר מצוה. ע"כ.

והעצה היעוצה להתמודד עם מידה רעה זו, נמצאת אף היא בפרשתנו,  וכמו שדייק 
הגר"ז סורוצקין בספרו אזנים לתורה, שצריך ביאור מדוע חזרה התורה וכפלה שמו של משה 
רבינו, "ויקצוף משה על פקודי החיל... ויאמר משה... והרי ידענו מי הוא המדבר עימם?
כועס  היה  שכאשר  רבינו  ממשה  עצום  לימוד  התורה  שלימדתנו  וביאר, 
מוציא  היה  מכן  לאחר  ורק  מכעסו,  מעט  שוהה  אלא  מיד,  מדבר  היה  לא 
התורה  דקדקה  כן  ועל  ומיושב,  בנחת  היה  דיבורו  דיבר  וכאשר  מפיו,  דיבור 
לכן  שקודם  שלמרות  ללמדך  רכה,  בלשון  משה",  אליהם  "ויאמר  באומרה, 
רכה. בלשון  משה"  "ויאמר  מכעסו  שהתיישב  אחר  מקום  מכל  משה"  "ויקצף 

ידבר  שלא  וכעס,  נכשל  אדם  שאף  הכעס,  למדת  טובה  עצה  מכאן  למדנו 
בליבו. אשר  את  יאמר  אח"כ  ורק  רגעים  כמה  ימתין  אלא  קצפו  בשעת 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה



שאלה: המתארח בבית מלון ויש לו כיור לנטילת ידיים רק בחדר 
השירותים או באמבטיה או במקלחת האם מותר ליטול ידיו שם.

תשובה: במקום שאין כיור אחר בחדר ליטול ידיו מותר ליטול 
יש  אם  אבל  והאמבטיה  השירותים  בחדר  שנמצא  בכיור  ידיו 
שם מקלחת אפילו לבדה חייב שיהיה הפסק בין הכיור למקלחת 
בצורת הפתח שיעמיד קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהם או 
שיעמיד וילון בין הכיור למקלחת. והברכה על הנטילה והניגוב 

יהיו מחוץ לחדר השירותים.
ביאורים: בגמ' ברכות דף כו' מובא שבית הכסא של פרסאי אין לו דין בית הכסא 
ונפסק בשו"ע בסי' פג' סעי' ד' בית הכסא שהוא בחפירה ופיו בריחוק ארבע אמות מן 
הגומא והוא עשוי במדרון בענין שהרעי מתגלגל ונופל מיד למרחוק וכן המי רגלים 
יורדין מיד לגומא כסתום דמי ומותר לקרות בו אם אין בו ריח רע וגם אין משתינין 
בו חוץ לגומא. ועיין בשו"ת יבי"א ח"ג סי' א' ב' שנקט שאם האסלה נקיה מותר 
ליטול ידיו שם ואם אינה נקיה אין להקל בזה. וכתב בפס"ת עמ' נג' ע"פ היבי"א ועוד 
שלכתחילה ינגב הידיים מחוץ לבית הכסא. ועיין שו"ת אול"צ ח"א סי' א' שכתב 
שבחדר האמבטיה מותר ליטול ידיו אבל באמבטיה עצמה אין להקל ליטול שם ידיו 
כיון שעיקר טעם האיסור שמותרי האדם באותו מקום )וזה הטעם העיקרי(, וראוי 
שירא שמים יעשה צורת הפתח בחדר האמטיה כדי שיטול ידיו בשופי, ובח"ב עמ' 
כג' כתב מעיקר הדין מותר ליטול ידיו שם וכן לשתות שם מים ובלבד שיברך בחוץ 
ואם יש לו אפשרות ליטול במקום אחר לא יטול שם אלא רק אם עשה צורת הפתח 
ולא די בוילון, וכ"כ בהלי"ש תפילה עמ' רמח' שלכתחילה אין ליטול ידיים בבית 
הכסא אבל בשעת הדחק כגון במטוס מותר והנכנס ליטול דבר מבית הכסא נקי אינו 

צריך נטילה.

חוץ  נטילה שם כשאין שם מקלחת  להתיר  אול"צ שם שכל האמור  וכתב בשו"ת 
מהאמבטיה אבל אם יש עוד מקלחת או שיש שם רק מקלחת אין להתיר נטילה שם 
עד שיעשה צורת הפתח )קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהם( בין המקלחת לכיור 
שמקלחת נידונית כבית המרחץ בשוני מחדר אמבטיה שרק האמבטיה עצמה נחשבת 
כבית מרחץ ולא מה שלידה אבל מקלחת כל החדר שהיא בו נחשב כבית המרחץ. 

או שיעמיד וילון ביניהם.

ענייני נטילת ידיים

שאלה: ילד שכל בוקר אינו מעונין ליטול ידיו מכלי אלא רק 
מה  לנטילה  כלי  לו  שאין  מי  וכן  זה.  דבר  יועיל  האם  מהברז 

יעשה האם יוצא בנטילה על ידי הברז.

תשובה: מי שאינו נוטל ידיו בבוקר מכלי מכל סיבה שהיא יטול 
ידיו על ידי הברז שלש פעמים ולאשכנזים אף יברך על נטילה 

זו ולספרדים לא יברך על נטילה זו.
ואף שעיקר  הנטלה  על שם  ידיים  נטילת  על  הוא  הברכה  נוסח  כידוע  ביאורים: 
חיוב נטילה בנטלה הוא בסעודה אבל בנטילה לבוקר נחלקו אם הוא רק לכתחילה, 
והנה בשו"ע בסי' ד' סעי' ז' כתב טוב להקפיד בנטילת ידיים שחרית בכל הדברים 
המעכבים בנטילת ידיים לסעודה וכתב הרמ"א מיהו אינו מעכב, לא כלי ולא כח 
גברא ושאר הדברים הפוסלים בנטילת הסעודה. וכתב המ"ב בס"ק יז' שמועיל אף 
להעביר רוח רעה ולכן אם אין לו כלי שלם מותר ליטול מכלי נקוב וכן מפלו"מף 
אף שאין כאן כח גברא כמבואר בהלכות נטילת ידיים אבל אם שכשך ידיו במים 
לא מועיל לרוח רעה ומבואר בדבריו שכלי אינו מעכב. וכ"כ בשו"ת אול"צ ח"ב 
שבשו"ע  וראיה  ברכה  עם  מהברז  פעמים  שלש  יטול  כלי  לו  אין  שאם  כא'  עמ' 
בסעי' א' כתב ירחץ ידיו ויברך על נטילת ידים ומשמע שרק רחיצה ולא נקט בכלי, 
ובפשטות דעת המ"ב שיברך גם על נטילה זו שלא ראינו שחילק בזה. אמנם יש 
הסוברים שסוף סוף יש בזה ספק ברכות להקל ולא יברך וכן מבואר בכה"ח בס"ק 
כז' כיון שדעת המו"ק בדעת הרשב"א שכל דבר מעכב נטילה זו חוץ מניגוב והרי 

קימ"ל סב"ל נגד מרן לכן לא יברך על נטילה זו וכן דעת מרן הגרע"י כן. 

בין  בימי  מלומר שהחיינו  ליזהר  טוב    | בין מצרים  בימי  ברכת שהחיינו 
המצרים על פרי או על מלבוש, אבל על  ברית מילה ופדיון הבן  אומר שהחיינו, ולא 
יחמיץ המצוה )שו"ע תקנא –יז| כה"ח ס"ק רטז( וכן בפרי שלא ימצאנו בשוק לאחר ט' 
באב, מותר לברך עליו שהחיינו, ולאכלו בין המצרים )רמ"א|  בנימין זאב סי' קס"ג ותשובת מהרי"ל(. 
וטעם האיסור ביאר המגן אברהם )סימן תקנא ס"ק מב(: כיון שהזמן ההוא זמן פורענות, 
אין לברך "שהחיינו והגענו לזמן הזה", אבל אין הטעם משום אבלות, שהרי לא מצינו 

שאבל אסור לברך שהחיינו.
בשבתות שבנתיים| בשבתות שבימי בין המצרים יש אומרים שמותר לברך שהחיינו 
על פרי או בגד חדש )מט"מ בשם ס"ח, ולבוש, משנ"ב ס"ק קא, וכ"פ בספר חזו"ע עמוד קכט(, אולם בכתבי האר"י 
אסר לברך "שהחיינו" על פרי או בגד אף בשבת )וכן פסק בספר אור לציון ח"ג פכ"ה –ג(. אולם 
לאחר ראש חודש אב, אין ללבוש בגדים חדשים ולברך שהחיינו אף בשבת  )יחוה דעת חלק 

א סימן לז. חזון עובדיה עמוד קלד(.(.

ללכת יחידי| צריך ליזהר מי"ז בתמוז עד ט' באב שלא לילך יחידי מד' שעות עד ט' 
שעות, משום שבהם קטב מרירי שולט )שו"ע סימן תקנא –יח| והיינו מסוף ארבע עד סוף תשע, מ"ב(. 
יש מבארים שכל החשש הנ"ל קיים רק בדרכים מחוץ לעיר, אבל בתוך העיר במקום 
שמצויים שם בני אדם אין חשש )ערוך השולחן סעף לט, וכן דעת החזו"א דינים והנהגות פ"כ ה"ה, 
וכ"כ הא"א מבוטשאטש(, וההולך לדבר מצוה אין צריך להזהר בזה כיון ש'שומר מצוה לא 
ידע דבר רע' )שו"ת התעוררות תשובה סימן שמח( . וכן יזהרו בימים אלו שלא לילך בין חמה 
לצל )מ"ב תקנא ס"ק קב(, וכל זה כשהולך בקו ישר בשביל בין חמה לצל, אבל אם הולך 
ברחוב באופן הרגיל ומידי פעם עובר בין חמה לצל של עצים ובניינים אין להקפיד בזה 

)קרא עלי מועד פ"ב ס"ק יט בשם הגר"ח קנייבסקי(.

ריקודים ומחולות| אסור לעשות ריקודים ומחולות מי"ז בתמוז ואילך )משנ"ב סימן 
תקנא ס"ק טז| וההבדל בין ריקוד למחול, שריקוד הוא אפילו  של אדם אחד או שנים, 
ומחול הוא ריקוד של אנשים רבים המסתובבים במעגל, )הגרש"ז אויערבאך(. ובסעודות 
מצוה כגון בשמחת שבע ברכות יש שהקלו לרקוד לצורך שמחת חתן וכלה, והוא הדין 
בכל שמחה של מצוה )שו"ת משנה הלכות בשם הגר"מ פינשטיין זצ"ל(. ויש אוסרים לעשות ריקודים  ומחולות 
אף בסעודות מצוה, ולכן כתבו שאף בסיום מסכת הנערכת בימים אלו, אף שמותר לשיר בפה אולם, אין לרקוד מפני שזה 

חמור יותר משירה בפה)שבט הלוי ח"ג סימן קנז, הגר"נ קרליץ, נשיח בחוקך גליון 13(.

אף על פי שמותר מעיקר הדין לשמוע בשאר  שמיעת מוזיקה בשמחה של מצוה| 
ימות השנה שירי קודש המלווים בכלי נגינה, וכמבואר, מכל מקום בימי בין המצרים 
יש להימנע מלשומעם. אפילו דרך הרדיו או טייפ וכדומה. אך בשמחת מצוה הנעשית 
ימי חופתם, או  בזמנה, כגון מילה או פדיון הבן, או בסעודת חתן וכלה בתוך שבעת 
המלווים  קודש,  שירי  לשמוע  מותר  למצוות,  הגיעו  ביום  הנערכת  מצוה  בר  בסעודת 
בכלי נגינה. אבל אם מקדימים או מאחרים במספר ימים את סעודת הבר מצוה, ראוי 
להחמיר שלא להשמיע כלי נגינה בסעודה זו בימי בין המצרים. וכן מותר להשמיע כלי 
נגינה בסעודת פדיון הבן, או בסעודת סיום מסכת. אבל בסעודה שעושים בלילה שלפני 
המילה, אין להתיר להשמיע כלי נגינה. והאשכנזים נוהגים להחמיר שלא להשמיע כלי 
חזו"ע עמוד   | לד  סי'  ח"ו  יחווה דעת  )שו"ת  בין המצרים  בימי  נגינה בכל סעודת מצוה הנערכת 
קנא| הליכות עולם ח"ב עמוד קלט(. וכן אין לנגן בימים אלו אף כשכוונתו לשם לימוד ותירגול 
נגינה)אור לציון ח"ג פכ"ה-ב(, אולם מורה לנגינה, וכן תלמיד שמפסיד שכר הלימוד 
שלו, מותר להם להמשיך ללמוד וללמד עד ר"ח אב,  אך לא לאחר מכן )הגרי"ש אלישיב 

אשרי האיש ח"ג(.

שירה בפה|  שירה בפה כשהיא דרך הודאה לה' יתברך, בלי כלי נגינה, מותרת אף בימי 
בין המצרים ובימי ספירת העומר. ומכל שכן שמותר להשמיע נעימה בתפלה, או בשעה 
ימי  או  בין המצרים  ימי  ובפרט בשבתות שבתוך  לימודו,  ומנגן בדרך  שעוסק בתורה 
הספירה. ואמנם שירה בפה בהתלהבות ובא לידי שמחה, יש להימנע בבין המצרים )שו"ת 

יחוה דעת ח"ו סי' לד | חזו"ע עמוד קנא| הליכות עולם ח"ב עמוד קלט(.

אופנים שיש להקל | הנוהג במכונית ושמיעת שירים בקול, מעורר אותו שלא ירדם, 
וכן מרכזיה של טלפון שמשמיעה שירים  מותר לשומעם, כיון שיש בזה חשש סכנה. 
בהמתנה מותר להשאיר את זה בימי בין המצרים, אם יש טירחה לנתק את השירה. וכן 
המתקשר אין צריך להמנע מלשמוע את השירה, כיון שאינו שומע להנאתו, אלא כדי 

לדעת אם הוא עדיין על קו הטלפון )הגרי"ש אלישיב אשרי האיש ח"ג(.
נגינה לצורך פרנסה| ישראל שמתפרנס על ידי השמעת קול מכלי נגינה בפני אנשים, 
אלא  כן לשמחה,  עושה  אינו  וגם  גוים,  אצל  כן  ועושה  יודע מלאכה אחרת,  אינו  אם 
מפני שאין לו מה לאכול, יש להתיר לו לנגן בכלי שיר גם לאחר ראש חודש אב. אולם 
אם עושה כן אצל יהודים, יש לאסור בכל ענין מיום שבעה עשר בתמוז, ואפילו עושה 
כן בפני יהודים שאינם שומרי תורה ומצוות, מפני שנמצא מכשילם בשמיעת כלי שיר 
בימים אלו  )עי' ביאור הלכה סי' תקנ"א ס"א ד"ה ממעטין שהתיר למנגן אצל גוי עד ר"ח אב. אולם בילקוט יוסף 

מועדים עמוד תקנד. ובהליכות עולם ח"ב עמוד קלז הקל אף לאחר ר"ח אב(.

רק  והספרדים מחמירים  מי"ז בתמוז,  בני אשכנז מחמירים שלא להסתפר   | תספורת 
בני ספרד הלומדים בישיבות  ד(.  ס'  סי' תקנ"א ס"ג, רמ"א  )שו"ע  בשבוע שבו חל תשעה באב 
אשכנזיות נחלקו הפוסקים האם מותרים להסתפר בשלושת השבועות?  יש סוברים שמן 
הראוי שינהגו כמנהג המקום, לא להסתפר ולהתגלח בשלושת השבועות, וכן אם באמצע 
בין המצרים נוסע לביתו ואח"כ חוזר לישיבה לא יסתפר בביתו ׁ)הגרי"ש אלישיב זצ"ל(ׁׂׂ. 
ויש סוברים שמותר להם להסתפר ואין בזה משום "לא תתגודדו", כיון שידועים בזה 
קנח(,  עמוד  עובדיה  חזון   | ו  אות  י"ד  פרק  "הליכות שלמה"  זצ"ל,  אויערבך  )הגרש"ז  והרמ"א  דעות השו"ע 
וסיים בספר 'חזון עובדיה' ומכל מקום אם רצו להחמיר על עצמם ולנהוג שלא להסתפר 

ולהתגלח כל ימי בין המצרים, תבוא עליהם ברכה.

'הלכות ימי בין המצרים'



     אמריקה לא ממש אוהבת את הטיפוס הישראלי שעשה בה מעשה קניין, 
ומוסר את נפשו כדי לקדש את ה”גרינקארד”.

אמריקה כידוע הפכה למדינת מהגרים, אבל זה לא סוד שמגוון הצבעים, 
העדות, הכתות, והטרופים, כבר מזמן עברו את הטעם הטוב. המהגרים 

לסוגיהם תרמו תרומה מכרעת לִמינּוף הפשע ושאר מרעין בישין, שהגיעו עד 
לפתחי מדינת ישראל, שהתמקמה לה כעוד כוכב תרבותי עלוב נפש בדגל 

ארה”ב.

אבל מה לעשות, מליון וחצי ישראלים תקעו יתד עקשנית והיכו שורש 
אימתני במרחב היבשת הזו, שמספרים עליה שהיא נושאת בחובה אפשרויות 

בלתי מוגבלות. נו, נו.

הישראלים מגיעים לשם עם תקווה נאיבית משהו, לגרד את המיליון הדולרי 
הראשון כבר בשנה הראשונה. יחידים מצליחים, כל השאר רק עסוקים 

בגרוד אחר גרוד כדי להישרד, ובמקרה הטוב מצליחים להחזיק את הראש 
מעל גשר סאן-פרנציסקו, ולא לטבוע. אחרי שלושה או ארבעה עשורים, 

אחרי שילדיהם נשאו נוכריות, ושערם הלבין, הם ניגררים לארץ תשושים, 
כבויי עיניים, כדי למות בה, ולחסוך גילגול מחילות, חצי נחמה. גם זה 

משהו.

אבל יש כאלה שמצליחים להמלט ממלכודת הדבש הזו, לפני שהיא בולעת 
אותם.

האחים שוקי וצביקי גרינפלד גדלו בשכונה ממוצעת בחולון המשמימה, 
וכבר בשחר נעוריהם חלמו על המיליון שמחכה להם בארה”ב. אביהם, יהודי 

דתי, איש פשוט וישר-דרך ניסה לשכנע את בניו להישאר כאן. אבל אחרי 
השרות הצבאי, וכמה נסיונות עיסקיים כושלים החליטו האחים גרינפלד 
לעטות שש כנפיים לאחד, ובטפיפה אחת או שתיים, נחתו בניו-יורק כדי 

להוכיח לאבא שלהם, שהם מסוגלים להצליח בגדול. למותר לציין, שהאחים 
נמוכי הקומה ומקורזלי השיער , כבר מכיתה ו’ שמטו את שמירת המצוות 

מדרס לגלגלי המהפכה הציונית. אביהם היה חלש מול עוצמתם של השניים, 
שיותר נהנו מצפיה בארוע ספורט מאשר מתפילת מנחה בבית הכנסת 

השכונתי.

אמריקה לא גלגלה שטיחים לכבודם, והם נאלצו לנדוד כדי לאסוף את 
פת-לחמם. פה ושם הם העבירו דירות מרובע לרובע, עסקו בשטיפת כלים 

במסעדות, וכל מלאכה בזוייה – שדולר בצידה – הפיחה בהם רוח חיים.

אבא ואמא גרינפלד התפללו עליהם מעומק ליבם, והשנים חלפו. הבנים היו 
מתקשרים מעת לעת, דיבור קצר, לקוני, מרגישים טוב, מרוויחים טוב, עד 

לחג הבא. כך חלפו להן חמש שנות געגוע. משפחת גרינפלד מחולון היתה 
רצוצה מגעגועים.

האמא גרינפלד החולנית התחננה לפני בעלה: “סע לארה”ב, תיקנה להם 
כמה מתנות ותראה מה שלומם מקרוב. יש לי כבר הסתיידות עורקים 

מהניתוק הזה...”. מאז שהגיע ארצה אחרי זוועות השואה, לא יצא מר 
גרינפלד מהארץ. מה יש לו לחפש בארץ טומאת העמים? כאן נחלת אבותיו, 

אך נוות ביתו לא היתה רגועה, ומה לא עושים בשביל שלום בית אמיתי.

היה זה יום שמש ניו-יורקי חבוט למדי כשמר גרינפלד הקשיש שרך 
רגליים לכוון אחד מרחובות ליבה של העיר. השעון אותת – תפילת מנחה. 
הוא הבחין בפינת הרחוב בבית כנסת קטן – “שערי רחמים” ונכנס פנימה, 

החזן בדיוק עמד ב”אשרי”. היו שם המון פרצופים ישראלים, והאבא 
הקשיש היה בטוח שהם יסייעו לו לאתר את בניו.

אחרי “עלינו לשבח” הוא פנה למתפלל צעיר ושאל אותו “אתה במקרה 
מכיר את האחים שוקי וצביקי גרינפלד?”. הלה חייך במאור פנים: 

“בוודאי, הם חברים טובים שלי” והשניים צעדו עקב בצד אגודל לכוון 
דירתו של בנו הבכור שוקי גרינפלד.

החוויה היתה קשה. פתחה את הדלת, לא פחות ולא יותר, אשה צעירה, 
שהיתה עטויה שרשרת כסף ועליה... צלב. גם פניה העידו עליה, שהיא 

איננה בת ברית.

בנו היה ישוב על כורסא בוהה מול המרקע.

זו אשתך? שאל גרינפלד את בנו הבכור. והלה חיוור כסיד השיב: “כן 
אבא”. האבא סבב על עקביו, ונפנה לביתו של צביקי בנו השני. גם כאן 

חזרה הסצינה, באותו דיוק ממש. צביקי נשא אף הוא גויה... גרינפלד לא 
המתין לשובו של בנו מן העבודה ואמר לגבירתו: “מסרי לו שאבא בא 

לבקר”.

הוא עלה אחרי 24 שעות על המטוס הראשון ושב לישראל, כאוב ומיוסר 
כשהוא ממלמל “אני אב שכול, אני אב שכול”.

האחים שוקי וצביקי גרינפלד נועדו זה עם זה בחצות הלילה. שניהם היו 
נסערים. הם הקפידו לא לספר בבית על “הנישואין” הללו, אבל סוף דבר 

הכל נשמע... עוף השמים לא היה צריך להוליך את הקול. אבא שלהם, 
גילה את פרצופם האמיתי.

ידידם של הגרינפלדים מבית הכנסת השכונתי שליווה את אביהם לאותו 
ביקור היסטורי ביקש מהם להיפגש עם רבו, הרב שמריה גרוס.

“תתייעצו עם הרב” אמר “הוא יעזור לכם לצאת מן הפלונטר המביך”.

הרב גרוס היה איש צעיר אף הוא, נמרץ וחד לשון.

“אין פשרות מתוקים שלי. לנטוש את הגויות!!! זה איסור חמור. כל דקה 
היא עבירה” נזף בהם הרב.

האחים גרינפלד רעדו כמו לולבים ברוח. הם כבר התרגלו לעבירה... חזר 
ושנה בה, נעשית לו כהיתר. שוקי היה הנועז הראשון. יומיים אחר כך הוא 

ארז מזוודה, נטש את הנוכריה, נשק לאחיו ונסע ארצה. נקיפות מצפון 
אחזו בו, הוא נכנס לישיבה, עשה תשובה שלמה, וחצי שנה אחר כך כבר 

נישא למירב, בעלת תשובה מבית טוב.

מר גרינפלד היה מאושר. לפחות בן אחד ניצל. התפילות מועילות.

לצביקי היה קשה עוד יותר. הוא היה קשור בעבותות של עבירה... 
לעבירה. הקירבה לרב גרוס נתנה לו תקווה, עידוד, חיזוק, אבל עדין לא 

היתה בו את העוצמה לקום וללכת. הוא היה יותר מדי קשור, אחוז, בחבלי 
הקסם של מי שמצוי בעבירה... הוא הרגיש שהוא חותך בבשר החי שלו, 

אם הוא נוטש.

אחרי שנה, הוא פשוט אזר אומץ, עלה למטוס והגיע ארצה. אחיו חיכה לו 
בשדה התעופה, והביא אותו הביתה. ההורים גרינפלד בכו לילה ארוך. הבן 

חזר...

בכולל, בחולון, יכולתם להבחין באחים גרינפלד שוקדים על תלמודם. 
שוקי כבר הקים משפחה, אבל צביקי שכבר נראה חרדי לכל דבר, לא היה 

מסוגל להשתדך. כוחות טמירים ועלומים משכו אותו בחזרה לאמריקה, 
לאשה ההיא שאסורה לו עפ”י ההלכה.

הוא הלך לשידוך ראשון – כשלון. גם השני, השלישי והרביעי היו כשלון.

למה צביקי גרינפלד לא משתדך??



לבו משום מה היה במערב.

ארבע שנות לימוד תורה חלפו עליו, הקפיד על קלה כבחמורה אבל שידוך לא 
רואים באופק. כשלון אחרי כשלון.

ראש הכולל, שניסה להיכנס אל ליבו, שמע אותו לוחש “כבוד הרב אינני 
מסוגל להינשא לאף אשה... לבי קרוע”.

חלפה עוד שנה של יסורין, עד שראש הכולל פנה אל צביקי ואמר לו: “ידידי 
יש לי שידוך מעניין עבורך, גיורת שלומדת בירושלים... תנסה. כבר מזמן לא 

ניסית להשתדך”.

חורף ירושלמי פרש את טלית ענניו האפורים על ארבע כנפות הארץ. צביקי 
גרינפלד המתין בלובי המלון לגיורת. הוא היה יקה כמו אבא שלו, וחצי שעה 

לפני המועד הנקוב, הוא התיישב על כורסא עמוקה עיין ב”מסילת ישרים” 
ולגם מיץ אשכוליות. דייקן כרוני, בשעה 18:30 בדיוק נכנסה המיועדת, 

לבושה בצניעות מסוגפת ואיננה מישירה מבט.  

“אני צבי”.

“שמי שרה מלכה”.

הקול היה מוכר לו מאד, גם תווי הפנים.

מסובב כל הסיבות העמיד לפניו את האשה האסורה לו מארה”ב, כאן בארץ 
ישראל, עם כל צדדי ההיתר. קתרין הנוצריה, עכשיו היא שרה מלכה. כמו רבי 

עקיבא ומטרוניתא.

זו לא היתה פגישה. אלו היו מפלים של בכי, של הודייה לקדוש-ברוך-הוא, של 
הדבקות בשכינה, של התעלות באמונה ובהשגחה הפרטית. עכשיו הבין צביקי 

את פשר המעצורים והמחסומים.

קרוב לחמש שנים של ניתוק, מסתיימים בכתובה.

“כשעזבת את ארה”ב, הרגשתי צורך פנימי להדבק בעם היהודי, ידעתי שאולי 
יותר לא תהיה בעלי, אבל מי שיהיה בעלי לעתיד חייב להיות יהודי, רק יהודי. 

הרב גרוס שלח אותי לשיעורי טרום גיור, אח”כ באתי לישראל להתגייר 
ולמדתי בסמינר לבנות. זה השידוך הראשון שיצאתי אליו... וכאן אני פוגשת 

אותך”.  דמעות של גשם ירושלמי ליוו את צביקי ואת שרה מלכה הגיורת 
בדרכם אל החופה. הרבה אנשים שהכירו את הסיפור הרטיבו ממחטות.

“הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל”, רעד קולו של צביקי. 

היו מי ששמעו גם את  ניו-יורק עונה: “מקודשת מקודשת”.

שתיקה

בימי הנעורים לומדים לדבר, ובימי הזיקנה – לשתוק. וזו מגרעתו 
הגדולה של האדם, לומד הוא לדבר בטרם ידע לשתוק.

)רבי מנדל מקוצ’ק(

היסורים- איתות שמיימי

לא כל בעיה קלה היא סיבה לרוץ לרופא. עם זאת,  ננסה להביט 
גם מן הזווית של הרופא – אם אדם מבקש את עזרתנו, ולאו 
דווקא בעניין רפואי, רצוי מאד שנגלה אמפטיה ורגישות. גם 
אם אותו אדם הוא קצת נודניק או טרחן. הטרחנות שלו היא, 
רגשות  מעל  להתעלות  אפוא  ננסה  מהמסכנות.  חלק  אולי, 

קטנוניים, ולסייע ככל יכולתנו. 

ומה אם אנחנו 'הרופאים ‘של עצמנו? במקרה כזה, ננסה להבין 
לסייע  ונשתדל  אותנו,  ללמד  אמורה  שהמחלה  השיעור  את 
לעצמנו במלוא האמפטיה... גישה זו נכונה לא רק בנסיבות 
של מחלות קשות ומסוכנות, אלא בכל מקרה של כאב ובכל 
עניין המטריד את האדם. אפילו לכאב שיניים פשוט יש סיבה 

עמוקה ורוחנית יותר מכפי הנראה לעין. 

הגמרא מספרת, שרבי יהודה הנשיא, המכונה "רבנו הקדוש", 
סבל מכאבי שיניים במשך שלוש עשרה שנה. אמרו חכמינו 
ז"ל: "כאבים אלו באו לו על ידי מעשה, ועל ידי מעשה הלכו 

מאתו". 

מפני מה באו? – עגלים שהובלו לשחיטה עברו בסביבתו של 
רבנו הקדוש. עגל אחד רץ אליו, טמן את ראשו בין קפלי בגדיו,  
והחל פועה, כאומר "הצילני!" אמר לו רבנו הקדוש:”לך, לכך 

נוצרת". אכן, לכך נוצר. 

בעלי החיים נבראו עבור האדם, ותיקונם הוא לשמש לעבודת 
ה', לעלות על השולחן לכבוד שבת וחג, ולהיות נאכלים לשם 
שמים, לאחר ברכה וכד’. לכך נוצר העגל, אולם לא ראוי היה 
לרבי לומר זאת באותה עת. מאחר שהיה בדרגה כה גבוהה, 
נתבע על שהיה חיסרון מועט ברחמיו על בעל החיים. אמרו 
בבית דין של מעלה: הואיל ואינו מרחם, יבואו עליו ייסורים. 

כך החלו שלוש עשרה שנות הסבל, שבמהלכן התייסר בכאבים 
עזים. הייסורים באו ע"י מעשה, וגם נסתלקו ע"י מעשה. יום 
של  בגורים  והבחינה  הבית,  את  רבי  של  אמתו  ניקתה  אחד 
חולדה. היא ביקשה לסלק את הגורים, אך רבי אמר לה להניח 
להם, שהרי על הקב"ה נאמר "ורחמיו על כל מעשיו", )תהלים 

קמה, ט( 

כל  על  ולרחם  בדרכיו,  ללכת  צריכים  האדם,  בני  אנו,  ואף 
ברייה. כשראו מן השמיים את רחמיו על בעלי חיים, הסירו 
ממנו את הכאב. )בבא מציעא פ"ה ע"א, מדרש רבה בראשית ל"ג, ג'(.


