
                'צדיק גוזר וה' מקיים'
 מאת הגאון הגדול אברהם קריספין שליט"א

רבי  אמר  נחמני  בר  שמואל  רבי  אמר  א(  עמוד  פה  )דף  מציעא  בבא  במסכת 
יונתן כל המלמד את בן חבירו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה, שנאמר אם 
תשוב ואשיבך לפני תעמד. וכל המלמד את בן עם הארץ תורה אפילו הקדוש 
כפי  מזולל  יקר  תוציא  ואם  בשבילו, שנאמר  - מבטלה  גזירה  גוזר  הוא  ברוך 
תהיה. ע"כ  וכך כתב רש"י בירמיה טו על הפסוק כפי תהיה אם תוציא אדם 
הגון מאדם רשע שתחזירנו למוטב כפי תהיה שאני גוזר גזירה ואתה מבטלה.
)ב כו( ואת הנפש אשר עשו בחרן כשם שאני זרקתי  ואמרו באבות דרבי נתן 
עליו  מעלה  בתשובה  אנשים  החזתה  אם  כך  הראשון  אדם  ובראתי  נשמה 
ועל  לך  ויקם  ותגזר אומר  כב  נאמר באיוב פרק  זה  ועל  הכתוב כאילו בראה. 
מהלך  שהיה  דוסא  בן  חנינא  ר'  כענין  האלשיך  רבינו  ופי'  אור  נגה  דרכיך 
והאיר  המטר  וחדל  בצער  וחנינא  בנחת  העולם  כל  ואמר  ממטיר,  והיה  בדרך 
העולם, הגיע לביתו ואמר חנינא בנחת והעולם בצער והמטיר. וכענין זה יאמר 
נגה  בצער,  שהיית  בדרך  שבהיותך  היות  עם  לך,  ויקם  שימטיר  אומר  ותגזר 

'מהו כוחה של תפילה - מחזק במיוחד'
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"ויעתר יצחק לה' לנוכח אשתו כי עקרה היא ויעתר לו ה'". 
יכול  שלא  סלע  כמו  עקרה  היתה  שרבקה  מובא  במדרש 
ורבקה  שיצחק  ואחר  רבות,  שנים  במשך  פירות  להוציא 
מתעברת.  ורבקה  יצחק  של  לתפילתו  הקב"ה  נענה  מתפללים 

התורה  הייתה  קודם  שהרי  קושי,  יש  לכאורה  בפסוק  שלמתבונן  אלא 
שיצחק  לומר  מכן  ולאחר  עקרה,  הייתה  שרבקה  להודיענו  צריכה 
שיצחק  ההיפך,  מתבאר  בפסוק  אך  בבנים.  שיפקדם  לקב"ה  התפלל 
עקרה. הייתה  שרבקה  התורה  מודיעה  מכן  לאחר  ורק  התפלל, 
דבריו,  הם  וכך  נפלא,  באופן  זה  את  וביאר  כך  על  עמד  בספרו  בחיי  ורבנו 
'אבל הכונה לשון הכתוב, כי התפלה סבת העקרות - ולומר לך שלא נתעקרה 
העיקר  שהיא  התפלה  הקדים  לפיכך  הדבר  על  שניהם  שיתפללו  כדי  אלא 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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בגבעון  כענין שמש  אומר  ותגזר  יאמר,  המטר:או  חדל  כי  אור 
וכיוצא  וידליק  לחומץ  שאמר  דוסא  בן  חנינא  וכרבי  דום, 
כענין  מצות  או  מצוה  אור  ליכבות  מזכיותיך  ינכו  ולא  באלו, 
עכ"ל אור  נגה  דרכיך  כל  ועל  אם  כי  החסדים,  מכל  קטונתי 
מושל  אני  הקב"ה  אמר  אלקים  ביראת  מושל  צדיק  אמרו  ועוד 
באדם ומי מושל בי צדיק שאני גוזר גוזר גזירה והצדיק מבטלה. 
ויתן לך האלקים  יעקב  יצחק את  זה בכוח הברכות שברך  וכל 
יתן  ג(, רבי אחא אמר  )פרשה סו  ואמרו במדרש בראשית רבה 
לך  יתן  כלומר  לה,  לכשתצטרך  אימתי  אלהותא  לך  ויתן  לך 
להיות  לצדיק  ה'  שנתן  אומר  אלקים,הוי  תהיה  הצדיק  שאתה 
כאלקים שהקב"ה נותן אלהותו לצדיק. ועל זה אמר דוד המלך 
למקום  להגיע  יכול  שצדיק  קביכול  קודשו  במקום  יקום  ומי 
פסוק  חז"ל  ואמר  הקב"ה  של  המקום  להיום  מאוד  מאוד  גבוה 
זה כנגד יעקב ולפי מה שכתבנו ניחא דיעקב קיבל את הברכות 
 . ה'  ביראת  מושל  שהוא  אלהותא  לו  לתת  יצחק  והמשילו 
ואעתיק  פירוש הסולם לזוהר על האמר לעיל  פרשת ויקרא 
מאמר מי נח אות רמ וז"ל מכאן סימנא לחסידא וכו'  מכאן הסימן 
לחסיד צדיק, שלא נגלה הקשת בימיו, שבימיו לא נצרך העולם 
לאות הזה, מפני שהוא מגין על העולם בתפלתו. ומי הוא אותו שמבקש רחמים 
על העולם, וראוי להגן עליו. היינו כמו ר' שמעון, שלא נצרך העולם בימיו לאות 
הזה. כי האות ההוא סימן בעולם הוא, שאין מגין זולת הקדוש ברוך הוא, כנ"ל.
שהיה  אחד  נחש  ראו  ההוא,  בכרם  הולכים  שהיו  בעוד  וכו':  אזלי  דהוו  עד 
הנחש.  בראש  ידיו  והכו  ר' שמעון,  הוצק  בעפר.  בארץ  ולוהט  פתוח,  ופיו  בא 
נחש,  נחש  לו,  אמר  מתנדנדת.  לשונו  את  ר"ש  וראה  פיו.  והוריד  הנחש  שקט 
נמצא  יוחאי  בן  שמעון  שר'  והמסטין,  המסית  העליון,  ההוא  לנחש  ואמור  לך 
בעולם. הכניס הנחש את ראשו לנקב עפר אחד. אמר, ר' שמעון, גוזר אני, כמו 
שנחש התחתון חזר לנקב העפר, כן נחש העליון יחזור לנקב של תהום הגדול. 
אשתניק פי' הוצק, דהיינו שבא במצוקה. כי על צוקה, מתרגם שניקא )משלי א' 
)ויקרא רבה י"ח( שפירושו  כ"ז(. קטפר, פירושו הכו, מלשון ב"ו נותן קטפרס 
מכה. רחיש ר"ש בצלותא וכו': לחש ר' שמעון בתפלה. בעוד שהיו מתפללים, 
אינן  המחבלים  הכאות  למקומכם,  הכנסו  גזרות  פסקו  אומר,  אחד  קול  שמעו 
שורות בעולם, כי ר"ש בן יוחאי ביטל אותן, אשריך ר' שמעון, שאדונך רוצה 
ע"ה.  אבינו  יצחק  של  מברכותיו  הוא  זה  וכל  ע"כ  העולם.  בני  כל  על  ביקרך 

והסבה הראשונה שבשבילה בא העקרות לרבקה אמנו. ע"כ.

ויצחק  שרבקה  הצער  שכל  עצום,  יסוד  בחיי  רבינו  מבאר 
עברו במשך עשרים שנות עקרות!! שלא נדע איזה צער קשה 
קשה.  כך  כל  ואכזבה  יום,  יום  של  ציפייה  נתפס,  בלתי  זה 
אותו  נדע  שאם  אחד.  דבר  בגלל  להם?  הגיע  זה  כל  מדוע 
הקב"ה  בחיי,  רבינו  אומר  לקצה,  מקצה  ישתנו  שלנו  החיים 
רוצה  העולם  בורא  הקב"ה  יתפללו!  ורבקה  שיצחק  רצה 
על  אליו,  ומתפלל  שמבקש  שלו  הבן  של  הקול  את  לשמוע 
כן הוא שולח להם במתנה... עשרים שנות עקרות!! וכאשר 
יצחק ורבקה נעמדים להתפלל מיד באותו רגע הקב"ה נענה 
שיכולה  לאשה  עקרה  מאשה  הטבע  את  ומשנה  לתפילתם 
"פותר  מבינים  שאנו  כפי  לא  היא  התפילה  ילדים.  להביא 
ונבקש  לקב"ה  שנתקרב  המטרה  בעצם  היא  אלא  הבעיות" 
כדי  ובעיות  קשיים  לעיתים  הקב"ה  שולח  ולכן  ממנו, 
שנתפלל. )ובילקוט מעם לועז ביאר מדוע המתינו בתפילתם 

עד אז, משום שעד גיל שלוש עשרה כלל לא היה ברור אם היא עקרה משום 
עיי"ש(.  ההלכה  כפי  שנים  עשר  עוד  המתינו  מכן  ולאחר  קטנה.  שהייתה 

וכמו שדרשו רבותינו ז"ל, מפני מה נתעקרו האמהות? מפני שהקב"ה מתאווה 
לתפלתן של צדיקים. הקב"ה מחכה שתבקש ממנו, כשאדם מבקש הוא מראה 
בכך שהוא מבין שאין הדבר תלוי בו, ובנוסף הוא מראה שהוא מאמין שברצון 
הנותן לתת. ומסיים רבינו בחיי שם, ומכאן יש ללמוד עוד כח התפלה שהיא 
אמר  ולא  ויעתר  לשון  הזכיר  זה  ומטעם  הטבע,  לשנות  ואפילו  מאד  גדולה 
)בגמ'  וכמו שאמרו  הוא מלשון עתר  כי  ושאר הלשונות  ויצעק,  או  ויתפלל 
מה  ללמדך,  אלא  לעתר?  צדיקים  של  תפלתן  נמשלה  למה  יד.(  דף  סוכה 
מהפכת  צדיקים  של  תפלתן  כך  למקום,  ממקום  הזה  הגורן  מהפך  זה  עתר 
רק להתפלל.  דרוש  רחמנות. ממך  אכזריות למדת  הקב"ה ממדת  דעתו של 

והאדם  שנתפלל.  כדי  רק  זה  הבעיות  את  שולח  שהקב"ה  מה  כל  לפעמים 
לא  דבר  שום  שלי  במקרה  לעצמו  אומר  הבעיה  עומק  בתוך  שרוי  כשהוא 
יעזור.... ובעצם כל מה שנשלחה אותה בעיה זה רק כדי שהאדם יתפלל....
התפילה נמשלת לצינור, הצינור לא מייצר את המים, אלא הוא רק מעבר של 
המים ממקום למקום. כך גם התפילה היא מעברת את השפע והברכה מהעולמות 
העליונים אלינו לארץ, לפעמים נגזר על האדם פרנסה בשפע, בריאות, חכמה, 
הצינור  את  אין  כי  מדוע?  זז.  ולא  תקוע  הכל  אבל  דעת, שידוכים...  בינה, 
שיוריד את השפע. לצינור הזה קוראים תפילה על ידי תפילה האדם מוריד 
את השפע אליו. וכמו שכותב רבינו בחיי שם, 'כך הצדיק בתפלתו מחשבתו 
משוטטת ועולה ממטה למעלה ואח"כ ממשיך ומוריד השפע ממעלה למטה'. 

למסור  מסויימת  לישיבה  שהוזמן  חשוב  חכם  תלמיד  פעם  סיפר 
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שאלה: האם מותר לכתוב פיטום הקטורת על קלף ואם כתב כבר 
תיבות  כשכל שלש  לכותבה  מותר  והאם  בה.  לקרא  מותר  האם 

בשורה.

תשובה: אסור לכתוב פיטום הקטורת על קלף ואם כתב כבר מותר 
לקרא בה ללא חשש. ומותר לכותבה כשכל שלש תיבות בשורה.

יז' ס"ק יח' בשם משפט צדק שנכון לכתוב  ביאורים: כתב בכה"ח בסי' 
פרשת פיטום הקטורת והברייתא שלה על קלף או גויל בכתב אשורית כמו 
בספר תורה ובכל יום יקרא מתוכה פיטום הקטורת והיא סגולה לפרנסה 
טובה ועושר כי הקטורת מעשרת ותמיד תהיה פרנסתו בריוח וכ"כ ברו"ח 
נפשו  היום עמ' ט' שכתב החושש על  ויסודתו בהררי קודש בספר סדר 
ראוי לו להשתדל בכל עוז לכתוב כל ענין הקטורת בקלף כשר בכתיבה 
אשורית ולקרות אותו פעם אחת בבוקר ופעם אחת בערב ואני ערב עכ"ל.

והנה נפסק בשו"ע יו"ד בסי' רפג' סעי' ב' לא יכתוב מגילה בפני עצמה 
ואם דעתו  כותבין מגילה לתינוק להתלמד בה  ואין  שיהיו בה פרשיות. 
להשלימה לחומש מותר. ובסעי' ג' פסק כתב מגילה שלש שלש תיבות 
שניתנה  כיון  א'  בס"ק  הט"ז  כתב  לאיסור  והטעם  מותר.  אחת  בשיטה 
ג' שנוהגים להקל כדעת הרי"ף  וכתב הש"ך בס"ק  ולא חלקים.  חתומה 

משום עת לעשות להשם הפרו תורתך.

ועיין בשו"ת יבי"א ח"ט יו"ד סי' כג' שכתב אף שלכאורה סתירה מהב"י 
לשו"ע שבב"י הביא סיוע להיתר בדבר זה אבל כיון שבשו"ע אסר הוא 
ובספר  כבר.  שכתבוהו  הקטורת  בפיטום  לקרא  איסור  אין  אבל  העיקר. 
מעיין אומר ח"א עמ' ר' כתב שהראה למרן הגרע"י קטורת על קלף של 
שרק  ב'  בס"ק  כהט"ז  סבר  שמסתמא  שם  וביאר  ואסרה.  תיבות  שלשה 
כשהם בשיטה שניה רחוקה שאינם נקראים עם השורה הראשונה רק בזה 
התיר שאין נראה ככותב מגילה. וסיפר לי הגבאי המסור רבי צבי חקק הי"ו 
שתקופה מרן קרא בפיטום הקטורת שכתבו כבר ולאחר שאמרו לו שיש 
אנשים שרואים ורוצים גם להזמין מהסופר הפסיק לקרא בה ואני ראיתיה 

לאחר פטירת מרן שהיא תלויה על אחד הקירות בספרייתו שבביתו.

לתורה  העליות  במכירת  במחיר  להעלות  מותר  האם  שאלה: 
יעלה  שלא  לפלוני  לגרום  כדי  כן  ועושה  לשלם  שלא  ומתכוין 

לקרא בתורה כיון שאינו קורא טוב על פי ההלכה.

פי  על  לתורה  לעלות  ראוי  שאינו  אדם  שיש  במקרה  תשובה: 
ההלכה )לאחר הכרעת רב( והוא מעלה במחיר כדי לקנות עליה, 
שיעלה  שמשלמים  הידועים  המתפללים  אחד  עם  לסכם  מותר 
איתו עד מחיר לשמים והוא ישלם סכום מסוים או לא ישלם כפי 

אשר סיכמו עמו הגבאים.

פתרון  שאותו  רמח'  סי'  ח"א  דהילכתא  אליבא  בשו"ת  עיין  ביאורים: 
שכתבנו שם לגבי אלו שתורמים בכיפור ואינם משלמים שיתאמו עם מי 

שודאי משלם ואין בזה חשש ואף בזה יעשו כן.

שו"ת בהלכות

אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי ְוָהִייִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתַע ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה ְוֹלא ְבָרָכה )בראשית  ספר תורה
פרק כז - יב( לא רגל על לשונו - זה יעקב אבינו, דכתיב: )בראשית כ"ז( אולי ימושני אבי 

והייתי בעיניו כמתעתע. )מכות דף כד עמוד א (.
אינו רואה פני שכינה | א"ר ירמיה בר אבא, ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה: כת 
לצים, וכת חנפים, וכת שקרים, וכת מספרי לשון הרע. וכו'  כת שקרים, דכתיב: )תהלים 

קא( "דובר שקרים לא יכון לנגד עיני" ע"כ.)סוטה מב.(.

בגנות השקר | ידוע, כי השקר נתעב ונאלח בעיני הכל, אין דבר מאוס ממנו, והמארה 
־והקללות בבית כל אוהביו, מפני שהשם יתברך אל אמת וכל אשר אתו אמת, ואין הבר

כה מצויה וחלה אלא במתדמים אליו במעשיהם, להיותם אמיתיים כמו שהוא אל אמת, 
והנה הזכירה בו לשון ריחוק, לרוב מיאוסו מה שלא הזכירה כן בכל שאר האזהרות, )ספר 

החינוך מצוה עד(.

שמותר  אופנים  כג.( מספר  רז"ל )ב"מ  בדברי  מצינו  האמת |  מן  לשנות  שמותר  אופנים 
לשנות בהם מן האמת: כגון כדי לחמוק מכבוד. ולכן מותר לאדם לשקר ולומר כי הוא 
לא למד מסכת כלשהי גם אם הוא למד אותה. וכן אורח יכול לשנות מן האמת, כגון אם 
נשאל אם קבלהו בסבר פנים יפות יאמר: לא! כדי שלא יקפצו בני אדם שאינן מהוגנים 
לבוא לבית מארחו תמיד ויכלו את ממונו.)רש"י,  וי"א שחלילה להוציא שם רע על המארח לומר שאינו 
מקבל בסבר פנים יפות,  אלא שלא יאמר לא רעתו ולא טובתו .)ספר צדקה חיים להגאון ר׳ חיים פלאג׳י זצ״ל דף קי״ז ע״ג/ 
מהרי"ל בחידושי אגדות לב"מ (וכן בענייני צניעות מותר לשנות מן האמת. וכן התירו רז"ל לשנות 

מפני השלום )יבמות דף סה, ב( .וראה בשו"ת תורה לשמה )סימן שסד( שהביא דוגמאות נוספות מדברי רז"ל שמותר לשנות 
מן האמת עי"ש.

מסכת  כעת  לומד  אתה  האם  אדם  שואלים  אם  הרמב"ם  לדעת  הבושה|  מפני  לשנות 
מסויימת, והוא מתיירא שמא ישאלוהו שאלות הלכתיות שלא ידע להשיב עליהם, מותר 
לו לומר שהוא לומד מסכת אחרת, כדי להימנע מהבושה שבאי ידיעת התשובה )הל' גזלה 
יד, יג(.ובכל אופן כתב בעל ספר חסידים )תרמ"ב( שעדיף תמיד שלא לומר ממש דבר שקר, 

אלא לנקוט בלשון שמשתמעת לשתי פנים.
ונכ נשאל הנכון הדבר שיש לך כך וכך ממון  | אם עשיר  הרע  עין  חשש  מפני  ־שקר 
־סים? וחושש מפני עין הרע וגם אינו רוצה לעורר קנאה -  דעת הגאון הגרי"ש אלי

האשה  הפסוק  על  יב(  פרק  )במדבר  רש"י  בפירוש  מבואר  האמת. וכן  מן  שיב זצ"ל דמותר לו לשנות 
הכושית - על שם נויה נקראת כושית כאדם הקורא את בנו נאה כושי, כדי שלא תשלוט בו עין רעה: ומו"ר הגראי"ל 
שטיינמן תמה מדוע יעקב ענה לפרעה מעט ורעים, וכי ק"ל שנה זה מעט. ועוד שאין זה מדרך הצדיקים להתלונן, ותמיד 
הם שמחים בחלקם, ובודאי שלא להתלונן בפני פרעה. ועי' רמב"ן פסוק ט'. וי"ל דפחד דיזיק בעין רעה לכן רצה להקטין 

הצלחתו )אילה"ש מקץ מז, ח)

תשובה לשקר | מי שרגיל לדבר שקר,  תשובתו שיתרחק מן השקר בתכלית הריחוק 
ומעתה ואילך לא ידבר שקר כלל אפילו במקומות שהתירו לשנות מן האמת כגון על 

מנת לעשות שלום )כתר שם טוב(. וכן בשאר דברים שהתירו חז"ל לשנות בהם.

למנוע מאחרים לשקר| סח בן תורה אחד כי לאחר חתונתו נמנע מלשאול את מכיריו 
מאלו שלא השתתפו בשמחתו את השאלה הרגילה למה לא ראיתיך בחתונתי, ביודעו 
כי קרוב לודאי עלולים הם לבוא לתירוצי שקר, לא היה לי זמן, שכחתי, וכדומה, )ס' 

מדבר שקר תרחק(.
'אורחות צדיקים' )שער האמת(: והמדבר  יהיו על דרך האמת |  כתב בספר  כל תנועותיו 
אמת אין מעלה כמוה, לכן ראש דברך אמת, ונאמר "מדבר שקר תרחק". גם הרמיזות 
יש לציין מ״ש ספר  זה  יהיו אמת, כי שכר האמת גדול מאד, ע״כ.  ובענין  של אדם 
חסידים )תתרנ״ח( "הין צדק יהיה לכם" אפילו הין שלך ולאו שלך יהיו צדק, ומנין שאף 
יהיו  יהיה אמת.  ואף האברים כולם  וכו'.  ואף נענוע שלך בראש  רמיזות שלך צדק 

אמיתיים שנאמר "מישרים אהבוך", ע״כ.

שקר לקטן| אסור לומר לקטן שאינו רוצה לבוא הביתה, ״בא תראה מי בא״ אם אינו 
אמת, כי ילמד בזה לדבר שקר. )ניב שפתים(. ואם בנו מבקש ממנו דבר ואינו רוצה לקנות 
לו אסור לומר לו 'אין לי כסף' )שם(. ובספר ארי׳ שאג )דף רס״ה( כתב: אין לסובב השעון 
כדי שיחשוב התינוק שהשעה מאוחרת ויקום. כי כשיתוודע, ילמד לשקר. וכן בכדומה 
לזה. ע״כ. מעשה בחפץ חיים זצ״ל שהי׳ מלווה כספים לאנשי עירו והיו בהם שידע 
בהם שאינם נאמנים להחזיר הכספים, ולא רצה לשקר לומר להם שאין לו כסף. לכן היה 
מפקיד כל ממונו בידי חתנו ר׳ צבי ואז אם היה הלוה אדם הגון היה מביא לו כסף, ואם 

לאו הי׳ אומר לו את האמת, היינו שכעת אין לו בביתו כסף, )בית יחזקאל(.

אמת מארץ תצמח | הרבי מקוצק זצ״ל שאל לבעל חידושי הרי״ם זצ״ל מגור על הפסוק 
־"אמת מארץ תצמח", מה זורעים בארץ שיצמח מזה האמת? והשיב לו הרי״ם: אם קוב

רים את השקר נצמח מזה האמת )דובר שלום בשם אמת ואמונה(.
מעשה רב| חתן בן תורה ביקש מהחזו"א שישתתף בנישואיו, והחזו"א  השיב שקשה 
לו, והחתן ביקש שוב ושוב, והחזו"א נשאר בשלו שקשה לו להגיע, עד שהחתן הלך 
לדרכו. אח"כ שאלו את החזו"א מדוע הניח לאותו פלוני להפציר בו כל כך, וכי לא 
מוטה היה אם היה דוחהו באמירה שאינה מחייבת  כגון "בלי נדר אשתדל להשתתף 
בחתונה", השיב על זה החזון איש ואמר: אצלי "עם נדר" "ובלי נדר" זה אותו חומרא 

של דיבור )חוט שני חנוכה עמוד שלב(.

 

'אמת ושקר' 



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

רוטשילד,  משפחת  והעשירה,  המפורסמת  הבנקאים  משפחת  של  שמה 
אנשל  היה  הרוטשילדים  שבט  של  המייסד"  ה"אב  העולם.  בכל  התפרסם 
רוטשילד, יהודי אורתודוכסי שחי באמצע המאה התשע-עשרה באוסטריה. 
דאז,  אוסטריה  קיסר  עם  קרובה  יחסים  מערכת  ויצר  עצום  הון  צבר  אנשל 

פרנץ יוזף.

מעת לעת נהג הקיסר לשלוח אורחים לארמונו המפורסם והיוקרתי של אנשל 
רוטשילד. היה זה הארמון השופע, היקר והמאורגן ביותר בכל רחבי אוסטריה, 

וכולם רצו לשזוף עיניהם ביופיו ובעושרו.

במהלך אחד הביקורים לקח אנשל את אורחו, פקיד ממשלה חשוב, לסיור 
ברחבי הארמון. הוא הראה לו חדר אחר חדר, והאורח הוכה בתדהמה נוכח 
יופיים של רהיטי הכסף והזהב, הנברשות ובדי היבוא היקרים. הכל היה מחזה 
באחת  אנשל  עבר  כאשר  כולה.  אוסטריה  בכל  כמותו  היה  לא  עין.  מרנין 
הדלתות, הוא המשיך ללכת, אך האורח ביקש שיראה לו את החדר שמאחורי 

הדלת.

להראות  יכול  בארמון שאינני  היחיד  זהו החדר  "אך  אנשל,  לי", אמר  "צר 
לך".

של  וחלק  חלק  כל  לראות  רוצה  מאוד  "הייתי  האורח.  שאל  לא?"  "למה 
ארמונך המקסים".

"אני פשוט לא יכול", השיב לו אנשל, והמשיך ללכת. הסיור הגיע לסיומו 
והפקיד שב למקום עבודתו וסיפר לממונה עליו על כל מה שראה. הארמון 
בהחלט עלה על כל דמיון. "אבל היה חדר אחד שאנשל סירב להראות לי", 

אמר הפקיד לקיסר.

"מדוע לא?" שאל הקיסר.

הללו.  היהודים  הם  עשירים  כמה  יודע  אתה  לנחש.  יכול  אני  אבל  יודע,  "אינני 
התיאוריה שלי היא, שבחדר הזה יש מכונת קסמים לעשיית כסף. לכן הוא עשיר 
אנשל  של  עושרו  את  שיוצרת  מכונה  יש  הזו  הדלת  מאחורי  הסתם,  מן  כך.  כל 

רוטשילד".

הקיסר לא ידע אם להאמין לפקיד שלו או לא, לכן שלח פקיד ממשלה נוסף לראות 
את ארמונו של אנשל רוטשילד. הפקיד השני שב עם אותו סיפור, וכן גם השלישי 

והרביעי שנשלחו אחריו.

סקרנותו של הקיסר פרנץ יוזף התעוררה ולכן החליט ללכת לבקר בעצמו בארמון. 
אנשל לקח את הקיסר לאותו סיור כמו את שאר אורחיו מממשלתו של פרנץ יוזף, 

ושהגיעו ל"חדר האסור" ביקש הקיסר להיכנס פנימה ולראות מה יש שם.

אנשל הסביר כי זהו החדר היחיד שלא יוכל להראות לאיש. אחרי שהתעקש הקיסר 

נכנע אנשל והסכים להראות לקיסר את החדר הסודי. הוא הוציא את 
המפתחות, פתח את הדלת והזמין את הקיסר להיכנס. פרנץ יוזף הביט 
אורן  זה היה ארגז פשוט עשוי עץ  עיניו. בחדר קטן  ונדהם למראה 

ומפה פשוטה לבנה על השולחן. זה כל מה שהיה בחדר!

"מה כל זה?" שאל הקיסר.

הסביר  קבורה",  למנהגי  בנוגע  נוקשים  כללים  יש  היהודים,  "לנו 
אנשל. "כשנפטר אדם, עליו להיקבר בארון פשוט מאוד, בקופסת אורן 
פשוטה, וגופו צריך להיכרך בתכריכים פשוטים העשויים מבד לבן. 
זאת כדי לשמור על השוויון שבין כל ברואיו של האלוקים. איש לא 
יכול להיקבר בארון מקושט ויקר או לעטות בגדים מפוארים. אמנם 
חלקנו אמידים ואילו אחרים סובלים מעוני מנוול, אך במוות – כולם 

שווים".

"אבל מדוע זה כאן בחדר הזה?" שאל הקיסר, שהדבר עשה עליו רושם 
עמוק אך עדיין חש מבולבל.

ובתכריכים,  ומביט בארון המתים  הזה  אני בא לחדר  יום  כל  "בסוף 
והדבר מזכיר לי, שלמרות עושרי הרב וההשפעה הגדולה שלי בדרגים 
הגבוהים ביותר של האימפריה האוסטרית, עדיין הנני אחד מברואיו 
הפשוטים של הא-ל, ובסוף חיי יהיה קצי כמו קצם של כל שאר ילדיו 
כספיות  בפעולות  גדוש  יום  אחרי  שמא  כן  עושה  אני  אלוקים.  של 
בקנה מידה ענק, אף אני אחשוב על עצמי כאילו הייתי ענק ואתנפח 

מרוב חשיבות עצמית".

לאנשל  כבודו  מפיו.  נעתקו  המלים  ולמעשה,  נדהם,  יוזף  פרנץ 
בכנותו,  לא חשד שוב  הוא מעולם  יותר מבעבר.  אף  גדל  רוטשילד 

ביושרו או באמינותו של אנשל.

)מתוך א' בית חב"ד(

החדר הסודי של רוטשילד?

)ז,א(:  זכריה  בספר  פעמיים,  בנ"ך  נזכר  כסלו  חודש   •
התשיעי  לחודש  בארבעה  זכריה  אל  ה'  דבר  "היה 
כסלו". בחודש  "ויהי  )א,א(,  נחמיה  ובספר  בכסלו". 
ורש"י מסביר את השם כסלו מלשון תלם, על שם התלמים אשר נוצרים 
אחרי החרישה שנעשית אחרי היורה בעונת הזריעה שהיא חודש כסלו.

החודש  שם  את  לכתוב  כיצד  הפוסקים  נחלקו  כסליו?  או  כסלו   •
כתוב  בתרגום  אבל  כסלו  מוזכר  אומנם  בפסוק  כסלו,  או  כסליו 
בגיטין  לכתוב  שיש  ס"כד  קכו  סי'  באבה"ע  השו"ע  וכ'  כסליו. 
וכתובות כסלו ללא האות י'. )ועיי"ש בח"מ ס"ק כה, דבדיעבד כשר(.

תקווה  מלשון  שהוא  כסלו,  לשם  הובאו  נוספים:  ביאורים   •
ח,יד(.  )איוב  כסלו"  יקוט  "אשר  שנאמר,  כמו  וביטחון, 
שכליות  ידי  ועל  ומחשבתי.  "תקוותי  כסלי-  רש"י,  ומפרש 
'כסל'.  המחשבה  נקראת  יועצות  והכליות  הם,  הכסלים  על 

נס בחנוכה הוא משום אמונתם  ישראל  ועיקר הסיבה שנעשה לעם 
ותקווה. בטחון  מלשון  החודש  שם  כך  נקרא  כן  ועל  בקב"ה, 
הוא  כסלו,  החודש  ששם  כתב,  כסלו(  )ר"ח  צדיק  פרי  בספר  וכן 
מלשון "אם שמתי זהב כסלי" )שם, לא,כד(, שהוא לשון מבטח עוז, 
'ונראה שעסק חודש זה שכל אחד מישראל יהיה לו מבטח עוז בה'.
נגזר  כסלו  שהשם  כתב,  א'(  מאמר  )כסלו,  יששכר  בני  ובספר 
שמדליקין.  חנוכה  נרות  ל-ל"ו  כיסוי  דהיינו  ל"ו,  כיסוי  מהמילים 
זה נתגלה האור הגנוז שמכוסה בתורה הקדושה.  והכוונה שבחודש 

הוא מזל קשת, על שם הפסוק  - מזל חודש כסלו,  מזל החודש    •
מכיוון  הגשם",  ביום  בענן  יהיה  אשר  הקשת  "כמראה  ביחזקאל: 
בזה  זה  והשמש מתערבבים  והגשם  הוא,  גשמים  זמן  כסלו  שחודש 
של  הקשת  את  גם  מסמלת  הקשת  כן  כמו  בענן.  נראית  והקשת 
החשמונאים שניצחו בחודש זה את מלכות יוון והביאו ישועה לישראל.

'חודש - כסלו'



הבא: הסיפור  את  להם  סיפר  הדברים,  ובין  הבחורים.  בפני  חיזוק  שיחת 
רבי  הגה"צ  כיהן  בה  בתקופה  אופקים,  בעיר  המרכזית  בקהילה 
ילדים. חשוך  אברך  התגורר  דאתרא,  כמרא  זצ"ל  פינקוס  דוד  שמשון 

כל  לעשות  ניסו  הם  עצומים.  היו  ורעייתו  אברך  אותו  של  ויגונם  צערם  חלפו.  השנים 
הועיל. לא  מאומה  אך  ידם.  על  נוסתה  שלא  סגולה  או  רפואה  היתה  ולא  ידם,  לאל  אשר 

שעדיין  אחת  סגולה  ישנה  אתה,  "יודע  לו:  ואמר  לאברך  פינקוס  הרב  קרא  הימים  באחד 
בלילה...". שתים-עשרה  בשעה  בבקשה  אלי  תבוא  לכך.  פנוי  איני  כעת  אולם  עשית.  לא 
רבה.  בציפייה  הרב,  של  ביתו  דלת  על  האברך  נקש  הליל,  בחצות 
בנסיעה. החלו  והם  רכבו,  אל  הובילו  פנים  ובמאור  הרב  פתח 
הרב. השיב  "המתן"  להבין.  האברך  ניסה   – הסגולה?"  "מהי 
מדבר  קילומטרים של  ירוחם. שלושים-ארבעים  לכיוון  ומשם  באר שבע,  לכיוון  דהר  הרכב 
הרכב.  את  פינקוס  הרב  עוצר  שום-מקום  באמצע  והנה,  העין.  רוחב  למלוא  שומם השתרעו 

"כאן תרד", הוא מורה לאברך התמה, שמנסה למצוא איזה אות-חיים בין החולות והשיממון.
לבד  אתה  "'כעת  עונה:  פינקוס  והרב  האברך,  נבהל   – הסגולה?"  מהי  לעשות?  עלי  "מה 
כדבר   - ככה  ותבקש,  תצעק  תתחנן  אליו,  תבכה  ורבונו-של-עולם...  אתה  רק  במדבר, 
שעה"... כחצי  עוד  חוזר  אני  תיוושע!  כך  ורק  לתפלתך,  מתאווה  ה'  רעהו...  אל  איש 
החל  הוא  הזה.  לעולם  קשר  מכל  מנותק  בודד,  עצמו  את  מצא  האברך 
צערו  השיח  בנשמה  ביותר  העמוק  ומהמקום  מצבו,  על  באמת  לחשוב 
ורחמים. ישועה  בדבר  שיפקדהו  ובתחנונים  בבקשה  עלמא  כל  רבון  לפני 

''לא,  ואמר:  האברך  בפני  הביט  הרכב,  חלון  את  פתח  פינקוס,  הרב  חזר  שעה,  חצי  לאחר 
ובכל  הכח  בכל  תפציר  הלב!  מעומק  תתחנן  תבכה!  בוכים...  כך  לא  מספיק...  בכית  לא 
נוספת... שעה  חצי  אחרי  וחזר  המקום  מן  נסע  ותכף  ותיוושע!''.  תזכה  ואז   – הנשמה 
 – להתפיח  מנת  על  תופח  בדמעות  מלאות  ומצאן  האברך,  פני  על  הביט  משחזר, 
תיוושע!''. ה'  שבעזרת  תראה  אתה  שהתכוונתי...  מה  ''זה  לו:  ואמר  אליו  חייך 

בן... הללו  הזוג  לבני  נולד  יותר,  מאוחר  חודשים  שתשעה   – הוא  הסיפור  של  סופו 
ניגש  והנה   – שכטר  הרב  סיים   – הישיבה  מן  יצאתי  זו,  דרשה  לאחר 
בן...".  אותו  הוא  אני  הרב,  "כבוד  לי:  ואמר  הבחורים  אחד  אלי 
כמדומני  אך  התפילה.  מעלת  גודל  את  להמחיש  רבים  מחזקים  סיפורים  עוד  ישנם 
שנות  עשרים  מבטלת  אחת  תפילה  כיצד  בפרשתנו,  רואים  אנו  ביותר  המחזק  שהסיפור 
הבה  עצמו...  עליו  רבים  סיפורים  בחיקו  יש  מאיתנו  ואחד  אחד  כל  ספק  וללא  עקרות. 
אמן! ברצון.  תפילתנו  כל  יתקבלו  יתברך  ובעזרתו  הזה  החזק  הכלי  את  לנצל  נדע 

המשך 'דבר הרב' מעמ-1'

סוכריה  או  מסטיק  לאכול  מותר  האם  שאלה: 
מהפה  רע  ריח  להעביר  מנת  על  התפילה  קודם 
את  להעביר  שמטרתו  פיו  לתוך  ספריי  להתיז  וכן 
התפילה? קודם  אכילה  כדין  אסור  שמא  או  הריח, 

מפיו  הריח  בהעברת  רצונו  שאם  נראה  תשובה: 
להתיז  או  מסטיק  ללעוס  להתיר  יש  הנאה  לשם  ולא 
המתיקות.  מן  נהנה  אם  אף  התפילה,  קודם  ספריי 
התפילה.  קודם  סוכריה  באכילת  להקל  אין  אומנם 

חכמים  דאסרו  איתא,  י:(  )דף  ברכות  בגמ'  הנה  מקורות: 
על  זאת  והסמיכו  שחרית  תפילת  קודם  ולשתות  לאכול 
שיתפלל  קודם  אדם  יאכל  שלא  הדם  על  תאכלו  לא  הפסוק 
מדאורייתא  זה  דין  אם  הראשונים  ונחלקו  דמו.  על 
מקור  בספר  ועיין  הוא.  בעלמא  אסמכתא  דקרא  או 
מכזית.  פחות  בטעימה  להקל  שהעלה  ג(  )אות  חיים 

מלשון  להוכיח  כתב  ה'(  )סימן  משה  השיב  בשו"ת  אומנם 
)שם(  ובגמ'  התפילה.  קודם  כלום  לטעום  שאסור  הרמב"ם 
הוא  התפילה  קודם  ושתיה  אכילה  איסור  דעיקר  מבואר 
שמים.  מלכות  עליו  קיבל  זה  שהתגאה  שאחר  גאווה  משום 
הנהנין  ברכות  לברך  יש  אם  הפוסקים  מח'  ידועה  והנה 
שהטועם  ט(  ס"ק  רי  )סי'  המג"א  כתב  דהרי  מסטיק,  על 
מעיו.  בתוך  אלא  הנאה  מיקרי  דלא  לברך  צריך  אינו  ופולט 

הגר"ע  מרן  הדור  פאר  בזה  מש"כ  ועיין  אחרונים  עוד  וכ"כ 
זצוק"ל בספרו יביע אומר )חלק ז' סי' לג( דפשוט שיש לברך 
ברכות הנהנין על מסטיק דהרי הוא מתכוין להנות והנאה זו 
יורדת לתוך מעיו. וע"ע מש"כ הגר"מ לוי זצוק"ל בספרו ברכת 
ה' )חלק ב' פרק א' הי"ב( שאין לברך על אכילת המסטיק שהרי 
אינו בולע אלא את הרוק שבפיו ולא את גוף המסטיק עיי"ש. 

אך  דידן.  לנידון  הנהנין  דברכות  נידון  בין  לחלק  דיש  אלא 
אלא  המסטיק  לטעם  אינה  כוונתו  דעיקר  דכיון  לומר  נראה 
לגופו  מכניס  שאינו  דכיון  בזה  להקל  יש  הפה  ריח  להעביר 
לאכילה.  כוונתו  שאין  משום  גאווה  בזה  ואין  המסטיק  את 

הרוצה  בזה"ל,  מה(,  סק"  צ  )סי'  המשנ"ב  כתב  זה  וכעין 
כניסתו  קודם  ילעס  הכנסת  בבית  תדיר  ירוק  שלא 
שרי,  בבוקר  )ואף  לאקרי"ץ  שקורין  מתוק  שורש 
עכ"ל.  לגופו(  מכניס  אין  וגם  גאווה,  בזה  שייך  דלא 

קודם  אכילה  חשש  בזה  דאין  שנתבאר  כמו  ומבואר 
ישפה  אבני  בשו"ת  להקל  שהעלה  ראיתי  וכן  התפילה. 
קודם  ללעוס מסטיק  יא(  ענף  י"ד  סימו  חיים  אורח  ה'  )חלק 
סוכריה  אכילת  לגבי  אומנם  מהפה.  ריחו  להעביר  התפילה 
בוכריה  של  ממשה  שאוכל  שכיון  משום  להקל  שאין  נראה 
ונבלעת בגופו, הוי כאכילה ממש. והנלענ"ד כתבתי בקצרה.

אכילת מסטיק או סוכריה או התזת ספריי לתוך 
פיו  קודם התפילה על מנת להעביר ריח רע

~המשך 'הידעת- חודש כסלו' מעמ' 3~
נא  שא  "ועתה  הפסוק  את  רבותינו  דורשים  יג(  סה  )ב"ר  במדרש  רבותינו   •
לברך  שרצה  קודם  לעשו  יצחק  שאמר  ציד",  לי  וצודה  השדה,  וצא  וקשתך,  תליך,  כליך, 
יוון.  זו  "וקשתך"-  מדי.  זו  "תליך"-  בבל.  זו  "כליך"-  הגלויות  ארבע  על  לו  ורמז  אותו, 
לקשת. משול  היוונים  את  עמ"י  ניצח  בו  כסלו  שחודש  ונמצא  אדום.  זה  השדה"-  "וצא 
בשמים  כוכבים  מערכת  נראית  כסלו,  בחודש   •
כסלו.  החודש  שם  על  אוריון(  )כיום:  "כסיל"  שנקראת 
לא  כסליו  ב'  יום  כז,ג(,  )סי'  חי  לכל  מועד  בספרו  זצוק"ל  פלאג'י  הגר"ח  כתב   •


