לקראת תחילת זמן קיץ בצל נגיף הקורונה | איגרת חיזוק נורא הוד
ממרן הראש"ל ברא כרעא דאבוה הגאון המפורסם מוהר"ר יצחק יוסף שליט"א
כאשר בתי המדרשות מסוגרים על מנעול
ובריח ,והישיבות כמדבר שממה בעקבות נגיף
הקורונה המשתולל בחוצות ,דבר שלא ידעה
האומה כולה כאן בארץ הקודש ובכל העולם
כבר כמאה שנה .בנוסף למאות נפטרים ואלפי
חולים ,אימה וחשיכה בעולם כולו .ועכשיו במה
עלינו להתחזק וכיצד ההסתכלות הנכונה על
תקופה זו ,וגם דברי חיזוק לבני התורה עם
פתיחת זמן קיץ ומסר בתקופה קשה זו לתומכי
עולם התורה ,על כל זה ועוד יוצא ברא כרעא
דאבוה מרן הראש"ל הגאון מוהר"ר יצחק יוסף
שליט"א באיגרת מיוחדת ונדירה אותה ייעדה
לתלמידי ותומכי הישיבה לימי שישי ושבת
לצעירים מצטיינים שחרטה על דגלה את
מהפכת ניצול הזמן עם טובי הבחורים
בבהמ"ד "צופיוף"
השקדנים והלמדנים
בירושלים בראשותו של הגאון רבי יוסף חי סימן
טוב שליט"א בעל ה"כרם יוסף".
מרן הראש"ל שליט"א מביע את צערו ומבכה
על סגירת דלתות בתי הכנסיות ובתי המדרשות,
הגם שהדבר מוכרח ונעשה לטובתינו לצורך
שמירת הבריאות כלשונו" ,נתקיים בנו אוי להם
לבנים שגלו מעל שלחן אביהם ,משל לעבד
שבא למזוג כוס לרבו ,ושפך לו קיתון על פניו,
אנו מצטערים על כך" מבכה בקולמוסו מורנו
הראש"ל שליט"א.
על התובנות שמוכרחים להסיק ממשבר
הקורונה ,כותב בדמע הראש"ל" :כולנו צריכים
לעשות חשבון נפש על מה ה' עשה זאת ,צריך
לחשוב מה ה' רוצה מאתנו ,למה נגזר עלינו
כך ,ולמה גורשנו בבושת בפנים מבתי כנסיות
ובתי מדרשות ,אמנם אף אחד לא יודע חשבונות
שמים ,אבל צריך לתקן כל מה שרואים לא
בסדר ,צריכים להתחזק בקדושת בית הכנסת
ולהימנע מדיבורים בטלים וליצנות לשון הרע
ורכילות ,להימנע מביטול תורה ולא להפסיק
באמצע הלימוד ,וכמובן שכל אחד צריך לעשות
חשבון נפש פרטי ויחשוב במה צריך להתחזק
ויתחזק" .בהמשך המכתב מוסיף הראש"ל
שאע"פ שסגרו את בתי המדרש ,כל אחד יהפוך

חשבון נפש פרטי ויחשוב במה צריך להתחזק
ויתחזק" .בהמשך מוסיף הראש"ל שכל אחד
יהפוך את הבית שלו לבית מדרש .יפתח ספר
וילמד ,יתחזק בלימוד תורה תפילה ובתחנונים.
בין בתרי האיגרת הראש"ל מציין בהתפעלות מה
שהנהיגו כעת את הסדרים בבתים ומוסיף שכך
יש לכל בני התורה לנהוג לשמור סדרי זמן קיץ
כמתכונתם כל אחד בביתו ,ולא לאבד ח"ו את כל
ההתעלות שהשיגו והתחזקו ברוחניות במשך
זמן חורף בהיכלי הישיבות הקדושות ,ובשכר זה
נזכה להינצל מכל צר ומשטין.
בעקבות המצב הכלכלי המוסיף להיות קשה
מיום ליום בעקבות משבר הקורונה ,פונה
הראש"ל בשולי האיגרת לידידי ישיבת "כרם
יוסף" בראשותו של הרה"ג יוסף חי סימן טוב
ולכל תומכי עולם התורה בכלל שבתקופה כזו
מעלת החזקת התורה כפולה ומכופלת ,באומרו
כי לימוד התורה בהתמדה בימים אלו בבתים
שכרו כפול "לפום צערא אגרא" ,ועל כן כל
המסייעים יראו בעז"ה ברכה בכל מעשי ידיהם,
אורך ימים ושנות חיים.
את המכתב חותם הראש"ל בברכת רפואה
שלימה לכל החולים שבעז"ה יהיו בריאים
ושלמים לעבודתו יתברך ,וכל הבריאים הקב"ה
יתמיד בריאותם ,ונשמע ונתבשר בשורות טובות
ישועות ונחמות ,במהרה בימינו אמן.

בזמן התפילה וספר תורה
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החודש אי“ה יוגרלו
הפרסים כדלהלן:
העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי‘.

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל .שלחו מילת
”הצטרפות“ ל-
לתגובות תרומות הארות והערות250-4578757 :
ניתן לשלוח גם בפקס28-7775842 :

אע"פ שצריך פנים כנגד פנים בברכת כהנים מכל מקום אם
אי אפשר לראות את כולם כיון שיש עשרה במניין והכהן הוא
חלק מן העשרה שפיר יכול לברך ברכת כהנים שאין מעכב מה
שאינו רואה את כולם.
בשמו של הגאון ר' זאב כהן שליט"א שאמר על פי מה שכתב
בבה"ל (ריש סי' קכ"ח) שנחלקו מה המקור שברכת כהנים
בעשרה ,וז"ל הבה"ל שם 'אין נשיאת כפים בפחות מי' ,הטעם
משום דהוא דבר שבקדושה ,והר"ן כתב דלא מיקרי דבר
שבקדושה כ"א קדיש וקדושה וברכו ,ומה דצריך עשרה בנ"כ
הוא משום דילפינן גז"ש דכתיב כה תברכו את בני ישראל
ולהלן כתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל' ,ולפ"ז אי ילפינן דבעינן
עשרה ממה דכתיב בני ישראל ובעי עשרה אפשר דלא סגי
בצירוף כמו לדבר שבקדושה אלא בעי עשרה במקום אחד.
במשנה ברורה (סי' קכ"ח ס"ק א') כתב וז"ל 'ועיין שם (סי'
נ"ה) במ"ב סקל"ג מה שכתבנו בשם הפמ"ג דמסתפק לענין ישן
אם מצטרף' ,עכ"ל ,והנה לכאורה היה נראה דלמשנ"ת דאיכא
תרי טעמי אמאי בעינן עשרה בברכה כהנים או דילפינן מכה
תברכו את בני ישראל ובני ישראל הוי עשרה דילפינן
מונקדשתי בתוך בני ישראל ,או דחשיב דבר שבקדושה ואינו
בפחות מעשרה ,ואי נימא דהא דבעינן עשרה הוא משום
דחשיב דבר שבקדושה לכאורה לא גרע מכל דבר שבקדושה
דמהני ישן לצרופי לעשרה ,אבל אי ילפינן מכה תברכו דבעינן
עשרה אפשר דלא מהני ישן לצרפו לעשרה בברכת כהנים
דבעינן עשרה לברך אותם והישן אינו מצטרף ,אמנם בפמ"ג
נסתפק אפי' אי בעינן עשרה משום דבר שקדושה אפשר דישן
אינו מצטרף לעשרה לגבי נשיאת כפים ,ולדבריו אפשר דהכי
נמי אפשר דעשרה דבעינן לברכת כהנים אינו אלא אם עומדים
במקום אחד ולא מהני צירוף של רואים אלו את אלו לנשיאת
כפים .נראה דמאחר והמ"ב כתב שדין עשרה בנשיאות כפים
הוא כמו לעניין עשרה לקדיש וקדושה ,א"כ בפשוטו אין לחלק
בהכי ,ומכל מקום כיון שכל דין העשרה המצטרפים כשרואין
אלו את אלו תליא בפלוגתא
העלונים מוקדשים:
אפשר שאין לברך על
לשמירה והצלחה לזכות
נשיאת כפים בזה שהרי
איתמר בן מלכה
הברכה אינה מעכבת
תהילה בת בלהה
בנשיאת כפים וצ"ע.
ובני ביתם שיחי׳

לע"נ :מו“א רבי משה בן עישה ,עישה בת חנינה ,חדווה בת מיכל מסעודה ,מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה ,ר' יצחק בן שושנה חמשנה,
ישראל אפללו בן איז'ה ,יאיר עידן בן יעקוטא תחי' ,מקיקס בן שקלילה ,הרב אברהם ביתאן בן ברקא ,אמנון בן יחיא פנחס ,ר‘ אליהו איטח
בן עזיזה ,ורדה בת זכרונה ,ניסים בן ז‘ינה.

לזב"ק :אילה יסכה בת
יפה ,איילת עליה בת
אסתר ,שולמית בת
איריס

להצלחת :שירה  ,נועה ויהונתן
אביחי בני שני ,טליה ,משה חיים
ותאיר בת רחל ,תאיר ערביה בת
דינה ז‘ינה.

להצלחה בריאות
ופרנסה טו‘ :א“מ
יפה בת וורדה תחי‘.

בלעדי :האדמו"ר רבי יחיאל אביחצירא שליט"א,
בראיון מיוחד ל'אור השבת' | במה צריך להתחזק:
בשמירת העיניים וקדושת בית הכנסת .ההפתעה
במהלך הראיון :אני קורא קבוע של העלון המיוחד.
סגולה לנגיף הקורונה :לימוד התורה ,וקריאת
פיטום הקטורת ע"ג הקלף .על הקשר האמיץ עם
הראש"ל הגר"ב דורון :היה לנו קשר חזק ובפרט
בחילופי שיחות בענייני הכשרות ||| מרתק

הימים הללו ללא ספק ימי חרדה ואימה וימי בטחון בה'
יתברך ששומר על בניו וזהו עצם הקידוש ה' הגדול שקורה
בעולם.
בימים אלו שעם ישראל מחפשים במה ואיך להתחזק,
שוחננו עם האדמו"ר הגה"צ רבי יחיאל אביחצירא שליט"א
רבה של העיר רמלה ,והביא בפני קוראינו החשובים,
נקודות אור שללא ספק תעזור לנו לפרוס אותה לכל חיינו
בימים הללו.
אנשים מסתפקים ותוהים במה עלינו להתחזק ,מה הרב
ממליץ לעם ישראל במה אכן כדאי להתחזק יותר?
תשובתו של הרב קולעת ומנותבת" ,שאנשים ישתדלו
לשמור על העיניים שלהם ,ולא לדבר שום שיחה בטלה
בבית הכנסת ,בימים אלו מרבים גדולי ישראל לדבר על
כבוד בית הכנסת וזאת מעלה עצומה וגדולה .וכמובן חשוב
לכל אחד להתחזק במה שיכול.
"בספר 'פיתוחי חותם' כותב רבי יעקב אביחצירא זיע"א,
לגבי מצורע ,שאם אדם חוזר בתשובה ומתקן את עצמו ,אזי
שה' יתברך יושב על כסא דין בשעה זו עובר מכסא דין
לכסא רחמים בגלל שהוא מתחזק ביראת שמים וללא ספק
ה' יתברך יעזור לו .בגלל שהקב"ה יודע שאין בכוחו של
אדם שנפל ונכשל לחזור בתשובה לבד ומסייע בידו".
להפתעתנו ,האדמו"ר לא חוסך ואף מגלה בפנינו שהינו
קורא קבוע של העלון בכל שבוע ושבוע" ,אתם כותבים כל
שבוע מאמרים יפים ומחזקים מהדרשנים ומגידי המשרים,
אשריכם ואשרי חלקכם ,תמשיכו על הדרך הזו אלו הדברים
שעם ישראל כה זקוק להם בתקופה כזו".
ובנקודה של כבוד בית הכנסת רואה הרב צורך לחדד את
הנושא" ,ראינו אנשים גדולים וצדיקים ,שלא דיברו לעולם
מילה מיותרת בתוך בית הכנסת ובית המדרש ,ואם האדם
יצטרך לדבר בדחיפות שיצא בחוץ וידבר ,ובעניין של
קדושת בית הכנסת ידוע שהיה באירופה תקופה של גזירות
קשות על עם ישראל והיו שם גדולי עולם שתמיד היו
אומרים לציבור שכל זה נגרם בגלל שיחות החולין בבית
הכנסת ,וללא ספק רואים שהגזירה הזאת זה לא נגזר סתם
על מדינה מסוימת או על עם מסוים ,אלא על כל החוגים
ועל כל הסוגים ונפלו בהם אדמו"רים וצדיקים".
בעניין הזה השמיע האדמו"ר אזהרה שלא יצא שכרו
בהפסדו" ,כמובן שלא לצעוק עליו בפני כולם ,שהרי אדם
צועק הוא גם מדבר שיחה בטלה .אלא יקח אותו אחר כך
לבחוץ ויאמר לו שקדושת בית הכנסת גדולה עד למאוד
ויש לנהוג בה בקדושה הראויה".
כששאלנו על סגולה למגיפת הקורונה אמר האדמו"ר,
"הסגולה הגדולה ביותר לנגיף הקורונה הוא לימוד התורה.
ואין כמוהו ,וכן לקרוא פיטום הקטורת ובפרט מי שיש לו
את הפרשה על הקלף זה ממש סגולה בדוקה ומיוחדת".
לסיום שאלנו אודות הקשר האמיץ שהיה לאדמו"ר
ולראש"ל הג"ר בקשי דורון זצ“ל" ,היה לנו קשרים מיוחדים
במיוחד .ובפרט שהיה רב ראשי הינו תמיד בקשר בענייני
הכשרות ואני בקרתי אצלו והוא גם ביקר אצלנו ותמיד הינו
בקשר קרוב .וסיפור מיוחד אינני זוכר כרגע ,אבל הפשטות
הענווה והשקט שלו היה בבולטות מיוחדת .הוא הקים עולה
של תורה ישיבה קטנה וגדולה כוללים ועזרה לזולת ,והכל
בהשקט וענווה ללא כל פרסום ,הוא לא אהב את זה ולא
התקרב לזה .ואם לא היה כל המגפה הזאת ללא ספק היו
צריכים להיות עשרות אלפי איש אם לא יותר".

סיפור לשבת

הרה“ג רבי ישעיהו הבר זצ“ל
"לפני פחות משנה ,ליתר דיוק לפני 08
לפני כשבועיים נסתלק מעימנו אחד מגאוני
הדור ,הן בתורה ,הן ביראת שמים והן בגמילות חודשים פנה אלי יהודי חביב ,המתגורר באחד
חסדים .תלמידים רבים לו ,ולמעלה מ  088-מישובי השומרון והציג את עצמו בשם א.ג .מדובר
נשמות שבזכותו הם חיים .הרה “ ג רבי ישעיהו באדם ירא  -שמים בעל אישיות רגישה ועדינה,
אשר משמש כמדריך חתנים וכיועץ נישואין
הבר זצ“ל.
קודם שאבוא לעסוק בדמות הקודש ,של בקהילתו .זו היתה מסוג השיחות שאני אוהב
המלאך מצד אחד והגאון המופלא מהצד השני ,לנהל ,כי א.ג .הודיע לי בשמחה ובנחרצות "אני
אני רוצה להביא בפניכם מכתב מרגש של רוצה לתרום כליה! מה בדיוק עושים?".
הסברתי לו את הנוהל המאוד
מושתל כליה ,שהגיע אלינו ובקשו
עד לרגע ההשתלה מורכב מבחינה רפואית .עד לרגע
לפרסמו:
ההשתלה מדובר בשרשרת של
” כמו כולם ,אני יושב המום
וכאוב על פטירת הרב ישעיהו הבר מדובר בשרשרת
בדיקות התאמה ובמקביל בחירת
זצ" ל .ע ל ג ד ו ל ת ו ו מ פע ל חיי ו של בדיקות התאמה מועמד להשתלה ,עד ליום החשוב
של השניים .של התורם מחד ושל
ה מ ו פ ל א ,ר בים כת ב ו וי כת ב ו ,
ובמקביל בחירת
המושתל מאידך.
וקטונתי מלדבר על זה .אני רוצה מועמד להשתלה,
שמחתי מאד ,וכמו תמיד ראיתי
לשתף בכמה חוויות אישיו
לפעמיםת עד ליום החשוב של
בעיני רוחי עוד יהודי חוזר למסלול
מההיכרות שלי עם הרב.
סיפור קטן יכול לתת תמונה גדולה השניים .של התורם ח י י ם – נ פ ר ד ל ע ד מ מ ח ל ק ת
מחד ושל המושתל הדיאליזה – עובד ,לומד ,מתחסד,
הרבה יותר.
מבלי החרב הרעה המתנופפת
ר
ח
א
ל
שנה
מ
ות
ח
פ
קצת
”
מאידך.
מעל ראשו בדמותן של כליות
שזכיתי בחסדי ה' לתרום כליה,
מקולקלות שאינן עושות מלאכתן
בליוויו של הרב ,זכינו שנולד לנו בן,
כראוי .חדוות החיים לה זוכה
אחרי  4בנות .עד מהרה התברר
המושתל ,איננה ניתנת לתיאור,
שהתינוק שלנו נולד עם סיבוך
מצהלות הכרת-הטוב שלהם היא
בכליות .זה עורר אצלי שאלה קשה
נושא שראוי לתעד .אך אין זה
באמונה – איך ייתכן שאני נתתי
כליה ,והתינוק שלי מסתבך בכליות?! אולי הייתי המקום והזמן.
א.ג .אף הוסיף וציין בפני ,שיש לו סיפור נוסף
לא בסדר בתהליך תרומת הכליה ,אולי היה
ומיוחד לספר לי ,אך אותו הוא יספר לי בעתיד אם
מעורב לי פה יותר מדיי אגו מצידי…
” הרגשתי שהיחיד בעולם שיכול להבין את ירצה השם .לא כל כך הבנתי על מה הוא מדבר,
עומק התחושה שלי היה הרב הבר .התקשרתי ומה הקשר בין רצונו לתרום כליה ,שזו מצוה
אליו ,ותוך כדי שזה מצלצל הכנתי את עצמי נעלה ,לבין רצונו לספר לי סיפור כלשהו .נו מילא.
מכאן ואילך התחלנו במסע הבדיקות
ל"שלום ,הרב ,אני לא יודע האם הרב זוכר,
תרמתי כליה לפני שנה…" ועוד לפני שאני פתוח וה א ב ח ו נ ים ה נצ ר כים ע ל מנת ל בצע את
את פי ,הוא עונה "נתנאל היקר ,מה שלומך?" ההתאמות הרפואיות "בשידוך" הזה ,שכולו מתנת
הייתי המום ,שאחרי כל הזמן הזה ,כשעוד מאות חיים .אגב ,בשיחת הטלפון הראשונה ביננו א.ג.
אנשים נכנסו לתהליך הזה של תרומת כליה ,ציין שנתקל בשמו של ארגון "מתנת חיים" תוך
וכשיש לרב גם תלמידים וכל כך הרבה על הראש ,כדי עלעול בעלון ובו חידושי תורה ,המחולק בבית
הוא שמר את המספר שלי ,וידע מיד מי אני! הרב הכנסת בקהילתם ,ובין לבין גמלה בליבו החלטה
הקשיב לשאלות שלי ואז ענה לי ברגישות ובנחת לצאת מגדרו ,ולנדב את האיבר הנחוץ לכאלה
שראיתי הכל הפוך ,שהבן שלי ניצל מסיבוכי שחייהם תלויים במכונות הדיאליזה.
במהלך התהליך המיקדמי ,הודיע לי א.ג.
כליות בזכות התרומה שלי ,ושאין לי מה לחשוש.
שאפעל במלוא המרץ כדי שההשתלה תתבצע
נרגעתי ,והמשכתי ל"הדסה".
” כעבור כמה שעות ,כשאני במחלקת ילדים ,בהקדם ,משום שבקרוב אי"ה יתווסף להם בן
עם הבן הקטן שלי שהיה רדום אחרי שיצא נוסף למשפחה ,והוא מאד ישמח לעמוד לימין
מהניתוח ,הרב הבר והרבנית רחל הגיעו פתאום .רעייתו כשהוא כבר חזק ובריא ,ולא בתהליך של
באו לבקר אותנו .הרבנית חיבקה את אשתי בת -שיקום אחרי הניתוח להוצאת הכליה.
ואכן ,בשעה טובה ומוצלחת ביום חורפי
אל ונתנה לה ספר תהילים יפהפה ,עם הקדשה
אישית .היינו המומים שלא רק שהם זכרו אותנו ,אחד ,הגיעו לחדר הניתוח התורם והמושתל,
הם גם טרחו להגיע לתת לנו חיזוק כשהיינו כל ובחסדי שמים זכה גבר כבן  48להחלים בעזרת
כלייתו של א.ג .מתנת חיים מובהקת שהרנינה את
כך זקוקים לזה.
את הסיפור המדהים והמרגש עד דמעות לבבות משפחות שני הצדדים.
>> ההמשך המרגש בעמ‘ הבא >>>
הבא ,קבלנו מאת הסופר המוכשר ר‘ יעקב לוי:

באפשרותיכם
לזכות את הרבים
ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם
או מכיריכם
סיפור מחזק
שלחו אלינו בית
’אור השבת‘
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השבת‘
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מגיד המשרים
הרה“ג רבי שלמה לוינשטיין שליט“א
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”הסיפור הוא על ת“ח מהעיר ב“ב שחלה בנגיף הקורונה והיה
מורדםומונשם מצבו היה בכי רע ,ואז שנגשו למרן רבי חיים
קניבסקי והתייעצו איתו .התשובה הדהימה אותם; להוסיף לו את
השם ’עובדיה‘ ,ויהי לפלא“ · סיפור עוצמתי ומלא מסר

’בוחן כליות‘

||| << ההמשך המרגש מעמוד קודם
שלושה חודשים אחר כך מתקשר אלי א.ג.
ומבשר לי בהתרגשות" :הרב הבר ,תברך אותנו
במזל טוב ,נולד לנו בן ,והבית שלנו חוגג וזוהר
מאושר".
"מזל טוב מזל טוב" איחלתי לו ,בהתרגשות
ואז הוא הזכיר לי "הרב ישעיהו ,הבטחתי לך
סיפור מיוחד ,זוכר?".
בוודאי ,נו ,אני סקרן וכך מספר
לי א.ג .תורם הכליה היקר " .במשך
 08שנים עשינו הכל כדי לזכות לפרי
בטן נוסף ,אך לשווא .היינו כלאחר
יאוש ,אם כי ליהודי אסור להתייאש
לעולם .אבל על פי דרך הטבע כל
החסמים המכשולים והסתימות היו
מוצקים ,יצוקים ,ובלתי עבירים .והנה
בעודנו ישובים ומשוחחים בצער על
המצב ,דפיקה בדלת .בפתח אשה
המבקשת תרומה ,התעניינתי עבור
מה והיא הסבירה לי שהכסף נועד
לרכישת מזון" .הארגון שלי מחלק
מזון חג למשפחות ברוכות ילדים
בירושלים ,מדובר באמהות שעברו
ניתוח ,או ילדו ואין בכוחן לבשל
ארוחות חמות לילדיהן .אני מעמידה
את י כ ו לת י הגס ט ר ונ ו מית ו את
המטבח הקטן בביתי לצורך הבישולים והעברתם
לכלי אריזה ,ומשם המזון נשלח אותם בתים .דא
עקא ,שאין ביכולתי לממן את עלות מצרכי המזון
הנדרשים" כך הסבירה.
נשמע בהחלט משכנע ושופע חסד .ומנין
עלה בליבך הרעיון להקים ארגון זה? שאלתיה,
והיא הסבירה לי בנועם שיח שבמשך שנים רבות
היא לא זכתה להיפקד ,וברוב יאושה ביקשה
להתברך מאחד מגדולי הדור.
היא נסעה לביתו של מרן הגאון רבי שלמה
זלמן אויערבך זצוק"ל ובכתה על מר גורלה .הרב,
אמר לה" :הקב"ה לא חייב לך ילדים ,אבל אם
תעשי לאנשים מה שאת לא חייבת לעשות ,מן
השמים יעשו בעבורך מה שהם לא חייבים
לעשות .התחלתי לפעול למען הכלל וזכיתי
לשלושה ילדים" .תרמתי בעין טובה לפרויקט
שלה .הדברים שהשמיעה הגברת פעלו בנפשי,
אבל לא מצאתי אף רעיון שדורש ממני מסירות
נפש מיוחדת.
חלוקת מזון ,הכנסת אורחים ,ביקור חולים,
גמ"ח הלוואות יש בשפע ואין בכך כל חידוש
מיוחד .יומיים אחר -כך התיישבתי –בערב שבת
קודש – בבית הכנסת ועיינתי בעלון הקודש .שם
הבחנתי לראשונה בפרסום על הארגון הנפלא
שיסדת "מתנת חיים" וכן פניה מעומקא דליבא
לאנשים שימסרו נפש ויתרמו כליה למען חולי
דיאליזה.

ברור שזו בקשה עצומה שקשה מאד להכיל
אותה .מי מסוגל לראות את עצמו כשהוא בריא
לחלוטין ,מניח את גופו בידיהם של מנתחים ,אשר
מוציאים ממנו איבר ...נזכרתי באותה גברת
ובעצה שנתן לה הרב ,והחלטתי זהו ,אני תורם
כליה.
קשה ,מפחיד ,לא קל ,אבל כפי שאומרים
מומחי הרפואה ,אפשר לתפקד ולחיות עם כליה
אחת ,וחכמי המוסר מוסיפים:
שקיבלנו שתי כליות ,כדי לעשות
עם השניה חסד ולתרום אותה
לחולים .חסד בגופנו .התייעצתי
בליל שבת – עם רעייתי – בין
'בואכם לשלום מלאכי השלום',
לבין הקידוש ,והיא ברכה על כך.
הרב ישעיהו ,אתה תתקשה
להאמין ,בשבועות בהם עברתי את
מבחני ההתאמה הרפואיים
נפקדה רעייתי בדרך הטבע ,ולכן
אף ביקשתי ממך לזרז את
ההשתלה ,כדי שאהיה כבר בריא
וחזק כשיוולד התינוק .ואכן כך
היה .זהו ,זה הסיפור ,תרמתי כליה
שזה מעשה שאינני חייב לעשותו,
ומן השמים עשו מה שהם אינם
חייבים לעש ות ל מעננו .הכ ל
ברחמים ,והכל לפנים משורת הדין" כך א.ג.
סיפורו האישי של הרב ישעיהו הבר ,שהוא
בעצמו מושתל כליה ,פורסם רבות והכה הדים
רבים .ארגון "מתנת חיים" שיסד עקב ניסיונו
הרפואי והחוויתי רשם לעצמו את ההשתלה ה -
 030בערב חג השבועות תשע"ד והכף עוד נטויה.
"חשוב מאד" חזר הרב הבר זצ“ל כמה וכמה
פעמים ואמר" ,שתורם כליה יפרסם את שמו
ברבים ,כי זה מעורר ומעודד אחרים לעשות צעד
דומה .תורם אחד התעקש לשמור על עילום שמו,
ולכן שלחתיו למרן הגר"ח קניבסקי שליט"א
שיתיעץ עמו .התורם הסביר לרב ,שהוא מעונין
באנונימיות כדי לזכות בשכר מושלם ולא לאבדו
עקב הכבוד הנלווה לכך ,שאלו מרן הגר"ח "מה
הסיבה שאתה תורם כלייתך?" השיבו האיש "כדי
להציל חיים של יהודי".
סיכם מרן הגר"ח" :עדיף שתפרסם את שמך
ותאבד את שכרך ותוכל להציל על ידי כך עוד
חיים של יהודים".
עצומים ומטלטלים הדברים הללו ,כקילורין
לעיניים וללב בצלילות עומק ההשקפה הטהורה.
וכמו שהציל כאן מאות אנשים והיה זה
מטרתו ,בטוח שגם בשמים הוא ידאג לעם ישראל
ויגיד לצרותינו די ,ויכלה המשחית מארצנו .אמן.
(תודה לעוזרים והמסייעים בכתיבת הסיפור
חיים הכל כך מרגש ,החפצים בעילום שמם)

בשבועות בהם
עברתי את
מבחני
ההתאמה
הרפואיים
נפקדה רעייתי
בדרך הטבע.
וכאן התחילה
שרשרת
הניסים

סיפורים מחזקים
מסופר על רבי יהודה ליב חסמן( ,מובא בהקדמת הספר ’אור יהל‘) מנהלה הרוחני של ישיבת חברון:
נוהג היה ר' ליב חסמן לעבר לפני התיבה במוספים של ראש השנה ובנעילה .מי שזכה לראות ולשמע
אותו במעמד זה לא ישכחהו לעולם .עומד היה עטוף בטליתו במלא קומתו הזקופה .פניו המשלהבים
מאירים בנגה הנרות של העמוד ,ופסוקי התפלה יוצאים מפיו מדגשים ונחצבים בחתוך דבורו הנפלא,
כשפרוש המלים במלא מצוי משמעותן ממש מפרש יוצא מן הלב ונכנס ללב ,חודר ונחרת אפילו באזן
האטומה ביותר .והקול קולו האדיר והמתק עולה ומתעלה ומתנגן בהשתפכות הנפש בנגינתו
הרוטטת ” :קל אמונה בערכך דין ,אם תמצה עמק הדין “...מי שלא שמע פסוק זה יוצא מפיו בשאגת
תחנונים תוך הדגשת המלים ’עמק‘ לא שמע תפלה זכה מימיו.
מעשה היה באסיר קומוניסטי ,שהיה צעיר שחצן וגס רוח ,והשתדל להוציא את רבי אריה לוין (המכונה
'רב האסירים') מכליו .כל אימת שהיה רואה את רבי אריה בא ביום השבת לבית הכנסת שבחצר
הכלא ,היה מצית סיגריה בפניו ”להכעיס“ ורוגז על שלא עלה בידו להרגיז את רבי אריה .אך את רבי
אריה אין להוציא מכליו ,הלה נוקט היה במנהגו להקדים שלום לכל אדם ולברכו בברכת 'שבת שלום',
וכשאותו אסיר פנה אל רבי אריה ואמר לו ” :מדוע אתה מתעסק עם שקרנים ורמאים?“ ענה לו רבי
אריה ” :בני ,מדוע תוציא לעז על בני אדם?'' אמר הצעיר ” :וכי סבור אתה שהאסירים האלו דתיים
המה? אני יושב עמהם בכלא ורואה כיצד הם אוכלים ושותים בגלוי ראש ,אך צבועים הם“ .השיב רבי
אריה ” :האם את אלה תכנה שקרנים ורמאים? חלילה לך! האמן לי ,שאיני נותן עיני בראשם ,אם
מכוסה הוא אם לאו ,אני מתבונן בלבם ,ולפני הם גלויי לב ,והוא חם ויוקד ...לא חלפו ימים רבים ואף
אסיר זה ,כשהיה מבחין ברבי אריה ,היה ממהר לחבוש כיפה לראשו ונמנה על המבקרים הקבועים
בבית הכנסת! כך ,על ידי עין טובה של כף זכות ,העלה רבי אריה לוין זצ“ ל ,אנשים שהיו בתוך תהום
הנשייה של החטא.
מסופר על אשתו של הגאון מוילנא ,שסופר ע “ י ה “ חפץ חיים “ זצ “ ל ,על אשת הגר “ א וחברתה,
שהבטיחו זו לזו שהראשונה מהן שתלך לעולמה תבוא תוך שלושים יום לפטירתה ,לספר לחברתה
”מה נעשה שם בשמים“!?.
והנה כשנפטרה אחת מהן ,קיימה את הבטחתה ובאה תוך שלושים יום וספרה לחברתה :האם את
זוכרת פעם שהלכנו לאסוף נדבות לענין נחוץ ,ראינו מרחוק את גבירה פלונית ונופפנו לה ביד,
”שתמתין“ לנו על מנת שנוכל לגשת אליה ולהתרים אותה ,ובכן'' ,אותו נפנוף'' נרשם בשמים ,וגם בזה
מקבלים שכר גדול.
מעשה בהגאון רי“מ גורדון זצ“ל ראש ישיבת ”לומז'א“ ששהה בלונדון וקיבל מכתב ממשפחתו ,על
ענין של הכנסת כלה חשוב מאד ,עבור כלה שהשידוך עמד להתבטל מחמת עניינים כספיים.
וכשנודע העניין להגר“ י אברמסקי זצ“ ל גאב“ ד לונדון נזדרז מיד לאסוף את הסכום הדרוש ,ולא
נתקררה דעתו עד ששלשל במו ידיו את המעטפה ,עם ההמחאה הכספית בתיבת הדואר.
כשנודע להגרי“מ גורדון על כך ,שאל להגר“י אברמסקי על מה ראה לטרוח כל כך לשלשל בעצמו את
המכתב לתיבת דואר? ועל כך ענה לו :הלא מפיו של מר שמעתי את הסיפור כי אשת הגר“א ורעותה
לעיל ואמרה לה זכור לך יום פלוני שהלכנו לאסוף נדבות לדבר מצוה ראינו מרחוק את הגבירה,
נפנפנו אליה ביד לאות שתמתין עלינו ,וניגשנו לקבל את התרומה.
והנה גם אותו נפנוף קל נרשם למעלה בספר הזיכרונות .וסיים הגר“ י אברמסקי :אם אפילו נפנוף קל
נרשם למעלה ,כל שכן שפעולה זו של שלשול המכתב של הכסף ,בודאי! שנרשמה למעלה ,ולכך לא
ויתרתי על כך לשלוח ע“ י שליח ,אלא השתדלתי לשלוח בעצמי את המכתב ,כדי לזכות במצוה רבה.

"וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב
וגו'" (כ"א ,ח')

למה כהנים לא מברכים "ברוך
שעשני כהן" והלא ריבה בהן
הכתוב מצוות יתירות ומשרתים
פני ה'?
יישוב א'

טוב לאדם שלא נברא משנברא

מפורסמים דברי הב"ח (או"ח סי' מ"ו) שהטעם שאין
מברכין שעשני ישראל ,אלא מברכין שלא עשני גוי ,כי אי
אפשר לומר ברוך שעשני ,שהרי נמנו וגמרו טוב לו לאדם
שלא נברא משנברא (עירובין יג ,):ולפי זה מיושב הטעם
שאין לברך ברוך שעשני כהן ,כי טוב לו שלא נברא
משנברא והיאך יברך "ברוך שעשני כהן" .ואף על פי
שהתוספות (שם) כתבו שגבי צדיק אשריו ואשרי דורו
ובודאי טוב לו שנברא ,מכל מקום לא חילקו חכמים בדבר,
ולכן תיקנו שאף צדיקים לא מברכין .ועוד שכבר ידעת
מאמר התנא (אבות ב' ד') אל תאמן בעצמך עד יום מותך.
ולפי זה מיושב גם הטעם שמלך אינו מברך שעשני מלך

יישוב ב'

כבר כלול בברכת "אשר קדשנו בקדושתו של
אהרן"

העולם מתרצים שברכה זו כבר כלולה בברכת כהנים
"אשר קדשנו בקדושתו של אהרן" ,שבזה כלל ברכת
שעשני כהן ,וכן כתב לתרץ בשו"ת יד חנוך (סי' א') .ויש
מי שהוסיף שיוצאין גם ידי חובתן במה שמברכין באכילת
דבר שבקדושה "אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציוונו
לאכול כך וכך" ,כמו שכתב הרמב"ם (פט"ו מהל' תרומות
הל' כ"ב ,ופ"א מהל' ביכורים ה"ב) שכל האוכל תרומה
מברך ברכת אותו מאכל ,ואח"כ מברך אשר קדשנו
בקדושתו של אהרן וציוונו לאכול תרומה.

יישוב ג'

יש מצוות שנוהגות בישראל דווקא

יש שכתבו לתרץ שלא שייך לברך ברוך שעשני כהן
שריבה בהן הכתוב מצוות יתירות ,לפי שיש גם מצוות
ששייכות רק בישראל ולא נוהגות בכהנים ,כגון פדיון הבן,
מצות נתינת תרומות ומעשרות לכהן .ולכאו' תירוץ זה אינו
נכון ,כי מ"מ כהן עדיף שנוהגות בו מצוות הרבה שאין
לישראל ,ומצוות "וקדשתו" תורה ותעיד על ייחודו
ומעלתו ,ועוד שיש לו לברך ולהודות על שזוכה לשרת פני
ה' ולעבוד עבודת הקרבנות בבהמ"ק ולהיות שליח דרחמנא,
(קידושין כג.):

יישוב ד'

הברכה על שלא ירדה נשמתו בגוף אחר וכהן
וישראל חד הם

עוד מתרצים על פי מה שביאר הב"ח ברכת שלא עשני גוי
עבד ואשה ,שהאדם שנותן שבח והודאה על שלא מסר
הקב"ה את נפש האדם על ידי מלאכו בתחילת בריאתו
להורידה לתוך גוף גוי עבד או אשה ,וטעם זה לא שייך
אצל כהן שיתן שיר ושבח שהקב"ה לא הוריד נשמתו
לתוך גוף ישראל ,שכל נשמות וגופות ישראל וכהנים חד
הם ,וחלוקין הם רק בתפקידיהן ,משא"כ נשים נקראין עם
בפני עצמן כדאיתא במסכת שבת (סב ,).וכן תירץ בספר
גם אני אודך תשובות מהרה"ג ברוך ראובן שלמה שלזינגר
שליט"א( ,עמ' י"ט).

