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בתחנת הרכבת בעיירה הקטנה ,המתינו שניים
לרכבת הנוסעת לעיר מרוחקת .עם שקשוק
קול הרכבת ניתן האות ,והשניים עלו על הקרון
שנפתח לקראתם ,וחיפשו מקום ישיבה.
שני מקומות צפופים וצמודים נותרו על הקרון.
הצעיר שביניהם ,עלם צעיר כבד משקל וגס רוח
 מיהר להיכנס למושב הפנימי ,והותיר ליהודיהמבוגר  -אותו לא הכיר ,את המקום שלצידו.
הלה מיהר להתיישב במקום הפנוי ,והרכבת
המשיכה בנסיעתה.
האיש המבוגר ,היה רזה וצנום ,כפוף קומה
מעט וזקן הדור לו .הנער הצעיר החליט לחמוד
לו לצון ,ולאורך הדרך החל להתרווח בכסאו
עוד ועוד ,תוך שהוא מצמצם את שטח המושב
של היהודי המבוגר .הוא לא בחל בשום דרך,
פעם התעטש ופעם השתעל ,פעם התרווח ופעם
התמתח  -התוצאה היתה שווה :מושבו של
הצעיר הלך והתרווח ,מושבו של המבוגר הלך
והצטמצם...
בתחילה ,היה ניתן לחשוב שהצעיר לא שם לב
לתוצאות מעשיו .אך בנקוף שעות הנסיעה וככל
שהמבוגר הלך ואיבד אחוזים ניכרים ממקום
מושבו  -כבר היה ברור כי הנער זומם מעשה
קונדס...
וכך אכן היה .באחד מעיקולי הדרך ,כשהרכבת
הישנה רעדה וקיפצה בינות לאבני החצץ ,דחק
הצעיר עוד מעט את המבוגר ,אשר נפל מהמושב
והשתטח ארצה .הנער החל לצחוק בקול
ממשובת הנעורים שביצע ,ואילו היהודי המבוגר
נעמד בפינת הקרון ,והמתין כבר לסיום הנסיעה
המתישה והלא נעימה...
כשהגיעו לתחנת היעד ,עוד מחלון הרכבת
היתה ניכרת תכונה רבתי .מאות יהודים עמדו
נרגשים ,מהם שהביאו עימם את ילדיהם .מעל
התחנה נתלה שלט' :ברוכים הבאים למרן הגאון
רבי חיים מבריסק שליט"א .רבא דעמיה ,מדברנא
דאומתיה ,בריך מתייך לשלם'...
הנער הצעיר הביט בתכונה החגיגית ,ובהה בה
בחוסר הבנה ,הן לא ידע כי אמורה להגיע לכאן
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אך הרב השיב בתשובה מנומקת ונוקבת:
איזו אישיות חשובה ,רב נערץ או אחד מגדולי
הדור .הוא נחפז לרדת ראשון מהקרון ,דחף קצת
'על כבודי כהרב מבריסק  -אני מוחל גם מוחל.
פה וקצת שם ,והנה הוא במרכז הענינים...
על כך שפגע בי באופן אישי  -מחלתי וסלחתי עוד
'הרב מבריסק אמור להגיע?!'  -שאל בהפתעה לפני שבא לפניי לבקש את סליחתי ...אך שימו
את אחד מהנוכחים' .כן כן ,התכנסנו כולנו לב כי מה שגרם לו לבוא לבקש סליחה  -היא
לכבודו ,לקבל את פניו של גדול הדור' ,השיב הלה העובדה כי התברר לו שפגע ברב מבריסק ,אך
בהתרגשות' .הוא אמור לרדת כל רגע מהרכבת לולא מעמדי כרב ,אילו הייתי יהודי מן השורה -
הזו ...הנה ,הנה ...אני כבר רואה אותו!'  -הוסיף היה עובר לסדר היום'...
האיש בפנים זורחות...
ואז הוסיף הרב והרעים בקולו' :זו פגיעה
הנער נעמד על קצות אצבעותיו ,הטיב את ביהדות כולה! החשיבה כאילו הבעיה לפגוע
ראייתו והביט ביורדים מהרכבת .לפתע הסמיק היא רק ביהודי בעל מעמד  -היא פגיעה בערכם
והחוויר ,וכמעט שנפל ארצה מתעלף ...היהודי של היהודים כולם ,היא פגיעה בערכי היהדות
המבוגר בו התעלל בדרך ,אותו יהודי כפוף שהיה הבסיסיים .אינני יכול ואינני מוסמך לסלוח
הקרבן למעשה הקונדס שלו  -אינו אלא רבי חיים על הזלזול במהות היהדות ,אינני רשאי למחול
מבריסק ,גדול הדור המפורסם ,ענק הרוח בעולם למי שחש כי פגיעה ביהודים פשוטים הינה דבר
מתקבל על הדעת!'
היהודי כולו...
הנוכחים כולם האזינו לדברי הרב בקשב ,ודבריו
אין מילים לתאר את ההלם ,את הבושה ,את
חוסר הנוחות ואי הנעימות .נכון ,הוא נער שובב נכנסו לליבם ,והותירו לנו מסר עד ימינו אלה :כי
הרבה ואולי גם גס קצת ,אבל בשום שלב לא אין דבר כזה יהודי פשוט או מכובד ,אין אדם שבו
מותר לפגוע ואדם אחר בו אסור לפגוע.
התכוון לפגוע בכבודו של גדול הדור...
איננו מכבדים אנשים כי אנו פוחדים
הוא פנה מבוייש לפינת תחת
מהם ,רוצים למצוא חן בעיניהם,
הרכבת וכאילו ביקש שהאדמה
rtyytq }q
מבקשים מהם משהו...
תבלע אותו מבושה...
zv r}qnr{{yrn
אנו מכבדים יהודים ,באשר
מאוחרת,
רק בשעת לילה
vprqvqryvmrvn
הם יהודים ,כי הם יהודים!
העז להתגנב לבית האכסניה
}vnpn} orn{q
אין קשר למעמדם ,אין קשר
בו השתכן הרב מבריסק.
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למצבם ,יש קשר לעובדה כי הם
בפנים חיוורות כסיד ובברכיים
qv~}qzrv~y
בני אדם ,כי הם זקוקים וזכאים
כושלות ,נפל לרגליו והחל לבקש
ליחס הולם ומכבד ,להתייחסות
את סליחתו' .כבוד הרב' ,ביקש
נאותה ומעריכה.
בתחנונים' ,לא ידעתי כי אתם הרב
לגדול
לצון
מבריסק ,לא שיערתי שאני חומד
בימים אלה ,נשנן את המסר העולה מדברי
לי'...
הדור .אנא ,שהרב יסלח וימחל
הרב מבריסק ,נקרב אותו לליבנו :כל יהודי זכאי
'לא ולא!'  -השיב לעומתו הרב' ,אינני יכול לכבוד ,בכל אדם עלינו לנהוג באופן מכובד,
לסלוח לך ,הן לא פגעת בי  -פגעת ביהדות כולה!' להיזהר מלצער ,להימנע מלפגוע ,לדאוג לכבודו.
הכל עמדו מסביב המומים .מקורבי הרב כמו לא בגלל שהוא יהודי נכבד ורם מעלה ,אלא בגלל
גם הנער ,עמדו משתאים לנוכח הדברים' .אמרתי שהוא יהודי ,בגלל שהוא יהודי!
משהו על היהדות? אימתי פגעתי ביהדות?! מדוע
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
הרב אינו יכול לסלוח לי?!'  -שאל הנער מופתע
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א .הנוסח המדויק של ברכת ההדלקה הוא "אשר קדשנו במצוותיו וצוונו ,להדליק נר
של שבת" .ויש שמוסיפים לומר "נר של שבת קודש" ,ובדיעבד תיבת "קודש" אינה הפסק
בין הברכה להדלקה כיון שהיא מעניין הברכה ,אבל לכתחילה תברך "להדליק נר של
שבת" וכן הוא המנהג הנכון.
ב .לאחר שהנשים יברכו וידליקו הנרות לשבת יעצמו עיניהם )ויש טעם בעצימת העיניים
על פי הסוד( ויפרסו כפות ידיהם אל מול פני הנרות ,ויתפללו לה' יתברך שבזכות המצווה
הזאת שיזכו לאריכות ימים עם בעליהם ,ושיזכו לבנים הגונים תלמידי חכמים יראי ה'
וחושבי שמו ,ושנזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.
ג .כלה המדליקה נרות שבת בפעם הראשונה ,אין לה לברך ברכת "שהחיינו" ,ואם
תברך עוברת בזה על איסור ברכה שאינה צריכה ,והסיבה לכך היא שאין מברכים ברכת
שהחיינו אלא על מצוות הבאות מזמן לזמן כמצות נר חנוכה ,סוכה ,לולב וקריאת מגילת
אסתר )ולכן גם אין הכלה רשאית לברך "שהחיינו" על טבילתה הראשונה ,וכן אין לנער הבר מצוה לברך

בפרשתינו אנו קוראים את פרשיות המועדים,
כאשר בתוכם יש את מצות "ספירת העומר"
שנוהגת בימים אלו ,ממחרת יום טוב הראשון
של פסח במשך שבעה שבועות עד חג השבועות.
התורה מדגישה 'וספרתם לכם' ויש להתבונן מהי
משמעות הדגש 'לכם'.
המפרשים מסבירים את הפסוק בדרך דרש
"שבע שבתות תמימות תהינה" כי שבע שבתות
מסמלות את "ימי שנותינו בהם שבעים שנה" ולכן
"וספרתם לכם" שבע השבתות יהיו בספירה ובמנין.
ימיו ושנותיו של אדם צריכים להיות חשובים מאד
אצל האדם ,למען לא ייגע לריק ולא יוליד לבהלה.
כל רגע יקר באשר הוא הולך ולא ישוב ,מה שעבר
לבטלה שוב אי אפשר להשיב ,ולפיכך צריך הזמן
להיות ספור ומנוי.
אולם יש להבחין בין שני סוגי ספירות .יש
ספירה של קופאי ,ויש ספירה של בעל הבית.
קופאי שעובד בבית מסחר אף הוא סופר ומונה
את הכסף שבסוף יום העבודה ,גם בעל הבית סופר
את הסכום שהצטבר .אבל אינה דומה ספירת
הפועל לספירתו של בעל הבית .בעל בית המסחר
כשסופר הוא יודע שזהו רכושו ,ואם הספירה
מורה תוצאה חיובית הוא שמח .וכשהספירה
היא בתוצאה שלילית ,הוא מצטער ,ומחפש היכן
היתה הטעות ומחפש עיצות להגיע להשגים יותר
מוצלחים .אבל הקופאי שהוא רק פקיד העושה
עבודה מיכנית בספירתו ,לא לו השמחה ולא לו
הצער .כי אין הספירה נוגעת בעצם כלל אליו,
וכמובן שאין לו שום הפקת לקחים לעתיד.
כך גם בחיי האדם :יכול אדם לספור את
מנין ימיו ושנותיו כאותו פקיד זר שלא לו נוגע
הדבר .ולכן נאמר "וספרתם לכם" ובגמרא אמרו
"וספרתם לכם" שתהא ספירה לכל אחד ואחד .כל
אחד ואחד צריך להרגיש שזוהי ספירה של בעל
הבית ,ספירה הנוגעת לו לעצמו חשבון שלו ולא
של מי שהוא אחר.
בספר 'מטמונים' מוסיף הנה נחלקו הראשונים
)תוס' מנחות סו( אם כל ימי הספירה הם מצוה
אחת ,ואם שכח ודילג יום אחד אינו יכול להמשיך
לספור ,או שכל יום היא מצוה לעצמה ,ואם דילג
יום אחד יכול להמשיך .ומחלוקת זו לא הוכרעה,
ולכן נפסקה ההלכה אם דילג יום אחד ממשיך
לספור אך בלא ברכה.
ומבאר על דרך הדרש :יש כאן ביטוי לשני
התפקידים שיש ליהודי .מצד אחד מלכתחילה
צריך הוא לדרוש מעצמו שלימות ,לדעת שכל
הימים הם רצף אחד ,כל יום קשור לשני ואם
מדלג ומרפה יום אחד הוא מפסיד את השלימות
והתמימות ,והוא מעוות שלא יוכל לתקון .אך מצד
שני אם חלילה נכשל והפסיד יום ,לא יתייאש אלא
יתחיל מחדש .כי לכל יום יש חשיבות גדולה גם
כשהוא יום בפני עצמו.
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שהחיינו בפעם הראשונה שמניח תפילין(

ד .אף על פי שיש הסוברים שרשאית לברך שהחיינו ,הרי הכלל בידינו לומר ספק ברכות
להקל ולכן לא תברך שהחיינו .ואם בכל זאת רוצה לברך ,תיקח בגד חדש ששמחה
בלבישתו הראוי לברכת שהחיינו ,ותברך עליו שהחיינו קודם ההדלקה ואחר כך תברך על
הדלקת הנרות.
ה .אין להקדים כל כך להדליק נרות שבת בעוד היום גדול ,שכיון שאז הזמן רחוק מזמן
כניסת השבת ואם תדליק בזמן זה אינו ניכר שהנרות לכבוד השבת ,ואינה יוצאה ידי חובת
הדלקת הנרות.
ו .הזמן המוקדם ביותר להדלקה הוא מפלג המנחה ואילך )זמן זה מתפרסם בלוחות הזמנים,
והוא בערך שעה ורבע קודם השקיעה( ויכולה להדליק בתנאי שתקבל עליה אז את השבת,
והמנהג הוא להדליק את הנרות עשרים דקות קודם שקיעת החמה ,ואם לא הספיקה
להדליק אז ,יכולה להדליק את הנרות עד כחמש דקות לפני שקיעת החמה ,ואם לא
הדליקה עד שקיעת החמה לא תדליק כלל.
ז .יש מנהג בירושלים להדליק הנרות ולקבל שבת ארבעים דקות קודם השקיעה ,וצריך
לדעת שמנהג זה הוא לפי מנהג אחינו האשכנזים ,אבל לדעת חכמי הספרדים המנהג גם
בירושלים הוא לקבל שבת עשרים דקות קודם השקיעה כבכל ערי ישראל .וספרדי שנהג
כמנהג האשכנזים בזה והיה מקבל שבת  40דקות קודם השקיעה משום שחשב שכך הוא
מנהג ירושלים ,רשאי מן הדין לבטל מנהגו בלי התרת נדרים כיון שנחשב לנדר בטעות
שאינו נדר ,כיון שלא ידע שלדעת חכמי הספרדים המנהג הוא  20דקות קודם השקיעה
ומכל מקום הנכון הוא שיעשה התרה על מנהגו.
ח .אישה ששכחה להדליק נרות שבת וגם האור בבית מכובה ונזכרה בבין השמשות
)שהוא הזמן שבין השקיעה לצאת הכוכבים ,ושיעורו הוא  13וחצי דקות זמניות לאחר השקיעה( מותר
לומר לגוי להדליק בתוך זמן זה את אור החשמל ואת הנרות להאיר את הבית לכבוד
שבת ,ולא תברך כלל .והסיבה לכך היא כיון שאין שליחות לגוי ולכן אין שייך כאן הכלל
שאמרו חז"ל "שלוחו של אדם כמותו" לדון שיכולה לברך.
ט .ואם שכחה להדליק נרות שבת אבל אור החשמל היה דלוק בבית ,אין לה לומר לגוי
להדליק נרות בשמן או שעוה כיון שהבית מואר כבר ,יש איסור לישראל לומר לגוי לעשות
בעבורו איסור שבת.
י .אשה שרגילה להתפלל מנחה בכל יום ,יש לה להתפלל מנחה ביום שישי קודם
הדלקת הנרות ,ובפרט אם היא מתכוונת לקבל שבת בהדלקת הנרות ,כי אחר שקיבלה
שבת ועשתה אותו קודש לא ראוי שתעשנו חול להתפלל מנחה של חול ,ומכל מקום אם
שכחה והדליקה נרות שבת תחילה ,אפילו אם התכוונה לקבל שבת עליה בהדלקת הנרות
יכולה להתפלל מנחה אחר כך.
יא .והסיבה לכך היא ,לפי שנחלקו הראשונים גבי אדם שקיבל על עצמו שבת האם
מותר לו לעשות קודם שקיעת החמה איסורי דרבנן לצורך מצוה ,וכתבו האחרונים לחלק,
שאם קיבל שבת עם כל הציבור אסור ,ואם קיבל על עצמו שבת ביחידות מותר ,וכל שכן
שמותר אז להתפלל מנחה שאין בזה אפילו איסור דרבנן ,ולכן בדיעבד אם כיוונה לקבל
שבת בהדלקת הנרות ,או כל אדם שקיבל שבת ביחידות ,או שהדליקו נרות בזמן פלג
המנחה והוכרחו לקבל שבת בהדלקה ,ונזכרו שעדיין לא התפללו מנחה ,רשאים להתפלל
מנחה.

v}r{qprqvn qzvnrto
´º»³¾º»$°¿µ¸»°¼ÉÀ´¯ÄÃ´ÆÆ³Ã½»´É¶³¼¯³½´·Æ¸¸°´¯³
³¯½¾º¼¸²²Å³»º½¼¸»´É¶»ÈÉ´¿´½É°È¶½»´¯Ç³´
³¯Ç¿È³½½¼¸»´É¶ÇÉ´¸³°Ç³³¯Ç¿³»ºº¼¸»´É¶Â»¯¼¸È¸½¶
°È¶½³É´½¸´À½É´¸´´µ°¾¸¸²Á´¼¸Ç±´°¼¸È¿¯º´¿»È¼¸¸¶³»º°
¸´³¸µ°³Á·
¼±É´»Æ°»´É¶³³µ½¼¸¸É¿È³¿È¾°¾·Æ²»¸»º$¸È´¿¯³¶½³´
É´¸¿°É³$¸»º³µ¸¯¼Á³ÃÈ¯³¶Ã¹´É½´¸»ÁÄ¸Å½ÆÇ»´É¶³¼¯
Á²´½ÉÉ³»È
´¿»È ¸È´¿¯³ ¶½³È ¸¿´¯±³ È´½¸È» É¸ÇÁµ½ ¯½±´² ÆÇ ¸³´µ
³°¸ºÇÇ´°¸²³»¸º¯³¯¸ÇÆ»Á´°È¶ÉÉ´¸¶´½É´¸¿°É¼Á³È´Á
¹È½°¸·½´·´¯¾Ã´¯°¼¸ÁÅ°½´¿¯ÈÉ´»´ÁÃ¸Ã»¯²´Á´¼¸¸¿Ã´¯°
¼´¸³
¼¸È´Á´¿¯¼¸È¿¯»Á³Á²Ä´Ç¶»¼±È³µ³·½´·´¯³»È³¸Á°³
³¸¸¿È³É´¸Ã»¯¹´É³µ´¸·½´·´¯¾Ã´¯°
É¯ ¾¸¸²³ »°Æ¸ ²Å¸º ¼°½Ç° É´º»³ ³½º´ ³½º ¾¿È¸ ¼¿¸¶» ¯»
¯»»´ ³´´È° ¼¸°È´¸ ¼¸³µ ¼¸²±°° ¼¸È´°» ´¸¿Ã» ¼¸¿¸¸²É½³ 
¼È´Ç »°Æ¸ ¯» ¾¸¸²³ ³»¸»¶È ¸²º  ´º´ ³´´È° ¼¸Ç°²½ ³Ã²Á³
¯ºÆÇÃ¾¸Ç²³¿ÀÉ´º»³¼°½Ç¼³½²¶¯»Á³Á·´½¸¿´È¯Ç
 ²´Á´²Á³´Å½¹´¿¸¶
¼¸·Ã´È´¿¯²¸½´²ÇÈ½»Á¸±½È²¶²°´Á¼¸¿¸¸²´¿»´º¼ÅÁ°´
¾É¶ ¼É´¯ ±»·Æ¸È ¸½ È¸ ²¸½´ ¾¸¸¿°° ¼¸È²¶ ¼¸¿ºÈ ´É´¯
¼Á ²¶´¸½°´ È±Ã½ »º ´¯ É¸¯ÇÆ¯ ³È¸±Ã ¼ÉÀ ³¶ÃÈ½» À¿º¿
Â´»È»´´¿¸»Á»Æ³»³ÅÇ¸¸È´¿¯³¶½³´¿»¼¸Çº´½É´¶Ã¼¸È¿¯
ÉÇº´½´»É¸¯Ç¿ÈÉ¸¿°É³µ¸¯É¸¿¸ÅÇ³Æ¸²°»º¯»»´·½´·´¯³½
´¿»´½È¸½É¯¼¸³µ½Ç°º´¿¶¿¯´»¸¯º´¿É´¯É´Á·³»´
³¸¸¿È³É´¸Ã»¯
¸½» ¾É¸¿ ¸¿´È¯Ç ¼È´Ç ¸Ã» ÆÇ ·´ÃÈ» Ç³½¿ ¯» ´¯´° É´Ç¸³µ
É½¯°´É´¯Ç¸º³»À¿¯ Å³É¯´¿»´½È
prp rmnvvn rvpvo{v}r{qprqvn q
Rabenu.comr} myr~}xn qrm q|rro{y

|{sq{xn

zvno{r}m

"zpm|nyqp

$³ÁÈ¸Å¶¸»´¯$¼²¯´É´¯¼Á³ÁÈ»È³¶¸È»¼¸Æ´Æµ´¿¯¼¯³
$É´¸¿È´»¸Ã¯¸»´¯´¯É´Æ²»È¾¸¿Á³µ¼¯³
´¿¯ ´° ¾½µ³ ³µ ³¸¸¿È³ É´¸Ã»¯  ³¸¿È ¯» ´»¸Ã¯ Ç°² ¼´È
´¿¯È ¼²¯³ »Á ÉÅÇ¶¿³ ´¿¸ÉÁ² É¯´ ¸¿´È¯Ç ¼È´Ç ¼¸È°±½
¼¸È±´Ã
²¸¶Ã½
È¸¯³´ ÄÇ¯° »¸°´½³ ¶½³ ÇÆ´¶» °È¶¿³ Ç° ³È½ Ç´ÀÃ´ÇÃ
É¯Æ´²°»¯Å¸¶½³ÇÆ¶°¹Ç²É´ÅÇ´ÃÉ´²°Á½»Á¸¯Ç¶¯È
¼³¸¿Ã°±¸Å³´³²°Á½»¼¸È¿¯À¸¿º³¯´³¼¸¿È³½º¸¿Ã»¾¸¸¿Á³
´»¯È¿ ¼³ ¾º½ Ç¶¯» ³³´°± É´Ç¸³½° ¼¸Ã´ÅÇÃ »È É´¿´½É
³Á²»°Æ»¼¸È¿¯»´ÈÇ²¿³¸¸¿È³É´¸Ã»¯$¼¸¿¸½¯¼³¼¯³
¼¸ÇÆ¶¿»ÈÇ´°¸¶¼±´»»º¼¸°Ç³¼¸¸´À¸¿³´³È¸½»ÁÉ¸¿´È¯Ç
27.ÉÆ¸ÇÀ´É´²´Ç·Æ»¯»
¼Á ²´°Á» °³´¯ ¯´³ Ä½¯É³» °³´¯ ¯» ¸È´¿¯³ ¶½³ »´²±°
É´Ã»´È´ ´¿»È Á²´½ ÉÉ° É´°È´¸È É´¸¿°É É´Á´°Æ É´¸¿°É
È²¶Ç°²»º»Á¼¸¿È³¹È½°ÈºÇ¿ÈÁ²¸³É¯¸·½´·´¯¾Ã´¯°
´°¼¸»ÆÉ¿´¿¯È
»´É¶É´³µ»°È¶½²½»»´À¸¿Èº¸¿´¯±³µ»°¯¹°´À½Á½È¿³µ
·´ÈÃ¯´³»´É¶»º³¸Ç¶¯$É´¸³»»´º¸Ç°º³µ³ÈÆ³½º´°È¶
³ÃÈ° °È¶½³ »È ¼É¸Ç´±»¯» ´À¸¿º³ ¼¸Á°Å´ É´Ç´Å »È ÂÀ´¯
¼¸¸¿µ´¯¸ÉÈ¾½¿½ÈÂ´±É´»´±Á¾³»´É¶»È¼¸¿Ã³ÈÉ¸·½É½
»´É¶³¼Á³½»°¯Ç´½±Ç²À°³¯Ç¿³¸³³µ´¹´Ç¯°¿µÉ´²²´¶½
»²´½» ·°½ É²´Æ¿´ ³Ç´Å ²´Á Â¸À´³» ¹¸ÇÅ ´¸ÈºÁ $»°Ç´º½ ¯´³

