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חדרו של פרופסור אשכנזי ,גדול מנתחי המוח
בישראל באותם ימים ,ומנהל המחלקה הנוירו-
כירורגית בבית החולים בלינסון בפתח תקוה ,כבר
ראה את כל סוגי המטופלים .לחדר הזה התנקזו
המקרים הקשים והמסובכים ביותר של תחלואת
המוח בישראל ,לכאן הגיעו מטופלים בדרגות
חומרה שונות שקיוו למצוא מזור אצל הפרופסור
הנודע.
אבל דומה ,שיום קשה וסערה מטלטלת כבאותו
יום ,לא ראה החדר זמן רב .בתוכו ישב אדם ,חיוור
כסד ורגליו רועדות בחוסר שליטה .ברכיו כשלו
באימה ,והיה נראה לפני עילפון' .למעשה' ,אמר
הפרופסור' ,אתה מוגדר חסר זיכוי .הגידול שלך
גדול ,לא גדול  -ענק .זהו גידול שכדי להסיר אותו
בניתוח  -נצטרך לחתוך אתו יותר מחצי מהמוח'...
האיש ישב ,עיניו נפולות ולבו הולם בפראות' .אז
מה זה אומר?'  -שאל כאילו לא הבין' .זה אומר -
שניתוח הוא בלתי אפשרי ,לא שייך במקרה כזה.
הצילומים מוכיחים שהגידול כבש כבר כל חלקה
טובה ,והוא הולך ומתפשט .זה ענין של זמן ,אולי
אפילו ימים ספורים' ,אמר בקול שקט ,כגוזר דין...
'אבל עשית כבר ניתוחים מסובכים  -אז תנתח
גם אותי!'  -זעק האיש' .ממילא אין מה להפסיד -
לפחות תנסה!'' ...תסלח לי'  -השיב הרופא ' -אני
רופא ומנתח ,אבל לא רוצח .אם אני מנתח אותך
 זה הסוף ,ואני לא רוצה להביא לכך במו ידיי...נותרו לך כמה ימים של חיים  -תנצל אותם עד לסוף
המר!'
הוא יצא בברכיים כושלות ,וצנח על הכסא
הראשון .לידו ישב יהודי נעים הליכות ,שראה כי
המטופל ספג בשורת איוב קשה במיוחד וחפץ
לעודדו .נכנס ובא עמו בשיחה ,עד שהתבררו לו
העובדות לאשורן ,למלוא הטרגדיה האנושית
העולה מהן...
'יש יהודי בבני ברק' ,אמר לבסוף הממתין
האלמוני' ,קוראים לו החזון איש .הוא יהודי צדיק
וגם חכם .אולי נלך לשאול אותו? הרי ממילא אין
מה להפסיד'...
היתה זו שעת ערב מוקדמת ,כשנכנסו ועלו לביתו
של החזון איש .לבו הרחום נקרע לנוכח הטרגדיה,
גדול הדור הזדעזע מכאב לנוכח צערו של יהודי.
'לכו לבית החולים ,ואמרו לרופא שאני מבקש
לראות את הצילומים' ,אמר לבסוף.
'מי זה החזון איש?'  -שאל פרופסור אשכנזי.
'אינני מכירו ,לא יודע במי מדובר .הוא יודע בכלל
לראות צילומים? '...ואחרי השתהות קצרה הוסיף:
'אתם יודעים מה  -ממילא אין לי מה לעשות
בצילומים ,אז קחו ושיהיה לבריאות!'
למחרת עם שחר ,התייצבו שוב בבית ה'חזון
איש' כשהצילומים בידיהם .החזון איש הניפם מול
האור ,הביט והתבונן בהם היטב ,ולבסוף  -קרע דף
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ממחברתו והחל לצייר עליה בקולמוסו...
הדרך הזו '...שב ואמר...
'הנה זה המוח'  -אמר בפשטות וצייר עיגול
רבי חיים ברים זצ"ל ,שהיה עד למעשה וראה
ובתוכו עיגול נוסף' ,והגידול נמצא כאן'  -שירטט אותו בעיניו ,סיפר שה'חזון איש' חייך קלות ,הצביע
עוד קו עגול' .ובוודאי'  -הוסיף החזון איש בפשטות ,על ארון הספרים ואמר באידיש' :וואס מיר דארפן
'פרופסור אשכנזי צודק שאי אפשר לנתח מכאן'  -ויסן  -ווייסן מיר פון הייליגע תורה'  -כל הידע
הצביע על נקודה מסויימת' ,שכן אם ינתח מכאן הדרוש לנו  -אנו יודעים מהתורה הקדושה!
 יוריד את הגידול והמוח גם יחד'...הפרופסור ההמום נפרד מה'חזון איש' ,וביצע
'אך אם'  -אמר החזון איש אחרי הרהור קל' ,לא את הניתוח בהצלחה ,לשמחת המטופל המבריא
ינתח מהנקודה ההיא ,אלא יתחיל מכאן'  -אמר ובני משפחתו .לימים ,כשהיה בכנס רפואי ונקרא
וסימן ריבוע ובתוכו קו עגול' ,ומכאן ימשיך בקו ישר לנאום ,הוציא מכיסו את הציור שצייר ה'חזון איש'
עד הגידול כאן'  -שב והצביע על נקודה מסויימת ונופף בו לעיני הקהל תוך שהוא קורא' :לפעמים
 'אז יוכל לנתח ללא דופי ,הגידול יוסר ולך קשה לנו  -הרופאים המבינים ,לשמוע בקול רבניםתהיה בריאות!'  -חייך וגם בירך' .אז לכו בבקשה ולהאזין לעצותיהם .הציור הזה נועד להזכיר לנו ,כי
לפרופסור ,והראו לו את מה ששרטטתי- - - '...
החכמה האמיתית טמונה דווקא בתורה ,והרבה
מונית הוזעקה מאי שם ,ובתוך שעה קלה כבר יותר מכל מה שלמדתי עשרות שנים באוניברסיטה
נקשו על דלתו של הפרופסור .הוא העיף מבט בציור - ,נמצא בחכמת התורה!'
ונרתע לאחור בהלם .כמה רגעי שתיקה באלם
אחרי כמה שנים ,נכנס מתמחה לחדרו של
עברו ,עד שהתאושש וביקש מהמזכירה' :בטלי את הפרופסור ,והביט במסגרות שעל הקיר  -הנושאות
כל התורים להיום ,אני נוסע לבני ברק כעת'.
כולן תעודות מאוניברסיטאות נחשבות בכל רחבי
במשך כל הנסיעה ,שתק הפרופסור ולא דיבר תבל ,המעידות על מומחיותו הרבה של הפרופסור.
לצידן ,תמונה לא גדולה ,ממנה נשקפה דמותו
מילה ,רק שב והביט בציור שלפניו .כשנכנס
של רב עטור משקפיים...
אל ה'חזון איש' ,השאלה הראשונה
ששאל היתה' :האומנם ,האם כבודו
'זה בטח סבא שלך' ,הפטיר
הוא שצייר זאת?'
{ qsrqv}rהמתמחה לעבר הפרופסור' .ממש
לא'  -השיב הפרופסור מיניה
איש',
ה'חזון
'אכן' ,אישר
{wrnrzvm
וביה' ,כל המסגרות מזכירות לי
'משהו לא ברור? שב בבקשה
כמה אני יודע ,והתמונה שלו
 nxqyq
ואסביר לך' '.הכל ברור' ,השיב
נועדה להזכיר לי כמה אני עדיין
הפרופסור והתיישב על הכסא
}yrypyr
לא יודע ...כמה חכמה טמונה
הישן' ,רק דבר אחד לא ברור -
 r~r q
בתורה הקדושה שהיא נחלת
מנין לרב הידע הזה?! איך חשב
לומדי התורה'...
הרב על הדרך המקורית הזו?!'
הסיפור ,שאמיתותו אינה ניתנת
ובבת אחת ,פרצו מפיו שטף של
לערעור בשל העדים הרבים לו ,פותח לנו
שאלות' :הן ניתחתי מאות מוחות בחיי,
ומעולם לא חשבתי על הגישה הזו .איך חשב על כך אפיק נוסף להביט על החכמה המופלגת הטמונה
הרב? האם כבודו מנתח מוח גאון לא מוכר? באיזו בתורה .יש בה הכל  -ידע רפואי ,ידע משפטי,
אוניברסיטה למדת? אלו ספרו בריאות קראת? סגולות לחיים טובים ,מענה לשאלות פילוסופיות,
הכל יש בה בתורה הקדושה ,אותה קיבלנו מתנה
כמה מוחות ניתוח הרב בחייו?'
ביום הזה  -בחג השבועות!
ה'חזון איש' חייך ,והשיב בענוות חן' :הרגליים
כמה עלינו לשמוח ,להודות ולשבח ,לצהול
הללו'  -החווה על ברכיו' ,מעולם לא דרכו בשערי
אוניברסיטה! העיניים הללו'  -היטיב את משקפיו ,ולשוש ביום קבלת התורה' .אשר בחר בנו מכל
'מעולם לא קראו אף ספר רפואה .ובכל זאת  -העמים'  -זכינו בזכות ייחודית שאין כדוגמתה,
נראה לי שהדרך שהצעתי לנתח  -היא נכונה ובעלת בורא עולם נתן בנו אמון והפקיד בידינו את המתנה
היקרה ביותר' :ונתן לנו את תורתו'  -שיש בה הכל,
סיכוי .הלא כן?'
כל הפתרונות לכל בעיות החיים ,כל סוגי החכמות,
מחויר
כשהוא
הפרופסור
גמגם
'בוודאי שכן'
פסגת הידע והקידמה  -הכל כבר מונח וטמון
הזו
לדרך
יש
אבל
בטוח,
לא
שזה
'נכון
מרוב הלם,
בתורה!
סיכוי טוב להבריא את האיש .ניתחתי מאות מקרים
נאמץ את המתנה הזו אל ליבנו ,נתחבר לתורה
בחיי ,עברתי על עשרות ספרי רפואה והשתלמתי
במיטב האוניברסיטאות  -ומעולם לא עלתה בדעתי הקדושה ולחכמה האלוקית המופלאה הטמונה בה.
האפשרות הזו ...מי יודע כמה אנשים הייתי יכול 'הפוך בה והפוך בה  -דכולה בה!'
להציל ...זה לא יתכן ,זה לא יתכן שמישהו שלא
v~ynr mn qyzv~r}zv {zv rv~y
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א .הנוהגים על פי האר"י הקדוש ואינם מסתפרים בימי העומר עד ערב חג שבועות ,השנה
שחל ערב חג השבועות בשבת יסתפרו בערב שבת ,ולא יכנסו לחג השבועות שהם מנוולים.
ב .צריך להדליק נרות ביום טוב ,ותברך האישה לפני ההדלקה "ברוך אתה ה' וכו' להדליק
נר של יום טוב" ,ולא תברך האישה ברכת "שהחיינו" על החג בהדלקת נרות ,ובברכת הקידוש
ישמעו ברכת "שהחיינו" מבעל הבית ויצאו ידי חובה .והשנה שחל חג השבועות במוצאי
שבת ,צריך להיזהר להדליק נרות של החג רק לאחר צאת הכוכבים שכן רק אז יצאה שבת,
ואישה שלא מתפללת ערבית )וכן איש( תאמר אחר צאת הכוכבים "ברוך המבדיל בין קודש
לקודש" בלי שם ומלכות ,ורק אז תדליק את נרות החג ,ומכיוון שכבר נכנס החג צריך להדליק
את נרות החג מנר דולק ,שכן אסור להבעיר אש חדשה ביום טוב אלא רק להעביר מאש לאש,
ולכן יש להכין מיום שישי נר דולק שידלק כל השבת כדי שבמוצאי שבת יהיה אש שיוכלו
להדליק ממנו נרות החג ,וכן שאר דברים הנצרכים מאש לאש.
ג .חכמים למדו מהפסוק "ודבר דבר" שלא יהיה דיבורו של האדם בשבת כדיבורו ביום חול,
ויש בזה שני עניינים ,הענין הראשון שאין לדבר בשבת על דברים שאסור לעשותם בשבת,
כגון מחר אני אסע ברכב וכו' .הענין השני אין לדבר דיבורים שיש בהם זלזול בכבוד השבת,
ולכן אין לומר אפילו פעולות המותרות לעשות בשבת שהוא עושה אותם בשביל יום המחרת,
והשנה שחל שבת בערב חג השבועות יזהר שלא לומר בשבת שהוא הולך לישון כדי שיהיה לו
כח להישאר בלילה ער )כידוע שהמנהג להישאר ערים כל הלילה( ,ואף על פי שהולך לישון לצורך
מצוה כדי שיהיה לו כח ללמוד תורה ,מכל מקום כיוון שאינו אומר שעושה זאת לצורך השבת
וכדי להתענג בשבת ,אלא אומר שהולך לישון בשביל דבר אחר שאינו מענין השבת ,יש בזה
זלזול בכבוד השבת .אולם אם אינו אומר דבר זה בפה אלא הולך לישון בשבת ואף על פי שזה
בשביל שיהיה לו כח ללמוד במוצאי שבת ,מכל מקום כיוון שאין זה ניכר שעושה זאת בשביל
מוצאי שבת מותר ,שכל האיסור הוא רק האמירה בפה.
ד .מנהג עם ישראל לאכול מאכלי חלב ,והטעם הוא מפני שבחג השבועות קיבלו עם ישראל
את התורה ,ואחר שחזרו לבתיהם לא היו יכולים לאכול ולבשל בשר מפני שהבשר צריך הכנה
מרובה שכן אז קיבלו את כל ההלכות של הכשרת הבשר ,כגון לשחוט את הבהמה בסכין
שאינה פגומה ,וצריך בדיקה וניקור והוצאת הדם מהבשר ,והיו צריכים להכשיר כליהם ,ולכך
הוצרכו לאכול מאכלי חלב .ויש שאמרו מפני שהתורה נמשלה לדבש וחלב כמו שנאמר
"דבש וחלב תחת לשונך" ,ולכן גם יש נוהגים לאכול דבש בחג השבועות.
ה .יש נוהגים לאכול מאכלי חלב בלילה ,וביום אוכלים מאכלי בשר ,שהרי חג שבועות הוא
יום טוב ואין שמחה אלא בבשר ויין ,ויש נוהגים לאכול בבוקר מאכלי חלב ואחר כך אוכלים
מאכלי בשר ,ואלו שעושים כן צריכים לעשות קינוח והדחה אחר אכילת מאכלי החלב לפני
שאוכל מאכלי בשר ,והיינו אם אוכל מאכלי חלב כגון חמאה או גבינה צריך לקנח את פיו בפת
או בפירות ואחר כך ישטוף את הפה וישטוף את ידיו מחשש שמא נדבקו לו שיירי גבינה בידיו
ורק אחר כל אלו יכול לאכול מאכלי בשר .ויש מבני הספרדים שנוהגים בגבינה קשה להמתין
כשעה ורק עד לאכול בשר ,אולם אם רק שתה חלב ורוצה לאכול מאכלי בשר צריך רק לשטוף
את פיו במים או בשאר משקים ואחרי זה יכול לאכול מאכלי בשר ,ואם התלכלכה המפה יש
להחליפה ,וכל זה לפי מרן השולחן ערוך .אולם לפי הזוהר הקדוש אם אכל מאכלי חלב אין
לאכול מאכלי בשר עד שיעבור שעה ,ואם נמצא בתוך הסעודה אין לאכול מאכלי בשר אפילו
אם עבר יותר משעה עד שיברך ברכת המזון .והלכה כדברי השולחן ערוך אולם ראוי להחמיר
כדברי הזוהר ,ולכן מי שחושש לזוהר הקדוש יכול לאכול את הסעודה החלבית בלילה ואת
הסעודה הבשרית ביום )ועדיף לעשות כן ולא להיפך( ,או שבבוקר יעשה קידוש ויאכלו מאכלי
חלב וימתינו כשעה ורק אז יעשו סעודה עם לחם ויאכלו ארוחה בשרית.
ו .נוהגים לשטוח עשבים ושושנים בבית הכנסת ובבתים לכבוד חג השבועות ,והוא ממה
שאמרו חז"ל )שבת פח (:שכל דיבור ודיבור של ה' יתברך נתמלא על העולם כולו בשמים ,וכן
נוהגים להעמיד ענפי אילן כדי לרמוז על מה שאמרו חז"ל )ראש השנה טז (.שחג נידונים על פירות
האילן ויתפללו עליהם ,והשנה שחל חג השבועות במוצאי שבת לכתחילה יש להניח עשבים
והשושנים וענפי האילן בערב שבת ,אבל בשבת אין לעשות כן משום שמכין משבת ליום טוב,
ואם שכח ולא שטח את העשבים וכו' בערב שבת הדין הוא שאם חשב עליהם ורצה להניחם
מותר לו לטלטלם ואין דינם כמוקצה ,ולכן מותר להניח ולשטוח את הבשמים וכו' גם ביום
טוב ,אולם כאשר עושה זאת ביום טוב יש להיזהר שלא יעשה איזה פעולה אסורה כגון קשר
או הדבקה )וכל שכן שאין לקטוף ביום טוב מהאדמה שכן רק אם הם תלושים מותר לטלטלם(.

בסוף פרשת נשא התורה מספרת על חנוכת המזבח
ביום המשח אותו מאת נשיאי ישראל .ומפרטת
התורה את נדבתם של הנשיאים ,בין יתר הדברים
שהביאו הנשיאים הם תרמו שש 'עגלות צב' ,כל שני
נשיאים השתתפו והביאו יחד עגלה אחת.
המפרשים עמדו לבאר מדוע בעגלות השתתפו שני
נשיאים ,ולמה כל נשיא לא הביא עגלה בפני עצמו.
כמו בשאר דברים שכל אחד הביא דבר שלם בפני
עצמו.
הספורנו מסביר שעשו כן לאות אחוה ביניהם,
אשר בה יהיו ראויים שתשרה שכינה ביניהם,
כאומרו "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד".
ע"כ .העגלה שהובאה ע"י שני נשיאים מסמלת את
האחדות והאחוה שיש בינהם.
ויש בזה עומק נוסף :העגלות שמשו את הלויים
לשאת את כלי המשכן במסעות .והרמז שבזה
'המשכן וכליו' עומדים על האחדות ,והיא צריכה
להיות בצורה כזאת שכל אחד מרגיש שהוא עושה
רק את החצי של העבודה וזקוק הוא לחבירו שיעשה
את החצי השני .כי אחד לבד בלי חבירו לא יכול
לעשות את עבודת ה' .וכמו ששור אחד לא יכול
להסיע את העגלה לבדו ,מבלי שותפו ,כך גם עבודת
המשכן זקוקה לכלל ישראל שיהיו באחדות .וכל אחד
נוטל חלק חשוב בנישאת העבודה.
בספר 'משלי החפץ חיים' מסופר על אדם שהגיע
אל החפץ חיים ושאלה בפיו מה טעם לכל מיני
מנהגים ונוסחאות שונות בתפילה ובעבודת ה' ,לאלו
יש מנהגים כאלו ואלו מנהגים כאלו .מוטב היה
שכולם היו עושים באותה צורה.
השיבו החפץ חיים באמת יכול אתה לשאול שאלה
זו למה יש בצבא כל כך הרבה סוגי חיילים ,חיל רגלי
וחיל תותתנים ,וחיל הים וחיל האויר ,ועוד ועוד ,מוטב
היה שכולם היו מתאגדים לחיל אחד חזק .אלא כל
בר דעת מבן לכל חיל יש לו מטרה נפרדת לעצמו,
אולם המטרה הכללית של הצבא לנצח את האוייב,
ולמטרה זו מחפשים דרכים ואמצעים שונים ,ולזה
בדקו ומצאו שיש בחיל רגלי כח מיוחד שאין בכוחו
של חיל האויר לעשות ,ויש לחיל התותחים כח שאין
לחיל אחר לעשות ,וכן על זה הדרך בכל החילות שיש.
כך גם בעבודת ה' כל פעולתינו היא לנצח את היצר
הרע שהוא השטן המסית ומדיח את האדם מעבודת
ה' ,ולכן צריך לחפש דרכים שונות כיצד לנצח אותו,
ולכל דרך יש חשיבות נפרדת ,יש כח התורה ויש
את כח העבודה שזו התפילה ויש את כח הגמילות
חסדים .וכן הלאה בשאר הדרכים.
זה גם הסמל בהבאת הנשיאים את העגלות
בשותפות אמנם יש כאן שנים עשר שבטים ולכל
שבט יש תפקיד אחר בעבודת ה' .שבט יששכר לומדי
התורה ושבט זבולון תומכי התורה .וכן הלאה בשאר
השבטים ,אבל יש דבר שמאחד את כולם לעשות
רצון ה' להסיע את המשכן וכליו .וזה נעשה כאשר
שני נשיאים מביאים עגלה אחת יחד ,להורות שאנו
יחד נושאים בעול חלק כחלק ,וכולנו יחד מסתפקים
בשש העגלות ,לשאת את משא המשכן וכליו.
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