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מעניני הפרשה
“וישאר אך נח” (ז ,כג)

“וישת מן היין וישכר” (ט ,כא)

וישאר אך נח אך מיעוט ,שאף הוא היה גונח דם הצינה (בראשית רבה
לב ,יא)
אומרים בשם הגאון רבי ידשראל מסלאנט זצ”ל שאם חלק מהנוכחים
מבקש לפתוח חלון לאיוורור וחלק מבקש לסגור מפני הקור ,שומעים
לסובלים מהקור [שהכל חולים אצל צינה (אורח חיים רעו ,ה)].
נשאל רבינו ,שהיום טוענים הרופאים שהחלון הסגור ירבה מחלות
וחייבים לאוורר את החדר .אם כן ,תהא יד המצדדים לפתוח את החלון
על העליונה.
ענה :יש ללכת אחרי השכל הישר ואין לסמוך על המחקרים בעיניים
עצומות.
היום אוצמרים כך ,ולמחר ההיפך .בשעתו צידדו לעקור לילדים את
השקדים [הפוליפים] כי הם גורמים רק בעיות ואין בהם כל תועלת .כיום
הגיעו להבנה שיש בהם תועלת רבה ,ומוציאים אותם רק בכורח גדול.
והדוגמאות רבות.
(תורת חיים ע”פ כל משאלותיך)

רבינו נשאל מדוע כתב ב”טעמא דקרא” שנח שתה יין ערלה משום
שטעה לומר שהיין הוא זיעה בעלמא ,ולא תירץ שהכרם גדל בדרך נס
ולכן נפטר מערלה ,כמו שכתב ב”דרך אמונה” על עץ החרובים של רבי
שמעון בן יוחאי.
ענה רבינו שיש לחלק ולומר שאצל נח לא היה זה בגדר נס ,שהרי נטע
את הכרם אלא שצמח במהירות עצומה ,על כן יש לחייבו בערלה .מה
שאין כן בעץ החרובים של רבי שמעון בן יוחאי שבא דבר חדש ,ובשם
שאמרו (בירושלמי ריש ערלה) שעץ שהועבר בגושו מחוץ לארץ אין בו
משום ערלה ,כך עץ שהובא בגושו ממרום ועשה מיד פירות כעץ ישן אין
בו ערלה.
וכמו כן כתב ב”דרך אמונה” (שם) במעשה בנו של רבי יוסי דמן יוקרת,
שאמר“ :תאנה תאנה הוציאי פרותייך ויאכלו פועלי אבא” (תענית כד ע”א)
שהיו חייבים במעשר כיון שלא נחשבו לפירות נס [שפטורים ממעשר
כמו שכתב הרד”ק (מלכים ב ד ,ז) בשם התוספתא על נס אסוך השמן]
כשמיהרו יציאתם.
(תורת חיים ע”פ חידושי הגרח”ק)

עלי שיח
‘שהצדיק אבד  -לדורו אבד’
רבבות אלפי ישראל ליוו למנחות את גדול דורנו מרן פוסק הדור הגאון
רבי ניסים קרליץ זצוקללה”ה ,שהיה ראש לדיינים ובתי ההוראה בארץ
הקודש ,ממנה פינה ממנו יתד לכל עולם הרבנות ,המוצי”ם ,פוסקי ההלכה
ומנחילי הפסק.
להבחל”ח רבינו שליט”א היה מיודד איתו לאורך כל שנות חייו .עוד משנות
ילדותם ממש בצילו של הדור הגדול רבן של כל בני הגולה מרן הגאון
החסיד בעל החזון איש זי”ע ,ולאחר מכן כשכיהנו יחדיו בראשות כולל
אברכים המפורסם בבני ברק ‘כולל חזון איש’ ואחרי זה בהנהגת הדור,
כשרבינו שליט”א עומד לצידו של רבי ניסים ,ומלווה אותו בכל הפרשיות
אותם ניהל במסירות נפש ובנכיון כפיים שאין בדומה לו.
במשך עשרות שנים ,כל שאלה שהיתה בנושא חושן משפט ואבן העזר,
היה רבינו משיב מיד ,תלכו לר’ ניסים ומה שהוא יגיד תעשו.
לא פעם הפליג רבינו על מדת הענווה והשתיקה שהיתה לטבע שני אצל
רבי ניסים ,כשהוא מציין כי כך בדיוק נהג החזון איש ,וכי הוא הולך בדרכו.
בשנים האחרונות עת היה מסובל ביסורים נוראיים ,הירבה רבינו להעתיר
בעדו ,וכשהיה נכנס מי ממשפחתו היה מיד מתעניין בשלומו.
אי”ה בגליון זה ,אנו מביאים עובדות והנהגות שהיו בין מרן שליט”א לבין
להבחל”ח מרן הגר”נ זצ”ל ,מרשימות מקורבים ובני הבית ,בפרסום ראשון.

צהלי ורוני מערב בני ברק
בערב חג הסוכות התקיים במעונו של רבינו מעמד מיוחד של ‘הכתרה’
לנכדו מקורבו הגאון הצדיק רבי גדליהו הוניגסברג שליט”א ,לרב קהילת

שונה הלכות בתוך מערב בני ברק .במעמד השתתפו רבינו העיר שליט”א
ומספר מצומצם של מקורבים ,כשרבינו שליט”א מברך על המינוי ואף
חותם על כתב ההכתרה.
במעמד ,נשאו דברים רבני העיר ולאחריהם רבי גדלי’ שליט”א ,כשהוא
עומד על הזכות הגדולה להיות ממזכי הרבים ,תוך כדי שהוא שוזר עובדות
והנהגות אותם ראה מקרוב אצל גדולי הדור שליט”א וזצוק”ל ,כשבכל
אותם דקות רבינו שליט”א פוסק מתלמודו ומאזין לו בקשב רב.
רבי גדליה שליט”א זכה לשמש וללמוד בחברותא כל בוקר למעלה
מעשרים שנה עם רשכבה”ג מרן הגראי”ל שטינמן זצוקללה”ה ,ודלה
ממעיינו הטהור חכמה ומוסר ,תורה ודעת ,חלקם כבר הופיעו בספרו
צדיק כתמר יפרח ,וחלקם עתידים לראות אור בסדרת ספרים אי”ה,
ובעשור שנים האחרונות הוא זוכה לשבת יום יום בצילו של מרן שליט”א.
אנו במערכת ‘דברי שי”ח’ חייבים להגה”צ שליט”א ,חובת הכרת הטוב
אישית ,על שמלווה אותנו קרוב לשמונת שנות הגליון ,בעיצה ובתבונה,
ומחכים אותנו מאמרותיו של מרן שליט”א ,אותם הוא שומע ורואה מידי
יום בשעות בהם הוא זוכה לשמש אותו בקודש פנימה .וזאת מלבד
השיעור בדף היומי אותו אנו זוכים לשמוע מפיו כל ערב .נאחל לו מעומקא
דליבא שיזכה להאריך ימים ושנים על ממלכתו ,להנהיג את עדת קהילתו
על מי מנוחות ,ויצליח בכל אשר יפנה בלי שום תקלה ומכשול.
בברכת שבת שלום
יצחק גולדשטוף

להצטרפות לרשימת מקבלי הגליון במייל ניתן לשלוח בקשה לכתובתdivreysiach+subscribe@googlegroups.com :
ניתן לתרום ולהקדיש ע”ג הגליון לע”נ ,לרפואה ולהצלחה וכד’ ,נשמח לקבל עובדות ,הנהגות ,ושו”ת מרבינו.

רשימת שביבי זכרון

מהידידות של עשרות שנים בין רבינו מרן שליט”א לבין מרן פוסק הדור הגר”נ קרליץ זצוק”ל
מדברים שאמר במשך השנים
אחרי החתונה
אחר שרבינו נישא בשעה טובה ,גר בשכירות עם הרבנית ע"ה
ברחוב בלוי בבנין בן שתי קומות :בקומה א' היו שתי חדרים
שבהם גרו משפחת הופמן (שהי' הבעלים של הבנין) והדורים
של הגר"נ קרליץ שליט"א .ובקומה ב' הי' דירה גדולה בת שש
חדרים ,ובהם גרו :רבינו שליט"א וזוגתו ,עוד אשה מבוגרת
בשם גב' שפירא ,הר' נתן שולמן [שכיהן אח"כ כראש ישיבה
בסלבודקא] מרן הגר"נ קרליץ וזוגתו ,ידידו וריעו הטוב של
רבינו הגאון רבי דב (ברל) וינטרוב וזוגתו שליט"א (מפי חתן
רבינו הגר"ש שטינמן ,שהוסיף :יתכן שלא כולם גרו באותה
תקופה ממש).

רבי נחום מאיר
רבינו דיבר על רבי נחום מאיר ,שהיה תלמיד חכם גדול,
והתעסק עם פסקי החזון איש וערך את קונטרס השביעית,
וגם רבי זליג שפירא עסק בזה הרבה (הביאו רבינו בדרך
אמונה סוף חלק ד')

שם המשפחה קרליץ
סיפר רבינו על מרן רבי ניסים ,שאמו היתה אחות של החזון
איש ,ואביו רבי נחום מאיר החליף שמו לקרליץ בגלל המעבר
של הגבולות ,והוסיף רבינו עוד על אביו מרן הקה"י זצ"ל,
כשעבר את הגבולות שינה שמו שלוש פעמים ,פעם אחת
שינה שמו ליעקב ישראל גן עדן ...והשני לכהנובסקי ,כי מצא
בבודים שלו שאחד מאבותיו חתם שמו בכזה שם (והוסיף
רבינו שאכן היה לו ספק שמא הוא ממשפחת כהנים ,ולא
ידע) והשלישי והאחרון קניבסקי.

השיעור של רבי נחום מאיר
סיפר רבינו שליט"א על אביו של הגר"נ ,הגאון רבי נחום מאיר
קרליץ זצ"ל ,שהיה גיס של מרן בעל החזון איש זצוקללה"ה,
שהיה לו קביעות לומר כל שבת בבוקר אחרי גמר התפילה
לומר שיעור קצר מספר 'חיי אדם' ,ואחרי שנלב"ע החזון
איש קבעו בבית הכנסת לדרמן שיעור כזה בשבת בבוקר,
ומרן רבינו שליט"א נהג אחריו בזה ,ומסר את השיעור במשך
עשרות שנים.

הגיל של רבי ניסים
סח רבינו ,שמרן רבי ניסים היה מבוגר ממנו בשני שנים ,ולמד
איתו באותו תקופה בישיבה בתפארת ציון ,וגם זוכר אותו
היטב שהיה מסתובב כמותו בצעירותו אצל מרן החזון איש.
[ובימים אחרונים ,אחרי שנפטר הגר"נ סיפרו לרבנו ,מה
שהתפרסם ,שהחזון איש היה מעורב בשידוך של הגר"נ,
ואחרי האירוסין ,שאל חמיו הגר"נ קופשיץ את החזון איש,
שהחתן מאוד שתקן וזה ממש חריג ,והוא קצת חושש ,הרגיע
אותו החזון איש ,אל תדאג ,עוד ישמעו ממנו בכל העולם,
ונהנה רבינו מאוד מעובדא זו המשקפת נכון את המבט של
החזון איש עליו]

רבינו שולח אליו שאלות
בכל השנים היה רבינו שליט"א רגיל לשלוח שאלות בעיקר
לשלות גדולי עולם :בעניני הנהגת הדור שלח לחמיו מרן

הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ולמרן רשכבה"ג הגראי"ל שטינמן,
ובעניני הלכה שלח הרבה להגאון רבי ניסים קרליץ זצ"ל.
לפני כמה שנים ,כשנפתח בבני ברק אחד מאולמות השמחה,
על ידי ארגון שמגיע הרבה להיוועץ ברבינו ,הגיע אחד השכנים
אל רבינו והתלונן שסובל מאוד מהרעש של השמחות עד
מאוחר בלילה ,וביקש שרבינו יורה להם למנות שומרים שלא
יסתובבו האנשים על יד האולם ולא יהיה רעשים ,בהתחלה
רבינו ניסה לומר לו שיסגור את חלונות הבית ולא יופרע ,אבל
הלה טוען שבקיץ זה לא שייך וכו' ובסוף אמר לו רבינו ,תלך
לר' ניסים קרליץ שהוא רב של העיר ,הוא יכול להגיד דיעה
בנושא.
[אגב ,המשך העובדא היה שמנהלי האולם אמרו שרק מה
שרבינו שליט"א יקבע ,מקובל עליהם ,רבינו לא רצה להתעסק
בזה ואמר לשכן ,אתן לך עצה טובה ,תחשוב ותשקע בלימוד
קודם שאתה הולך לישן ,ומיד תירדם]

ברוך שחלק
רבינו פסק בשנים האחרונות שאפשר לברך ברכת ברוך
שחלק על מרן הגר"נ .וגם לאחרונה שהיה במצב של שברי
לוחות ה"י ,אמר שאפשר לברך עליו.

מה יש לרבי ניסים לעשות בדור?
(אדר א' תשע"ט) דיברו עם רבינו ,על מרן רבי ניסים קרליץ,
שהוא חולה מאוד ,ומסובל ביסורים בצורה שא"א לתאר,
וגם לא יכול לדבר כלל וגם לא ללמוד באשר הוא חולה
מאוד ,ודיברו איזה תועלת יש לאדם מזה והגיב על זה רבינו
בהתרגשות :לנו יש תועלת גדולה שהוא חי איתנו!! והוא גם
הוא יש לו יש תועלת גדולה שהוא בודאי מהרהר בלימוד כל
הזמן!!

כולל אברכים חזון איש
סיפר רבינו שכולל אברכים 'חזון איש' התייסד בחיי מרן החזון
איש ,והתנהל על ידי רבי שמריהו קרליץ (בנו של הגר"מ
קרליץ ואח של הגרח"ש קרליץ זצ"ל) ואח"כ ניהל את הכולל
רבי נחום מאיר קרליץ ,והיה אחראי בעיקר על צרכי הכולל
והאברכים ,ואחרי פטירתו נעשה בנו מרן הגר"נ זצ"ל אחראי
בכולל.

בית דין קבוע
רבינו רגיל לעשות במוצאי שנת השמיטה ,שטר פרוזבול
אצל בית דין של מרן הגר"ש הלוי וואזנר זצוק"ל ,כי כך נהג
רבו מרן החזון איש בשמיטה האחרונה לחייו .ואחרי פטירת
הגר"ש הלוי וואזנר הגיעו אל רבינו חברי בית דין של הגר"נ
קרליץ ,ואצלם עשה את שטר הפרוזבול ,ואמר ,הם נחשבים
פה בית דין קבוע.

אוצר בית דין
הגר"נ זללה"ה חידש למעשה את הענין של אוצר בית דין
בשביעית ,שמינה אחראים לקטוף ולמכור את הפירות
שביעית בלי רווחים ,ומשלמים הוצאות למגדלים ועל ידי
זה מתרבים שומרי השביעית ,ורבינו מאוד סמך על זה,
ומסופר כי בשמיטות הראשונות הרבנית ע"ה אשת חבר של

להבחל"ח רבינו שליט"א היתה מוכרת בעצמה בביתה את
הפירות ,והתשלומים היו מעבירים לבית הדין.

אשה עניה שאספה כספים
סח הגר"א מן שליט"א :שרבנו מרן שליט"א אמר לו שזוכר
שפעם הגיע אשה לאסוף כסף בכולל אברכים חזון איש ,ורבי
ניסים הורה לה בחריפות לצאת מיד ,וזה חוצפה גדולה ליכנס
לפנים ,והוסיף :וגם בפתח לא נכון שתעמוד ,ואם היא רוצה
לעמוד בצד היכן שעוברים ,שתעמוד בצד ומי שרוצה יתן לה.

בלי מגזנים בחול ושבת
הנה בשנים הראשונות בבני ברק ,רוב התלמידי חכמים היו
בימות השבת בלי שום תאורה ,כי לא רצו להשתמש בתאורה
הרגילה שהוא על ידי חילול שבת ,וכמו שעורר הרבה מרן
החזון איש ,ולעשות תאורה על ידי גנרטור עלה הרבה
כסף ,אך במשך הזמן רוב האנשים עברו להשתמש בשבת
במאור כשר שלא נעשה בחילול שבת ,ורבינו שליט"א עצמו
בביתו וכן הורה בבית הכנסת לדרמן לא עשה שום תאורה,
וישבו לאור מנורת לוקסים בלבד ,וביאר הטעם ,שאביו מרן
הקהילות יעקב זי"ע לא רצה שיעשו מאור כשר בביתו ובית
הכנסת שלו ,כדי "שישאר לפחות מקום אחד בלא חשמל
כלל" ,שיכירו ויבחינו שיש דבר כזה.
ומהטעם הזה לא רצה רבינו שיעשו מזגן גם בימות החול
בבית הכנסת ,כי זה לא כבוד שבת שבחול יש מזגנים ובשבת
אין.
וסיפר רבינו ,הנה רבי ניסים עשה בכולל מזגנים ביום חול,
ולבסוף גם בשבת עשה להם חשמל כשר וגם אור כשר.
[ובחמש שנים האחרונות מכמה סיבות התקינו מזגנים לימות
הקיץ בבית הכנסת וכן בביתו של רבינו ,ופועל גם בשבת
בחשמל כשר].

י"ג ומכירת י"ד ,והרווח בזה שעל ידי שמוכרים כבר בי"ג לא
צריכים לבדוק כל המקומות האלו לפסח ,כי הם כבר בזמן
החיוב בדיקה – אור לארבעה עשר – מכורים לגוי.
ופ"א נשאל רבינו איזה שאלה בפרטי דין המכירה ,ואמר לעיין
בשטר של רבי ניסים ולפי זה לנהוג.

להטות את הקדירה שעל האש בשבת
רבינו הביא כמה פעמים את עדות של מרן הגר"נ זצ"ל בענין
אם אפשר להטות את הקדירה מהאש בשבת ,בלי להוריד,
וזה לשון רבינו (מתוך רשימות בכתב ידו ,הוראות ממרן החזון
איש זצ"ל):
מבואר בספרו (חזון איש או"ח סי' ל"ז סקי"א) שכירות שלנו
דינן כאינה גרופה וקטומה ואם הורידו מהכירה אסור להחזיר,
ומכל מקום לכופף את הקדירה ולשפוך מותר וזה לא נקרא
שהורידו כל זמן שלא הורידוהו לגמרי ,והרב ר' נסים קרליץ נ"י
העיד שבסוף ימיו חזר בו וחשש להחמיר לכופף את המיחם
וצוה לעשות כף להוציא מהמיחם .עכ"ל.
וכן כתב רבינו שליט"א בספר גנזי שערי ציון ,עמוד כ"ט אות
כ"ז שמרן זצ"ל חשש בסוף ימיו להחמיר.

הנסיעה עם החזון איש
סיפר מרן שליט"א :החזון איש היה כמה פעמים בצפת ,ואני
הייתי עמו שני פעמים ,פעם לפני בר מצוה ופעם אחר בר
מצוה ,וכן פעם שלישית שהוא נסע היה עמו ר' ניסים קרליץ
(וסיפר כמה עובדות ממה שהיה שם ,ואין כאן מקומו)

מכירת חמץ
רבינו שיבח כמה פעמים את מה שהנהיג מרן הגר"נ,
שבמכירת חמץ לגוי בערב פסח ,עושין שני מכירות ,מכירת

הגר”נ משמש סנדק בברית לנכד משותף של מרן רבינו
שליט”א ולהבחל”ח רשכבה”ג הגראי”ל שטינמן זצוק”ל

עלי הדף

בענין עיסה שנולד לה ספק טומאה
נדה ו’ ב’ תנן התם נולד לה ספק טומאה עד שלא גלגלה
תעשה בטומאה משגלגלה תעשה בטהרה וכו’ אביי ורבא
דאמרי תרוייהו שלא תאמר בהוכחות שנינו כמו ב’ שבילין
דהתם חולין גרידא נמי מטמו אלא בנשען דתנן וכו’ .והנה
פשוט דנשען אינו אלא טומאה דרבנן לתרומה וכן פרש”י וכן
בב’ שבילין דמטמאין בבאו לישאל בב”א פשוט שאינו אלא
טומאה דרבנן וכ”כ התו’ בפסחים י’ א’ ומבו’ מזה דאע”ג
דלא נטמאת אלא טומאה דרבנן ומדאו’ טהורה מ”מ מותר
לטמאותה טומאה דאו’ (אם נטמאת קודם גלגול) ,וכן מוכח
בריטב”א שכ’ לת’ דהכא אמרי’ עד שלא גלגלה תעשה
בטומאה ובגיטין ספ”ה אמרי’ משתטיל למים לא תגע בה
אע”ג דהוא קודם גלגול ותי’ דשא”ה דספק טומאת ע”ה הוי

כחלה תלוי’ שאין לזרים לה שום טומאה אבל כאן היא טמאה
ודאי ר”ל מדרבנן טמאה ודאי מספק אבל בטומאת ע”ה לא
עשאוה אלא ספק עכ”פ מבו’ דבשאר טומאה דרבנן חוץ
מטומאת ע”ה מותר לטמאותו אפי’ בטומאה של תורה ואע”ג
דמדאו’ טהורה היא ,ובאמת פלו’ דאמוראי היא בירו’ ע”ז פ”ד
ה”ט עי”ש .והנה גבי תרומה פליגי בה אמוראי בפסחים ט”ו
א’ אי ר’ חנינא סגן הכהנים מתיר לטמא בטומאה דאו’ אם
כבר נטמאה בטומאה דרבנן וגם נחל’ הפוסקים איך קי”ל
בזה ,אמנם אפי’ אי נימא דתרומה אסור לטמאותו מדאו’
לדרבנן י”ל דדוקא תרומה דכתיב בה משמרת אבל טבל שכל
האיסור אינו אלא משום דכתיב ונתתם ממנו לאהרן הכהן
עשה שינתנו לאהרן בכהונתו זה ל”ש בנטמא בטומאה דרבנן
דבלא”ה אין ראוי לאהרן בכהונתו ועי’ תוד”ה נולד.
(דרך אמונה הל’ בכורים פ”ח ה”י בה”ל ד”ה עיסה)

מעניני הגשם
(ר”ה תשס”ט) רבינו אמר שמזג האויר קריר היום ,וכתוב בגמ’

רבינו הא היום ערב שמיטה צריך גשם ,ומתקיים הנאמר
בתורה וציויתי את ברכתי בשנה השישית.
סיפר רבינו :חורף אחד לא היה גשם ,והבד”ץ בירושלים הכריזו
לומר תפלה על עצירת הגשמים .והנה כיבדו אותו להיות חזן
במנחה בבית של החזו”א ,ובא ושאל את החזו”א האם לומר
את התפלה על עצירת הגשמים ,החזו”א שאלו למה לומר
תפלה זו ,ענה לו שכך אמרו הבד”ץ ,שאל אותו החזו”א למה
הם אמרו ,והשיבו כי אין גשם ,אז אמר לו החזו”א אין גשם?
אל תדאג עוד יהיה הרבה גשם!!! .ולפתע באמצע תפלת
מנחה ירד גשם זלעפות!!! ולאחר מנחה נכנס לחזו”א ואמר
לו מופת אירע פה!! והחזו”א חייך.

בשב”ק פרשת ויחי כשהלך רבינו למנחה ירד גשם .אמר

(מנחת תודה)

ב”ב קמ”ז א’ שאם קר בתחלת השנה קר כל השנה .אמר רב
זביד האי יומא קמא דריש שתא אי חמים כולה שתא חמי.
עוד אמר שמעתי שירד גשם בלילה ,כיון שהיו הרבה שומרי
שמיטה מגיע להם שיהי’ה הרבה גשם.
דרכו של רבינו שמיום ז’ חשון [שכבר מבקשים מטר] מבקש
שמיכה להתכסות בשינה ביום.
היה פעם בתחלת חודש ניסן ,שכבר היה מזג אויר חם
במקצת ,לבש רבינו הסוודר ,ואמר כל עוד אומרים “מוריד
הגשם” ,לובש עדיין הסוודר.

יפה מראה
בערב החג קיבלנו מאחד מנכדיו הגדולים של רבינו שליט”א
עובדה מפעימה שיש בה כדי לעורר חיזוק אדיר לתפילה
במנין ובזמן ,גם אם הדבר לא תמיד קל ,ואפילו אם נראה
כבלתי אפשרי.
וכך סח לנו הנכד :היה זה בליל שבת חוה”מ סוכות תשמ”ה,
הייתי ילד כבן חמש ,באתי לבקר בסוכה של הסבא והסבתא.
הסתובבנו בבית ,ובשלב מסוים כבר התקרב שעת ערבית,
סבתי הרבנית הצדקנית ע”ה אשת להבחל”ח רבינו שליט”א,
הקפידה כל יום (מאז שהתחתנו כל הילדים) ,ללכת לבית
הכנסת להתפלל בציבור שלוש תפילת ביום .כשהתקרב זמן
התפילה ,היא קמה וירדה לבית הכנסת.
ילד קטן הייתי והתלויתי אליה ,אלא שאצלי היה את מפתח
הבית ,ומשום מה בלי לשאול רשות ,נעלתי את הבית ,שלא
ישאר פתוח ,והשארתי את המפתח בחדר המתנה ,ושכחתי
שבפנים נשאר הסבא שליט”א שקוע בלימוד.
כעבור כמה דקות ,רבינו שנשאר בסוכה יחד עם אדם נוסף
ששהה אצלו מבחין בשעון שעל השולחן ,כי בעוד מספר
רגעים מתחילה תפילת ערבית .הוא שליט”א הקפיד מאז
ומתמיד להתפלל במנין הראשון ארבעים רגעים אחרי
השקיעה ,ולא לאחר אותו בשום מחיר .זריזין מקדימים.
הוא קם לכיון הדלת ,אבל אז מגלה כי ...הבית נעול בלי יכולת
לצאת .לא היה לו שום מושג היכן המפתח.
בלי אומר ודברים ,נטל כסא וקירב אותו לחלון הקטנטן שעל
יד דלת הכניסה המפורסם ( 40ס”מ על  40ס”מ) ,טיפס בגובה

ניתן לתרום גם במכשירי “קהילות” ו”נדרים פלוס” בבתי הכנסת,
יש ללחוץ על לחצן ‘קופות נוספות’ ובחיפוש ‘דברי שי”ח’ ,או בטלפון:
נדרים פלוס  03-7630585שלוחה1586 -
קהילות  073-2757000שלוחה4310 -

מטר וחצי ,השחיל את ראשו וגופו מהחלון וקפץ החוצה מן
החלון! ולאחריו האורח וירדו לבית הכנסת.
למחרת ,כשהגעתי לביתו ,הוא ראה אותי וחייך תוך כדי שהוא
מעיר לי ‘למה נעלת אותי אתמול?’ ...העובדה הזו נחרטה
בזכרוני ,שמעידה יותר מהכל על הקפדה בכל קוצו של יו”ד.

בתמונה :החלון [פתוח למחצה] בגובה כמטר וחצי,
הסמוך לדלת הכניסה ,שממנו קפץ רבינו לתפילת ערבית

ליצירת קשרig0533145900@gmail.com :
רבי יהודה הנשיא  52בני ברק
077-2092005 053-3145900

