
לנו  אוי  הדין  מיום  לנו  אוי  אמר,  ברדלא  כהן  "אבא 
ולא היו  יוסף קטנן של שבטים היה  מיום התוכחה... 
יכולים לעמוד בתוכחתו, הדא הוא דכתיב "ולא יכלו 
כי נבהלו מפניו", לכשיבא הקדוש  אחיו לענות אותו 
שהוא,  מה  לפי  ואחד  אחד  כל  ויוכיח  הוא  ברוך 
שנאמר "אוכיחך ואערכה לעיניך" (תהלים נ) על אחת 
כמה וכמה" (בראשית רבה צג י). מה הכוונה במילים 
"לפי מה שהוא", וכי הקב"ה ידון כל אחד לפי חברו?!

הביאור הוא שלכל אדם יש את עולמו שלו, כוחותיו, 
לפי  נידון  אדם  וכל  לו.  המיוחדים  ורצונותיו  יכולותיו 
ר' נפתלי מאמסטרדם שפנה לר'  עולמו שלו. סיפר 
ישראל מסלנט ואמר לו שאילו היה לו את ליבו של 
הרבי ומוחו של בעל 'קצות החושן' שהיה עמקן גדול 
ר'  השיבו  גדולים.  להישגים  להגיע  זוכה  היה  ודאי 
ישראל שכל אחד לפי מה שהוא, לפי מוחו ולפי ליבו, 

הוא נדרש מאת ה'. 

סיפר ר' לייב חסמן שמשסיים הנצי"ב מוולוז'ין לכתוב 
את ספרו 'העמק שאלה' על שאילתות רב אחאי גאון 
הנצי"ב  ואמר  נפנה  הסעודה  במהלך  סעודה.  ערך 
לסועדים כי בוודאי תמהים הם מה ראה הוא לעשות 
הימים  (שבאותם  ספר  כתיבת  של  סיום  על  סעודה 
לא היה נהוג לעשות שמחה בסיום לימוד או כתיבה, 
וכפי שמסופר על מרן החת"ם סופר שכשסיים את 
הש"ס שאל את רבו ר' נתן אדלר מה לעשות, השיב 
רבו כי יצום ג' ימים). נענה הנצי"ב וסיפר שכאשר היה 
משתובב היה  הוא  תלמודו,  על  שקוד  היה  לא  ילד 
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המשך בעמוד הבא

שמע  אחד  יום  אשר  עד  מללמוד.  כוחו  בכל  ונמנע 
עם  נעשה  "מה  במטבח  לאמו  פונה  אביו  את 
כזה  למלמד  אותו  נתתי  שלנו?  הקטן  נפתלק'ה 
ואחר, והוא אינו רוצה ללמוד. אולי נעשה אותו לבעל 
מלאכה?". ובאותו רגע, אמר הנצי"ב לסועדים, נשבר 
והבטחתי  ופרצתי בבכי  ליבי בקרבי, רצתי למטבח 
על  לשקוד  והתחלתי  כראוי  אלמד  שמהיום  להוריי 
התורה. ועתה, משהוצאתי את הספר הזה, חייב אני 
נעשה  היה  מה  לומד,  הייתה  לא  אם  שהרי  תודה. 
עמי? לדוגמא אם הייתי חייט, ודאי הייתי אדם כשר 
מלאכתי  עושה  הייתי  ומרמה,  גונב  הייתי  לא  וטוב, 
וחיי  משניות  לומד  לתורה,  עיתים  וקובע  באמונה 
אדם כדרך בעלי הבתים הכשרים, מקפיד בתפילה 
שלוש פעמים ביום ומקיים מצוות. הייתי מעביר את 
האמת  לעולם  לבוא  ומצפה  ובנעימים  בשלווה  חיי 
ולקבל את שכרי הראוי לי, ובוודאי שלא הייתי מבקש 
להיות בין תלמידי החכמים המופלגים, אלא כשאר 
יראי ה'. אך בכניסתי לפני בית דין של מעלה הייתי 
עומד בפני טענה ותביעה, כלום תכליתך בעולם היה 
שלך  והיכולות  הכוחות  לפי  שהרי  בגדים?!  לתפור 
על  שאלה  העמק  ספר  את  לחבר  עליך  היה 
הרי  הזו?  הטענה  על  עונה  הייתי  ומה  השאילתות! 
בכל ימי חיי לא חשבתי דבר מעין זה, וספק גדול אם 
הוא ספר ה'שאילתות' שעליי  יודע מה  הייתי  בכלל 
לחבר פירוש עליו. אבל עכשיו שזיכני ה' להבין את 
ולזכות לחבר  תפקידי, לדעת את ספר השאילתות 



לנו  אוי  הדין  מיום  לנו  אוי  אמר,  ברדלא  כהן  "אבא 
ולא היו  יוסף קטנן של שבטים היה  מיום התוכחה... 
יכולים לעמוד בתוכחתו, הדא הוא דכתיב "ולא יכלו 
כי נבהלו מפניו", לכשיבא הקדוש  אחיו לענות אותו 
שהוא,  מה  לפי  ואחד  אחד  כל  ויוכיח  הוא  ברוך 
שנאמר "אוכיחך ואערכה לעיניך" (תהלים נ) על אחת 
כמה וכמה" (בראשית רבה צג י). מה הכוונה במילים 
"לפי מה שהוא", וכי הקב"ה ידון כל אחד לפי חברו?!

הביאור הוא שלכל אדם יש את עולמו שלו, כוחותיו, 
לפי  נידון  אדם  וכל  לו.  המיוחדים  ורצונותיו  יכולותיו 
ר' נפתלי מאמסטרדם שפנה לר'  עולמו שלו. סיפר 
ישראל מסלנט ואמר לו שאילו היה לו את ליבו של 
הרבי ומוחו של בעל 'קצות החושן' שהיה עמקן גדול 
ר'  השיבו  גדולים.  להישגים  להגיע  זוכה  היה  ודאי 
ישראל שכל אחד לפי מה שהוא, לפי מוחו ולפי ליבו, 

הוא נדרש מאת ה'. 

סיפר ר' לייב חסמן שמשסיים הנצי"ב מוולוז'ין לכתוב 
את ספרו 'העמק שאלה' על שאילתות רב אחאי גאון 
הנצי"ב  ואמר  נפנה  הסעודה  במהלך  סעודה.  ערך 
לסועדים כי בוודאי תמהים הם מה ראה הוא לעשות 
הימים  (שבאותם  ספר  כתיבת  של  סיום  על  סעודה 
לא היה נהוג לעשות שמחה בסיום לימוד או כתיבה, 
וכפי שמסופר על מרן החת"ם סופר שכשסיים את 
הש"ס שאל את רבו ר' נתן אדלר מה לעשות, השיב 
רבו כי יצום ג' ימים). נענה הנצי"ב וסיפר שכאשר היה 
משתובב היה  הוא  תלמודו,  על  שקוד  היה  לא  ילד 

שמע  אחד  יום  אשר  עד  מללמוד.  כוחו  בכל  ונמנע 
עם  נעשה  "מה  במטבח  לאמו  פונה  אביו  את 
כזה  למלמד  אותו  נתתי  שלנו?  הקטן  נפתלק'ה 
ואחר, והוא אינו רוצה ללמוד. אולי נעשה אותו לבעל 
מלאכה?". ובאותו רגע, אמר הנצי"ב לסועדים, נשבר 
והבטחתי  ופרצתי בבכי  ליבי בקרבי, רצתי למטבח 
על  לשקוד  והתחלתי  כראוי  אלמד  שמהיום  להוריי 
התורה. ועתה, משהוצאתי את הספר הזה, חייב אני 
נעשה  היה  מה  לומד,  הייתה  לא  אם  שהרי  תודה. 
עמי? לדוגמא אם הייתי חייט, ודאי הייתי אדם כשר 
מלאכתי  עושה  הייתי  ומרמה,  גונב  הייתי  לא  וטוב, 
וחיי  משניות  לומד  לתורה,  עיתים  וקובע  באמונה 
אדם כדרך בעלי הבתים הכשרים, מקפיד בתפילה 
שלוש פעמים ביום ומקיים מצוות. הייתי מעביר את 
האמת  לעולם  לבוא  ומצפה  ובנעימים  בשלווה  חיי 
ולקבל את שכרי הראוי לי, ובוודאי שלא הייתי מבקש 
להיות בין תלמידי החכמים המופלגים, אלא כשאר 
יראי ה'. אך בכניסתי לפני בית דין של מעלה הייתי 
עומד בפני טענה ותביעה, כלום תכליתך בעולם היה 
שלך  והיכולות  הכוחות  לפי  שהרי  בגדים?!  לתפור 
על  שאלה  העמק  ספר  את  לחבר  עליך  היה 
הרי  הזו?  הטענה  על  עונה  הייתי  ומה  השאילתות! 
בכל ימי חיי לא חשבתי דבר מעין זה, וספק גדול אם 
הוא ספר ה'שאילתות' שעליי  יודע מה  הייתי  בכלל 
לחבר פירוש עליו. אבל עכשיו שזיכני ה' להבין את 
ולזכות לחבר  תפקידי, לדעת את ספר השאילתות 

הרב אריה לוין זצ"ל -"רב האסירים" בנשיאותו של הרב חיים אידלס שליט"א

בהוצאת ע"ר "איש צדיק היה" 580546158

אתר: www.ish-tsadik.org.il                                         טלפון: 1700-700-999                                      ish.tsadik@gmail.com :דוא"ל

לפי  שלי  בכוחותיי  להשתמש  זכיתי   – פירוש  עליו 
יכולותיי שלי ודאי וודאי שצריך אני לתת הודיה על זה 

שאזכה לבוא לעולם העליון כשתלמודי בידי. 

אומר ר' אייזיק שר, תלמידו של הסבא מסלבודקא, 
בית  על  שיתבונן  ביתו  לחלון  רבו  לקחו  שפעם 
הקברות הגדול, ואמר לו: אל תתמה על דברי שבית 
הרחוב  שכן  העיר,  מן  הרחק  נמצא  הגדול  הקברות 
ההומה שתחת חלון ביתי שנראה חי, זה הולך בכה 
וזה רץ בכה, ישנם אנשים רצים בעלי מוח עצום שהיו 
יכולים להעמיד אלפי תלמידים ואין הם יודעים דבר 
מזה, שכן בקטנותם לא לימדו אותם על ערכם ואין 
הם חשים בעלי ערך כה רב, בטח לא ערך תורני או 
ערך של השפעה על אחרים. אדם כזה הולך כל חייו 
הקבור  כמת  ממש  ההכרה,  אי  תחת  הטמון  כאדם 

בבית קברות שעל מצבתו נכתב "פה נטמן פלוני". 

"אוי לנו מיום הדין, אוי  זוהי זעקת אבא כהן ברדלא 
לנו מיום התוכחה", שכשיבוא הקב"ה ויוכיח כל אדם 
לפי מה שהוא, לפי הערך הכשרון והתכלית של אותו 
אשר  דופן  יוצאי  ישנם  בפניו.  לעמוד  נוכל  לא  אדם, 
זוכים לדעת את תפקידם, כפי שהעיד מרן הרב קוק 
לוין, שידע מהם כוחותיו  ר' אריה  על הסבא קדישא 
ומה תפקידו, ומשהבין שתכליתו להיות איש חסד נתן 
אל תכלית זו את כל מרצו וכוחותיו להגשימה בעולם  
הזה. וכך נדרש מכל אחד ואחת מאיתנו למצות את 
חלילה  שלא  בעולם,  שליחותו  את  ולמלא  כוחותיו 

"כן"  באמונה"  ונתת  "נשאת  שאלת  על  נשיב  וחס 
ולתת  לשאת  היה  שתפקידנו  נדע  ולא  בשמחה, 

באמונה ובנאמנות כפי מה שאנחנו. 

שבת שלום!
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שח ר' שמחה שלמה לוין, בנו של ר' אריה: "אבא המחיש לנו 
בימי חוליו כמה משתוקק הוא להמשיך ולהיטיב לזולתו, ורץ 
כי פעם  זכורני  לנזקקים שונים.  ולסייע  חוליו לעזור  ממיטת 
ד"ר  רופאו  הוראת  פי  ועל  משקלו,  שיווי  את  איבד  אחת 
אשר  עד  במיטת  שבועיים  במשך  לשכב  חייב  היה  הרנפלד 
של  בביתו  ישבתי  שבוע  כעבור  לקדמותו.  דמו  מחזור  ישוב 
כי  אמר  הוא  מהבית,  לצאת  ממיטתו  קם  הוא  והנה  אבא, 
שלום-בית.  השכנת  של  חשובה  למצוה  ללכת  הוא  מוכרח 
נותרתי בבית, ולפתע נשמעו דפיקות בדלת, ד"ר הרנפלד בא 
שאבא  לשמוע  השתוממותו  רבתה  מה  החולה...  את  לבקר 
אבא  היה  מוכרח  כי  לפניו  התנצלתי  לבית.  מחוץ  מסתובב 
לצאת לצורך מצוה גדולה, אך הוא השיב כי על פי דרך הטבע 
אין אפשרות כלל לצעוד על רגליו במצב כזה בלא להתנדנד 
על רגליו וליפול. הוא אמר לי אז: "אין זה אלא כי מרוב אהבת 

המצוה מתעלה אביך מעל דרך הטבע ממש". 

לא  למה  ותמהתי  אלה,  דברים  לשמע  מאד  עד  נבהלתי 
ביקשני אבא כי אלווה אותו בדרך מפני הסכנה. אולם כאשר 
חזר אבא הוא הסביר לי כי מכיוון שהלך למצות שלום-בית 
רצה ללכת ביחידות, כדי שלא יוודע הדבר לאיש אחר זולתו. 
אחר כך הוסיף אבא לומר כי יש ללמוד מאברהם אבינו שאין 
זולתו.  עם  חסד  מלגמול  להימנע  תירוצים  למצוא  לאדם  לו 
אברהם אבינו הוכיח שחולי זה לא תירוץ, וקפץ ורץ מפתח 

אוהלו לגמול חסד ולהיטיב עם הבריות".

יתירה מזאת שמעה ממנו נכדתו הרבנית בת שבע קנייבסקי 
זצ"ל, אשת הרב חיים קנייבסקי, כי ביום שאינו הולך לבקר 
חולה אין הוא מרגיש טעם בחיים... הרבנית הוסיפה לספר כי 

המשך בעמוד הבא
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במלחמת תש"ח כאשר היו הפצצות בירושלים, ואף אחד לא 
הסתובב ברחובות, הייתה הולך עם סבה ר' אריה והיו אומרים 
בדרך "יושב בסתר עליון", האיצה היא את צעדיה בהליכתה 
וויתר על  למכולת לקנות דבר מה לאכול, ואילו ר' אריה לא 

מנהגו וניצל את הזמן לבקר חולים כדרכו.

(דרך אבות רפד-רפה)



הלכה ומנהג
לאחר הפסקה בדיני ברכות נשוב לעסוק בברכת היין. היין "קובע ברכה לעצמו", שאף שקודם יציאת 
המשקה מן הענב הייתה הברכה עליו "בורא פרי העץ", כעת מברכים עליו "בורא פרי הגפן". ולדעת בני 

ספרד יש להיזהר שלא לערב רוב מים נגד המים, שבזה הופך את ברכת היין לברכת "שהכל". 

מעלת ברכת היין כקובע ברכה לעצמו היא גם במה שפוטר את ברכת המשקים האחרים, כפסק מרן 
השולחן ערוך (קעד ב) על פי הגמרא (ברכות מא:) "יין פוטר כל מיני משקין". וביארו הפרי מגדים והמגן 
אברהם שבשל חשיבות היין כל המשקים בטלים לו, ואפילו שתה רק מעט יין ושלא כדרך קביעות אם היו 
המשקים לפניו או בדעתו בשעה שבירך על היין. וחלק הנשמת אדם וכתב שהיין פוטר דווקא כשקובע 
שתייתו על היין, כשם שהפת פוטרת דווקא כשקובע סעודתו עליה, ולכן לא די בשתייה מועטת. למעשה 
פסק בביאור הלכה (ד"ה יין) שאדם ששתה מלוא לוגמיו פוטר בברכתו את שאר המשקים ששותה, אך 
בפחות מכן אין פוטר את ברכת שאר המשקים, וכן ראוי לנהוג לכתחילה. אם טעם מעט מן היין נכנס 
ובכך  ולכן ראוי שיברך "שהכל" על דבר מאכל  והפרי מגדים,  לספק ברכות בשל דעת המגן אברהם 
בלא  המשקים  משאר  ישתה  אפשרי  הדבר  אין  ואם  לשתות,  שברצונו  האחרים  המשקים  את  לפטור 
ברכה. ובוודאי שאדם שלא שתה כלל מן היין אינו פטור מברכת "שהכל" על שאר המשקים, כגון ששמע 

קידוש מאדם אחר – ועליו לברך על המשקים כדין.  

"על הגפן". אך אם כאמור לא שתה  אף בברכה אחרונה על שאר משקים נפטר בברכת מעין שלוש 
כשיעור המחייב ברכה אחרונה על היין, אלא לגם מעט, שוב חייב לברך "בורא נפשות" על שאר המשקים 
ששתה, ואף אם שומע את ברכת מעין שלוש מן המקדש לא יוצא בה, שאינו חייב בה אלא בברכת "בורא 

נפשות".

במשקים  דווקא  הוא  ביין  המשקים  ברכת  פטור  בדבר  האמור  כל  יז)  ס"ק  (רד  אברהם  המגן  וביאר 
(כמים  העץ"  פרי  "בורא  או  האדמה"  פרי  "בורא  עליהם  שמברכים  משקים  אך  "שהכל",  שברכתם 
היוצאים מבישול ירקות ופירות וכדומה) אין נפטרים בברכת היין. ולדעת מרן השבט הלוי (ד יד, ח קסו) 
באמרנו "יין פוטר כל מיני משקה" הוא "בלי יוצא מן הכלל", וממילא כל צורות וברכות המשקים כלולים 

בזה.
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

בשעה טובה ובבריאות. פסק מרן המשנה ברורה (רכג סק"ב) שבפעם הראשונה שרואה את בתו תשובה |
וככל  יב),  (יב  הרב  ערוך  שולחן  לבעל  הנהנין  ברכות  בסדר  מופיע  וכן  "שהחיינו",  עליה  מברך 
הנראה השמועה שמרן החזון איש צחק על פסיקה זו היא ככל הנראה לא נכונה, שכן כתוב בשמו 

בארחות רבנו (ח"א עמ' צב). והוסיף הציץ אליעזר (יג כ) שאף האם תברך "שהחיינו". 

אבל הספרדים לא נוהגים לברך "הטוב והמטיב" על לידת בן ו"שהחיינו" על לידת בת (בן איש חי 
פ' ראה)  על פי דברי הרמ"א שכתב שאין ברכות אלו חובה, ולכן יש אף מן האשכנזים מי שלא 
בירך ברכות אלו (דברי יציב א פח). אך הרבי מקומרנא כתב בשולחן הטהור שמי שלא מברך 

מקילין לו ימיו ושנותיו על אשר לא הודה לקב"ה שזיכהו בזרעא חייא וקיימא.

      

 

שלום הרב, בשעה טובה אשתי עתידה בעזרת ה' ללדת בת, מה מברכים על לידתה?שאלה |
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