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הרב בנימין בירנצוויג
"ַוְיִהי ִמֵּקץ ְׁשָנַתִים ָיִמים ּוַפְרעֹה חֵֹלם..." )בראשית מ"א, א'(

זו  מקובל לחשוב בעולם, כי ההשקעה וההשתדלות בכל דבר, היא 

המביאה את התוצאה, וככל שישקיע האדם יותר, יגיע לתוצאות טובות 

יותר וכן להיפך. אולם האמת לאמיתה על פי דרך התורה, היא להיפך 

– התוצאה היא הסיבה להשקעה, ולא ההשקעה היא הסיבה לתוצאה! 

הקב"ה גוזר על האדם שיגיע להצלחה,  ומסובב שההצלחה תגיע אליו 

באופן של השתדלות מסוימת. אך שום השקעה  לא תועיל לאדם כדי 

להגדיל את הרווח, מעבר למה שנקבע מן השמים.

יסוד זה, המחזק מאד במידת הבטחון בהקב"ה, הביא מרנא בעל ה'בית 

הלוי', ולמד זאת מהפסוק הראשון בפרשת השבוע: "ויהי מקץ שנתיים 

ימים ופרעה חולם" – מדוע מוזכר עניין קץ השנתיים ימים לשבת יוסף 

בבית האסורים, כסיבה לחלום פרעה? האם ישנה שייכות למספר הזה 

של 'שנתיים ימים' לחלום פרעה? 

ומביא ה'בית הלוי' את דברי המדרש רבה )בראשית פ"ט א'( שכתב: 

"ויהי מקץ שנתיים ימים" - ֶקץ שם ליוסף, כמה יהיה בבית האסורים, 

וכיון שהגיע הקץ - "ופרעה חולם"! גם בסיפורו של יוסף וחלום פרעה, 

היה מקום לטעות בשכל האנושי, שחלום פרעה הוא סיבת התוצאה של 

שחרור יוסף מבית האסורים. 

יוסף מבית האסורים,  ומלמדנו, שהתוצאה של שחרור  בא המדרש 

נגזרה שתהיה כעבור שנתיים ימים, ורק גזר הקב"ה שהתוצאה תהיה על 

ידי חלום פרעה, וזוהי כוונת הפסוק "ויהי מקץ שנתיים ימים" - שהגיעה 

 - "ויחלום פרעה"  יוסף לצאת מבית האסורים, או אז  העת שנגזר על 

יוסף מבית  רק אז הגיע הארוע שהועיד הקב"ה שיביא לשחרורו של 

האסורים!

זו, מביאה אותנו למחשבה הנכונה והאמיתית, שאין  צורת הסתכלות 

אנו  מחוייבים  אלא  גשמיים,  בעניינים  והשקעה  עמל  להרבות  טעם 

ידי  בהשתדלות לפי דרגתנו,  שהרי ממילא התוצאה נקבעה כבר על 

בורא העולם, ואין לנו אלא לבטוח בו ולהתפלל אליו, שיעניק לנו משפע 

ברכת שמים בנחת ולא בצער וטרחה מרובה.

 

רבים הם הסיפורים על עניין זה של התחזקות במידת הבטחון, שסופרו 

לידינו סיפור אמיתי  זימן הקב"ה  גדולי הדורות.  במהלך הדורות על 

ומדהים שארע בתקופה האחרונה:

באחת מרשתות המזון, הסתובב לו אברך ומילא את עגלתו מכל הבא 

ליד.  כשסיים את הקניה הגדולה, התקדם האברך לעבר הקופות ונעמד 

בתור ככל הקונים, כשמאחוריו כבר ממתינים עוד מספר קונים. האברך 

עדיין לא עמד במנוחה, ומידי פעם רץ להביא מצרך נוסף ששכח. הדבר 

המשיך מספר פעמים עד שהגיע תורו. צורת התנהלותו גרמה לשאר 

הממתינים להרים גבה ואף לכעוס, על כך שהוא עומד בתור וממשיך 

בהעמסת מצרכים על עגלתו.

סוף סוף הגיע תורו. 

הקופאית החלה להעביר את המוצרים בזה אחר זה, אך האברך ממשיך 

נוספים ששכח.  מידי פעם להביא מוצרים  ורץ  בהתנהלותו המוזרה, 

הקופאית שסיימה בינתיים לערוך את החשבון נאלצה לחכות לאברך 

שישוב עם המוצר ה'תורן'. הלקוחות שהמתינו  מאחוריו כבר כעסו ממש, 

ולא הסתירו את מורת רוחם. הגדיל לעשות אחד הממתינים, כאשר ראה 

את האברך שחזר, פתח פיו והחל לגדפו בקולי קולות כשהוא פוגע בו 

במילים קשות ביותר.

האברך התנצל, אך שוב רץ להביא מוצר נוסף ש'שכח'...

נדו לו בראשם, הם הבינו שבעיה רצינית מסתתרת  הממתינים כבר 

מאחורי התנהגותו התמוהה, ובמקום לכעוס הם אף ריחמו על הקונה 

האומלל שהיה נראה באמת חסר אונים וחסר מנוחה.  תוך כדי המתנה, 

הם הסבו את ליבו של הלקוח הכועס, שעשה מעשה חמור בכך שביישו 

ברבים לעין כל. אמנם מעשיו של האברך מקוממים, אבל לבייש ברבים....? 

האדם שנרגע מעט מזעפו, הבין לפתע את חומרת מעשהו, וכששב 

נוסף בידו כשהוא סמוק מבושה, פנה אליו הלקוח  האברך עם מצרך 

הפוגע ואמר לו: " אמנם אופן התנהגותך הטריד מאוד את כל הממתינים, 

ואתה מבין היטב למה, אך בכל אופן אני ביישתי אותך ברבים ומתנצל 

רוצה  וכפיצוי על עוגמת הנפש שנגרמה לך בעטיי אני  על כך מאוד, 

לשלם לך את כל סך הקניה, שעלתה... 2500 ₪!!"

 הוא מילא את עגלת הקניות כשאין בכיסו במה לשלם... 
הגיע לקופה והמתין... התחילו צעקות... ואז הגיעה הישועה!!!

המשך בעמוד הבא <<<
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פניו של האברך הנכלם אורו והוא הודה לו נרגשות וסיים במהירות 

את הקנייה.

כשהיתה הקניה כולה כבר ארוזה ומוכנה, פנה האדם ששילם על הקניה 

ושאלו: "אתה נראה לי אברך רציני ומיושב בדעתו, אולי תוכל להסביר לי 

את צורת הקניה המוזרה שלך?!" פתח האברך את סגור ליבו וסיפר: "אני 

אב למשפחה ברוכת ילדים, הכסף דל והמצב קשה. הגענו היום למצב 

שהבית היה ריק, פשוטו כמשמעו, אפילו מצרכים בסיסיים לא נותרו בו. 

שער בדעתך, ארונות ריקים ממוצרי מזון, ניקוי, טואלט כל מה שצריך 

פשוט נגמר.. אין...! 

'אני בטוחה שה' ישלח לנו את הישועה! לך לסופר,  אמרה לי אשתי: 

מלא עגלה בכל המצרכים הדרושים לנו, ובינתיים אני אמתין ואתפלל, 

עד שתגיע  הישועה!' 

בלית ברירה עשיתי כדבריה. הלכתי לסופר כשארנקי ריק ובכיסי אין 

מאומה לשלם עבור הקניה. עברתי בין המדפים ומילאתי כל מה שנצרך. 

ודאי שמת ליבך, כי לא היו בעגלה ממתקים או מותרות, העמסתי על 

העגלה דברים בסיסיים בלבד. 

העגלה הולכת ומתמלאת ואני לא רואה שום כיוון של ישועה... מיהרתי 

להתקשר לאשתי, ולספר לה שסיימתי. והיא אומרת: 'תיגש לקופה, ה' 

יעזור! אני מתפללת, ולה' הישועה!'

הלכתי לקופה, הגיע תורי, ואין... אין לי מושג איך אני הולך לשלם על 

הקנייה האדירה שעשיתי... בינתיים, הלכתי והבאתי מידי פעם עוד משהו 

כדי להרוויח עוד זמן, ופשוט חיכיתי שה' יושיע... עד שנשלחת כמלאך 

משמים, והבאת עמך את הישועה!!!"

הקונה ששמע את סיפורו של האברך, התרגש עד עמקי נשמתו מן 

האמונה התמימה והפשוטה. על אתר הוציא מכיסו פנקס המחאות, ורשם 

12 המחאות על סך 2500 ₪ כל אחת באומרו: "קח, שיהיה לך לקנות 

ברווח במשך כל השנה כולה!"

הקב"ה כבר גזר שיהיה לו מהיכן לשלם את הקניה, רק שסובב את 

העניינים כך שהיה זה בצורה ובאופן שנעשה...

<<< המשך מעמוד קודם

מחוץ לביתו התרחשה המולה, המונים עשו לעצמם מנהג של קבע
לבוא ולראות את גדול הדור מקיים את מצות הדלקת נר חנוכה. מחצית 

השעה טרם השקיעה, וכבר היה האזור כולו מלא וגדוש עד להתפקע...
מאי חנוכה דתנו רבנן – מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בסדר לימוד מיוחד לחנוכה

דורשי רשומות ופרפראות, היו דורשים בדרך צחות את דברי הגמרא, 

בסוגיה המפורסמת בשבת: "מאי חנוכה", וכך היו אומרים: "מאי חנוכה? 

דתנו רבנן! כלומר, דעיקר חג החנוכה הוא להוסיף חיילים, להתאמץ 

ולהתחזק בלימוד התורה".

סדר התחזקות מיוחד בן שעתיים היה למרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל 

בימי החנוכה. 

הסדר התחיל מיד עם תום ההדלקה ואמירת הפיוט "מעוז צור ישועתי", 

ונמשך עד לזמן המיועד לאמירת השיעור. דומה היה סדר השעתיים הללו, 

לסדר ה"חיזוק" המיוחד של ימי שישי או מוצאי 

עילאי  בניגון  בהתלהבות...  בסערה...  שבתות. 

אבדן  כדי  עד  מוחלטת  בהתעמקות   .. מיוחד.

החושים... 

בשעתיים הללו העולם כולו היה בטל ומבוטל 

ולצרור  כעפרא דארעא. לא היה לעולם הזה 

הלימוד  בסערת  אחיזה  בית  שום  טרדותיו 

ששררה בחדר...

יודע היה רבינו לכוון את השעה. הן בשעתיים 

הללו חסר לימוד תורה בעולם, מין זמן פגרא 

הוא, שבו שרויות הבריות מחוץ לבית המדרש, 

זמן שבו חל רפיון כלשהו במתח הלימוד. הלא 

היתה  לימוד התורה שבדור מוטלת  אחריות 

על כתפיו השחות... חובה עליו, אם כן, למלא 

כנגד הרפיון,  ולהתחזק  את החסר... להתגבר 

בבחינת "עשה משמרת למשמרתי"...

אף את מנהגי חנוכה השונים היה מייחד לזמן אחר, לא בתוך השעתיים 

הללו...

זאת ועוד, חשש רבינו כי אנשים ינצלו את הזמן הזה לביקורים מחוץ 

למניין, וכי מסוגלות הן שעתיים אלו להפוך לזמן של הפרעות והטרדות, 

לכן התנתק הוא כליל מן העולם הזה וצלל לעומק ים התורה. אף לפני 

זמן ההדלקה לא היה פוסק מיגיעתו בתורה הקדושה. 

אווירת חנוכה מיוחדת מילאה את חלל החדר, אווירה שקשה להגדיר 

בדפוסי ביטוי או לקבוע לה כללים בחוקי הלשון וההבעה...

מחוץ לביתו התרחשה המולה. המונים רבים עשו לעצמם מנהג של 

קבע לבוא לחצר ביתו, להצטופף בסמטה הצרה ולראות את גדול הדור 

מקיים את מצות הדלקת נר חנוכה. מחצית השעה טרם השקיעה, וכבר 

היה האזור כולו מלא וגדוש עד להתפקע... ההמולה נשמעה אף בחדר 

פנימה, אך רבינו ישוב היה על מקומו, גוו כפוף 

כליל אל תוך הגמרא, שקוע בעומק הוויות אביי 

ורבא.

בכל רגע חשב רבינו מהו רצון השם באותו 

רגע. וכי לכל ההמולה השוררת בחוץ יש משקל 

ב"הלכה", שבגינה מותר להרפות ולו לרגע אחד 

יגיע זמן ההדלקה,  מלימוד התורה? עוד מעט 

נרות חנוכה,  דין מיוחד של הדלקת  שבו חל 

פותח  קם ממקומו,  היה  אז  ניסא.  לפרסומי 

וקורא  וזיקנה,  ובלוי מרוב שנים  סידור עתיק 

מתוכו את נוסח ה"יהי רצון" )נוסח מיוחד ובלתי 

והתקדם אל  ידוע כל כך(, אחר קם ממקומו 

עבר מקום ההדלקה, אמר את הברכה והדליק, 

ומתבוננים  נשימתם  עוצרים  צופים  כשהמוני 

בו היטב. אחר כך עלה אל חדרו בלוויית בני 

זימר את הפיוט "מעוז צור" במנגינה עתיקה  משפחה ומקורבים, שם 

ומיוחדת. ומיד פתח את הגמרא וצלל לתוכה בסערה אדירה, שקע בים 

אהבתה שעתיים תמימות, שעתיים של חיזוק מיוחד כדי למלא את 

החלל החסר בעולם...

)'גדולה שמושה'(

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל
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 יישוב דברי הרמב"ם תחת מטר
הפגזות מטוסים בחסות ענף של עץ

האושר בחיי: מאתיים פעם בבא בתרא, כשאני לבד בסלוצק בלי הורים, בלי אוכל, עם חולצה אחת...

הרב ישראל ליוש
בפרק ההודאה על הניסים ועל הנפלאות שבחג החנוכה, מזכירים אנו 

את נס ההצלה, שברחמיו הרבים עמד להם הקב"ה בעת צרתם, מסר 

גיבורים ביד חלשים, רבים ביד מעטים, טמאים ביד טהורים, רשעים ביד 

צדיקים, וזדים ביד עוסקי תורתך.

התארים 'גיבורים', 'טהורים', 'צדיקים', הינם שמות תואר לאנשים שיש 

להם מעלה זו של גבורה או טהרה או צדקות, ואילו 'עוסקי תורתך' אין 

זה שם תואר לאדם העוסק בתורה, אלא תיאור של הפעולה עצמה שהוא 

עושה – התעסקות בתורה. 

התורה  עסק  לגבי  מדוע  השאלה:  נשאלת 

ואילו  המנצחים,  של  הפעולה  את  מתארים 

הפעולה  את  מתארים  לא  המעלות  בשאר 

עצמה, אלא את שם התואר שזכו לו בעקבות 

מעשיהם?

שמעתי מהגאון רבי ראובן שפירא שליט"א, 

הנשק  את  ישנו  במלחמה  שאכן  שביאר  

הקונבנציונלי הרגיל: חרבות, טנקים, מטוסים 

ושאר כלי נשק חם שישמשו את הלוחם כדי 

גם  יכול  כלי נשק אלו  נגד  למגר את האויב. 

ויעילים  האויב לפעול ולגבור בכלים משופרים 

יותר, אך ישנו נשק שאף אויב, אף הגיבור ביותר, 

של  'חרבה  קוראים:  זה  לנשק  לו.  יכול  אינו 

תורה', לימוד תורה כהכנה למלחמה, הוא הנשק 

היעיל והבטוח ביותר לנצחון במלחמה.

ארבעת  במלחמת  גם  מצינו  הללו  כדברים 

ביתו",  ילידי  חניכיו  "וירק את  נאמר בפסוק  נגד החמישה,  המלכים 

ומפרשים המפרשים  הוריקם בדברי תורה,   - 'וירק'  הגמרא מבארת: 

שלמד איתם עד שהוריקו פניהם מעוצם דברי התורה. זוהי ההכנה הטובה 

ביותר למלחמה, לא אימונים על חץ וקשת וחרבות, אלא פלפול בדבר 

הלכה. 

גם אצל יהושע כתוב 'וילן יהושע בעמק', ודרשו - מלמד שלן בעומקה 

של תורה, כך התכונן   למלחמה, יותר מכל נשק אחר.

היוונים  כיון שבמלחמת  'עוסקי תורתך',  נבין מדוע כתוב  זה  פי  על 

עם החשמונאים לא היתה אפשרות לנצח עפ"י דרך הטבע, הם היו הרי 

מעטים מול רבים. כוחם של היוונים היה עצום לאין שיעור, כפי שמובא 

במדרשים, שהיו שם שמונה מאות פילים משוריינים. בנו של מתתיהו 

- לא שייך לנצח בה  ודאי שמלחמה כזו  כן  טבע ברפש הפילים. אם 

בזכות הנשק, אלא רק בזכות לימוד התורה, ולכן כתוב 'עוסקי תורתך', כי 

לא בזכות היותם תלמידי חכמים הם נצחו במלחמה, אלא בזכות 'עסק 

התורה' בשעת המלחמה, זה היה הנשק היחיד שיכול היה להתמודד מול 

עוצמה שכזו.

יישוב הדעת מאין כמותו נדרש כדי ללמוד בזמן מלחמה או בערב 

מלחמה. אמונה יוקדת בצדקת הדרך נצרכת על מנת להתרכז בלימוד 

התורה בזמנים אלו. 

בכל הדורות רבים היו גדולי עולם שנסקו לפסגה זו, וגם בעתות צרה 

ומלחמה נשאבו אל לימוד התורה, והאמינו בכל מאודם כי רק כך יעברו 

את המלחמה בשלום.

מסופר על הגאון רבי שלום שבדרון זצ"ל, שפעם בעת שלמד עם חתנו 

רמב"ם הל' קרבן פסח, הוקשה להם דבר מה בדברי הרמב"ם. הם סרו 

והרצו לפניו את קושייתם. כאשר  זצ"ל  לביתו של מרן הרב מבריסק 

שמע הרב את השאלה, קרא לבנו ואמר לו: "האזן לקושייתם, וענה להם 

את התשובה שלמדנו יחד, אך הקפד לציין היכן למדנו את התירוץ הזה 

וסיפר  ויישב את דברי הרמב"ם,  על הרמב"ם". עשה הבן כמצות אביו 

להם: "בזמן מלחמת העולם השניה, כאשר הגיע צבא גרמניה והפציץ 

את השיירה שלנו עם מטוסים, התפזרה 

רוב השיירה. אנחנו תפסנו מחסה תחת 

ענף של עץ, ושם למדנו יחד את הרמב"ם, 

והנה לפניכם התירוץ שעלה אז בידנו".

הרב מבריסק רצה לחדד לר' שלום, לבל 

וכי הוא  יחשוב כי ניצל בזכות ענף העץ, 

יוכל להציל מפני פצצה הנוחתת ממטוס, 

אלא זכות לימוד התורה היא זו שהצילה 

אותם.

הראשונה,  העולם  מלחמת  בתקופת 

כאשר 'מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה', 

האדום,  הצבא  שלטונות  מאת  צו  יצא 

שכל איש מגיל 18 ומעלה, שלא יתייצב 

לגיוס לצבא - אחת דתו למות, נקל לתאר 

כי מלבד הפחד מהמלחמה הנוראה, היה 

הפחד מן הגזירה נורא עוד יותר.

בישיבת נובהרדוק, למדו באותה עת מאות בחורים, והמשיכו לשקוד 

על התורה ללא פחד ומורא. באותה עת הודבקו ברחובות מודעות ובהם 

יותר, שכולם מחויבים להתייצב בלשכת הגיוס, אל מול צו  הצו החמור 

יכלו כל הבחורים לשבת בשלווה, ובקרב חלקם  חמור שכזה כבר לא 

קמה תסיסה כלשהי, שאולי הפעם הגיעה העת להפסיק מלימוד בישיבה 

ולהתגייס לצבא. הרי נאמר 'וחי בהם' ולא שימות בהם, ואין אנו מצווים 

למסור את נפשנו עבור לימוד התורה.

שמע הסבא מנובהרדוק על דבר הויכוח המתחולל בישיבה, קם בסערה 

וזעק: "מי קורא כאן מודעות?! שידביקו להם מודעות כרצונם ואנחנו 

נשאר בשלנו בלימוד התורה ביתר עוז ובמשנה תוקף!" 

נגשו אליו מעט מבני הישיבה ושאלוהו: "הרי זה עניין של פקוח נפש, 

ואין סומכין על הנס?" השיב להם הסבא: "אין סומכין על הנס - שייך רק 

בדבר שאין קיום העולם תלוי בו, אבל בדבר שקיום העולם תלוי בו, כגון 

קיום ישיבות כמאמר הכתוב "אם לא בריתי יומם ולילה..." לא שייך לומר 

אין סומכין על הנס".

 

כתב מרן ראש הישיבה הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך זצ"ל, בהקדמה 

למהדורה החדשה לספרו 'אבי עזרי': 'מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי, 

מימי צעירותי שעבר עלי זמן ועידן בחוסר כל, מה שאי אפשר לתאר, מיום 

המלחמה הראשונה בשנת תרע"ד, שע"י גזירת המלכות נגלו כל היהודים 

המשך בעמוד הבא <<<

הגאון רבי אליעזר מנחם מן שך זצ"ל
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מעיר ליטא, ולא ידעתי איפה ההורים שלי, שאני הייתי לבד בסלוצק ולא 

היה לי קשר איתם, וכך עבר עלי כמה שנים והסבל היה רב....'

זצ"ל, מספר שלימים סיפר להם  רבי משה מרדכי שולזינגר  הגאון 

הגרא"מ שך זצ"ל על תקופה זו, שגם ישיבת סלוצק התפזרה, והוא נשאר 

כמעט בחור יחיד, בלי אוכל, בלי בגדים ובכל זאת היתה זו השנה הכי 

מאושרת בחייו, ללא שינה מסודרת, ללא תספורת, אפילו  שמן לנרות 

זו היתה  חנוכה לא היה לו, רק את הגמ' בבא בתרא, ובכל זאת שנה 

כי באותה שנה הוא למד מסכת בבא בתרא  המאושרת ביותר בחייו, 

מאתיים פעם! 

כמות  לומד כמה עשרות פעמים  היה  יום חמישי  עד  ראשון  מיום 

מסוימת של דפים, ולאחר מכן בימי שישי ושבת היה חוזר על הלימוד 

של כל ימות השבוע.

* * *

סיפורים אלו ועוד רבים כמותם, מחדדים בקרבנו, כי לימוד התורה אינו 

מותנה במצבים ובאפשרויות, אלא בכל עת ובכל מצב הוא הנשק הטוב 

ביותר, הבלתי מנוצח לעולם. 

<<< המשך מעמוד קודם

בעיצומו של התקף לב המשיך החזו''א לקבל קהל 

הרב אהרן כהן
"ְוַעָּתה ֵיֶרא ַפְרעֹה ִאיׁש ָנבֹון" )בראשית מ"א, ל"ג(

לכאורה הדברים צריכים ביאור מי ביקש מיוסף שיתן עצות לפרעה הרי 

אף אחד לא ביקש ממנו לייעץ? לומדים מכאן שכשאדם מרגיש שיש 

לו חמלה על השני אינו צריך לחכות שיבקשו ממנו לעזור, אלא 

הרגשתו בצערו של הזולת תכף ומיד מביאה אותו לשאת 

בעול חבירו ללא מניע.

כיבד  הילד  ואבי  ברק,  בבני  נערכה  מילה  ברית 

זצ"ל, השמועה  איש"  ה"חזון  מרן  בסנדקאות את 

על יציאתו של מרן מביתו עשתה לה כנפיים ורבים 

נהרו אל אולם בית הכנסת כדי לחזות בזיו קדשו 

ובעיקר להתברך.

יושב החזון איש ומקבל את הקהל הגדול שצובא 

שומע  מחייך,  אחד,  לכל  פנים  מאיר  המקום,  על 

בתשומת לב כל שאלה, מכריע ומייעץ, רק המקורבים 

לו ביותר מבחינים בחיוורון הנסוך על פניו ולבם מבשר 

רעות. כשסוף סוף הסתיים הכל, קם ה"חזון איש" ממקום 

מושבו ופוסע באטיות אל המכונית הלוקחת אותו, והנהג מחליט 

לנסוע לבית החולים הקרוב.

"סע לאט!" עוצר בעדו ה"חזון איש", "מאחורה יש עדיין אנשים", הנהג 

מציית וממשיך בנסיעה איטית, כשהגיעו לעיקול הרחובות, הרים לפתע 

החזון איש את קולו והורה לו: "יותר מהר! יותר מהר!", המשב"ק היושב 

לצידו של מרן, הוציא במהירות כדור שהורה הרופא לחזון איש ליטול 

במקרה של התקף לב והגיש לו כוס מים, החזון איש בלע את הכדור, 

ובקש לעצור את המכונית על מנת שיוכל לצאת החוצה ולנשום אוויר.

כשנרגע מעט מספר לו החזון איש "זה היה התקף לב 

חזק", "ממתי חש הרב ברע?" שואל המשב"ק, "עוד 

כן למה  "אם  נדהם,  הוא  "כך"?  לברית",  בדרכי 

נסע הרב לברית?" "קיוויתי שזה יעבור", "וכשלא 

עבר, מדוע המשיך לקבל קהל"?

וחיכו, כל אדם  "כל כך הרבה אנשים באו 

המתין עם ה'פעקאלע' שלו. לא יכולתי לברוח 

מהם, אילו היו יודעים, שחביבין ישראל ואינם 

צריכים שליח שיתפלל ויברך אותם... די להם 

במה שהם בעצמם מבקשים מהקב"ה, אבל 

יכולתי  ואיך  לי,  והם המתינו  יודעים  אין הם 

לעזוב כך?"

"ומדוע גם כשעלה לרכב אמר לנהג לנסוע לאט"? 

ראית את הציבור הגדול  "וכי לא  תהה החזון איש: 

שהלך אחרי המכונית? אם היינו נוסעים מהר, היו מקבלים הישר 

על פניהם את העשן הנפלט מאחור. איך אפשר לזלזל כך ביהודים?!" 

 "סע לאט!" עוצר בעדו ה"חזון איש", "מאחורה יש
עדיין אנשים", הנהג מציית וממשיך בנסיעה איטית, 
 כשהגיעו לעיקול הרחובות, הרים לפתע החזון איש

את קולו והורה לו: "יותר מהר! יותר מהר!"

מרן החזון איש זצ"ל

'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :צרו קשר >>>
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 לפתע, הגיע אחד מאנשי המלך, תפס בצווארו ואמר בתקיפות: "אדוני, זמנך תם, הסתיימו להם חמשת הדקות המובטחות,
עליך לצאת מיד החוצה!" 

הרב ישראל מאיר שושן
מסופר בפרשה על חלומותיו של פרעה – חלום 

הפרות וחלום השיבולים. יוסף הצדיק פותר לו 

את חלומותיו: שבע שנות שובע עומדות להגיע 

על מצרים, שנים בהן לא יחסר במצרים מכל 

טוב הארץ. לאחריהן תגענה שבע שנים שחונות 

כל כך, ששנות השובע לא ייזכרו. 

ה ֵיֶרא ַפְרעֹה  לאחר פתרון החלום מוסיף יוסף גם פתרון לבעיה:  "ְוַעתָּ

ל אֶֹכל..." יוסף  צּו ֶאת כָּ ְוִיְקבְּ יֵתהּו ַעל ֶאֶרץ ִמְצָרִים...   ִאיׁש ָנבוֹן ְוָחָכם ִוישִׁ

"פרעה, תתכונן, תיערך למצב: בשבע שנות השובע  לו הוראות:  נותן 

כל  ויצמצם את הפצת האוכל. אם  העמד ממונה שירכז את המזון, 

קונדיטוריה מקבלת בזמן רגיל טון קמח ליום, תוריד להם ל 400 קילוגרם 

ואת ה 600 הנותרים תכניס להקפאה למשמרת... באופן זה, 

כאשר תגענה שנות הרעב, ישארו מספיק מאגרי מזון 

לציבור".

שואל הגאון הצדיק רבי אליהו לופיאן זצ"ל: 

וחכם", מדוע  נבון  "איש  יוסף הציע לקחת 

יש צורך בתכונות אלו? לכאורה, היה צורך 

במחסנאי טוב, עם שוטרים, שיהיה לו כוח 

יותר מזון לציבור, מהי  ולא לתת  לעצור 

ומסביר:  דווקא?  וחכם  נבון  ההדגשה על 

בשנות השובע מסתנוור האדם מן השפע, 

האדירות  האוכל  כמויות  את  רואה  הוא 

וקשה  ולקונדיטוריות,  שמגיעות למאפיות 

לו לדמיין את שנות הרעב. הוא מתחיל ללחוץ 

על האחראי: "אל תוריד לי כמות כה גדולה מן 

הכמות הרגילה, תוריד פחות... " 

ולכן, אומר יוסף, יש צורך דווקא באדם חכם "איזהו 

חכם, הרואה את הנולד!" רק אדם שיכול לראות בעיני רוחו 

את הילד הרעב מתחנן לאמו: "אמא, חתיכת לחם!" ואת האם הנואשת 

עונה לו בדמעות: "אין, אין לי מה לתת לך!" רק אדם כזה, שלא יסתנוור 

יוכל לנהל את חלוקת המזון ואכסונו.  מעלה נוספת מחפש  מהשובע 

"נבון", מבין דבר מתוך דבר, אדם שרואה את   - יוסף אצל האחראי 

התוצאה, שידע לקמץ בשנות השובע, שישים הרבה אוכל במחסנים. 

לימודו של רבי אליהו הוא מוסר השכל גדול לאדם החי בעולם הזה. 

אדם מגיע לעולם לשבעים שמונים שנים, מקסימום מאה ועשרים שנים. 

בשנות השובע שלו, בימי חייו עלי אדמות יש לו אפשרות לאגור כמויות 

של מזון רוחני - מצוות, משניות, לימוד ועוד. אך כאשר הוא מגיע לעולם 

האמת תמו שנות השפע, עכשיו הוא יכול להתקיים רק על מה שהצליח 

לאגור.  יגיע האדם לעולם האמת וימרוט את שערות ראשו: "אוי, איזה 

יכולתי למלמל כמה פרקי תהילים כשהייתי בדרכי  טיפש הייתי, לא 

עוד פרק  יכולתי לנצל את הזמן ללמוד  מן הבית לבית הכנסת? לא 

משניות...?" כמה נצטער על כל ברכה שיכולנו לברך בכוונה גדולה יותר, 

וכל הזדמנות שלא ניצלנו כראוי.

אחים יקרים, אני רוצה לספר לכם סיפור, את הסיפור האחרון על הגאון 

מוילנא. בסוף ימיו, שכב הגאון מוילנא במיטתו גוסס כשהוא על ערש 

ואנשי החברה קדישא. לפתע, ראו  היו התלמידים  דווי. מסביבו כבר 

הכל שעיניו זולגות דמעות. אחד מתלמידיו, שהרגיש, כי אלו הם רגעי 

הלימוד האחרונים, שנותר לו ללמוד מרבו, פנה אליו ושאל: "על מה הרב 

בוכה? מה יש לרב'ה לחפש פה בעולם הזה? עוד מעט יגיע רבינו לגן עדן, 

במתיבתא דרקיע עם רבי שמעון בר יוחאי, עם כל התנאים, מה יש לרב'ה 

בעולם השפל הזה?" 

הגאון, בשארית כוחותיו הרים את הציצית ואמר בכאב: "כמה שווה 

ציצית? פרוטות בודדות. כל שניה שאדם לבוש עם ציצית, כאילו קיים 

את כל המצוות... שהרי שקולה מצות ציצית כנגד כל המצוות כולן. עוד 

מעט, כבר לא תהיה לי הזדמנות לקיים מצות ציצית. למעלה אין ציצית, 

'יהא שמה רבא'. אין אפשרות לקיים מצוות  אין ברכה, אין 

כ"כ  עולם  לעזוב  בוכה!  אני  כך  ועל  בעולם האמת, 

יקר?!" 

לצערינו, אנחנו חיים פה כמו בתרדמת, ר"ל.

הקיסר  נפוליאון  כבש  שנה   200 כ  לפני 

במהלך  רבות.  מדינות  האדיר  הצרפתי 

המלחמה העקובה מדם, הצליחה מדינה 

ולהחזיר אותו למצבו  בו  "לנגוס"  אויבת 

חזרה  המדינות  כבשו  אט  אט  הקודם. 

אובד  עמד  המובס  נפוליאון  חלקן.  את 

עצות, חייליו נפלו בזה אחר זה, והכשלון 

בחזיתות היה מוחץ. 

קרא נפוליאון לשר הצבאי שלו, והורה לו: 

"מסור לחיילים שבחזית, כי חייל שילחם בכל 

- יקבל  וימסור נפשו להציל את הממלכה  כוחו, 

ניתן כמוהו מעולם!" הידיעה הדרמטית  פרס, שלא 

ניסו בכל כוחם להילחם עד  והללו  בין החיילים,  הועברה 

טיפת דמם האחרונה. ואכן, התוצאות בקרב לא הכזיבו. עוד ועוד גדודי 

נפוליאון לעמדת הכיבוש כבראשונה. המצביא  ושוב חזר  אויב הובסו 

שהביא לנצחון הקרב, הובא אחר כבוד בפני נפוליאון, והקיסר האגדי, 

חיבק ונישק אותו ואכן, כהבטחתו, נתן לו מתנה שלא ניתנה מעולם לאף 

אדם. 

"אוצר יש לי", אמר הקיסר המאושר, כטוב ליבו בנצחון, "אוצר המלוכה, 

והוא בן מאות שנים. מכיל הוא זהב, יהלומים, אבנים טובות ומרגליות 

יום, אני מזמין  נדירים. בעוד שלושים  ואומנות  ועוד חפצי ערך  ועוד 

אותך להיכנס לתוך חדר האוצרות של בית המלוכה, למשך חמש דקות 

התמלא  המצביא  נפשך!"  תאווה  אשר  ככל  משם  וליטול  תמימות, 

בהתרגשות גדולה, הולך הוא להפוך לאחד מעשירי העולם. בשניה אחת 

יודע כמה אפשר  ומי  יכול הוא לחפון בידיו המוני יהלומים יקרי ערך, 

לאסוף בדקה? ובחמש דקות?  

יומיים לאחר מתן ההבטחה חזר בו המלך: "מה עשיתי? כיצד זה הזמנתי 

אותו להיכנס לחדר אוצרותי?! חמש דקות זה המון זמן הוא יוכל לגרוף 

"מסור לחיילים שבחזית, כי חייל שילחם בכל כוחו, וימסור נפשו 
להציל את הממלכה - יקבל פרס, שלא ניתן כמוהו מעולם!"

המשך בעמוד הבא <<<
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הסיפור שסיפר ר' משה שרר ז"ל: "לפעמים כשחושבים שזה הסוף - דווקא אז מתחילה הישועה!..." 

"ולעמך ישראל עשית תשועה גדולה"
ז"ל: ילד קטן הייתי, שוכב במיטה וקודח מחום.  סיפר ר' משה שרר 

אמא ע"ה הזעיקה את הרופא שבא לביקור בית. הרופא רשם מרשם 

דחוף, אולם אמא המסורה לא יכלה לצאת לבית המרקחת שכן, כסף 

לשלם עבור התרופה לא היה בנמצא.

בסופו של דבר, הצליחה לאסוף כמה סנטים ויצאה לדרך מתוך החלטה, 

להביא את התרופה ויהי מה. הרוקח הראשי לא היה, וסגנו הסכים להעניק 

לה את התרופה היקרה תמורת הפרוטות שבידה. שמחה וטובת לב על 

הזכוכית  יצאה לדרך כשהיא אוחזת בבקבוק  שהצליחה במשימתה, 

היקר מפז, האמור להבריא את בנה יקירה. היא מיהרה כל כך בדרכה עד 

שמחמת מהירותה נפלה, ובקבוק הזכוכית נשבר לרסיסים.

בבכי מר הרימה את פיסת הניר הרטובה, ובתוכה שברי הבקבוק, ורצה 

חזרה אל בית המרקחת, שם היה כבר בעל הבית שלא הבין את פשרו 

של הבכי המר. אמא שידעה כי אין לה כל דרך לשלם עבור התרופה - 

הבטיחה לו כי תבוא לעבוד בעבודות ניקיון בלילות, ובלבד שיתן לה את 

התרופה היקרה. הרוקח נטל את השקית הרטובה, הריח לרגע את הריח 

שנדף ממנה ונעלם מיד. 

לאחר דקות ספורות שב עם שקית חדשה, ובפנים סמוקות הגיש לה 

חזרה את מחיר התרופה ואמר: "יש כנראה מלאכים ששומרים על הילד 

הזה, אוי ואבוי היה, לו היה לוקח את התרופה שרקח הסגן שלי בטעות".

"אתה מבין מוישל'ה", פנתה אלי, בנה הרך, "תלמד מכך שיעור לכל 

זה הסוף!  נגמר,  בידי, חשבתי שהעולם  והבקבוק  החיים: כשנפלתי 

אך למדתי, כי בחיים, לפעמים כשחושבים ש'זה הסוף' – דווקא אז 

מתחילה הישועה"

)'כי אתה עמדי'(

 הוא הסכים להעניק לה את התרופה היקרה תמורת
 הפרוטות שבידה. היא החזיקה בבקבוק הזכוכית היקר,

האמור להבריא את יקירה, ומיהרה בדרכה עד שמחמת 
מהירותה נפלה, ובקבוק הזכוכית נשבר

יכולתי לתת לו סכום גדול... מה עשיתי?!" אבל את  לעצמו הון עתק, 

הנעשה אין להשיב. אין זה מכבודו של מלך לשוב בו מהבטחותיו. קרא 

המלך ליועציו, ושיתף אותם בבעיה שנוצרה: "כיצד נוכל להמעיט בנזק?" 

שאל, תוך שהוא פוכר ידיו בעצבנות גלויה. 

"הוד מלכותו", קרא אחד מחכמיו, "אל דאגה, יש לי רעיון נפלא! נשלח 

את אנשינו לבדוק מה אוהב החייל, ממה הוא מתרשם, מהי משאת 

נפשו, ונסיח את דעתו בעזרתם של גירויים חיצוניים... וכך אט, אט ירדו 

להם חמשת הדקות היקרות והנזק יפחת". שליחים נשלחו לעקוב אחר 

הזוכה, ולבדוק מה ימשוך את ליבו. לשמחתם, הם גילו שהוא אוהב מאוד 

מוזיקה, ליבו נמשך אחרי הנגינה. הכין המלך בחדר האוצרות, תזמורת 

מיוחדת ויפה בעלת תשע נגנים, והוחלט שכל חצי דקה יצטרפו עוד ועוד 

נגנים לתזמורת הייחודית, על מנת להסיח את דעתו של החייל, ולמשוך 

את ליבו לעמוד וליהנות מן המוזיקה היפה במקום לאסוף אוצרות יקרים. 

הזוכה המאושר, שלא ידע מה מתוכנן עבורו, כבר הזמין רהיטים, בית 

חדש, בגדים וכל טוב הארץ עם אשראי בלתי מוגבל, הכל ידעו שבעוד 

ימים ספורים הוא יהיה מעשירי הארץ והסכימו למכור לו ככל אשר חפץ 

ליבו. 

הגיע היום השלושים. כרכרה מכובדת מארמון המלוכה הגיעה לביתו 

הגיע  גדולים,  בשקים  מצויד  כשהוא  וכך,  המלוכה.  לארמון  להביאו 

לארמון בלב הולם. מיד כאשר נכנס לחדר האוצרות המתינה לו תזמורת 

בניגון מופלא. המנגינה המיוחדת  יפיפייה, שפצחה מיד  פילהרמונית 

והתזמורת האדירה שיתקו אותו לחלוטין. הוא לא היה מסוגל לפסוע, ולו 

פסיעה אחת קטנה. מהופנט הביט בנגנים המנגנים בעוז. 

מזיז  ללכת,  הוא מנסה  אבוי! חצי דקה עברה.  הוא מביט בשעונו, 

מיוחד  ניגון  לנגן,  נגנים חדשים מתחילים  ופתאום ששה  רגל אחת, 

ונפלא, שכמוהו לא שמע מעודו. הוא ניצב כמכושף מול המוזיקה הנדירה 

שהושמעה לאוזניו, ולאט לאט חלף לו הזמן בלי ששם ליבו לכך, והוא 

שכח איפה הוא נמצא.

לפתע, הגיע אחד מאנשי המלך, תפס בצווארו ואמר בתקיפות: "אדוני, 

זמנך תם, הסתיימו להם חמשת הדקות המובטחות, עליך לצאת מיד 

החוצה!" 

האומלל יצא בפחי נפש, ופרץ בבכי עז: "אוי, כמה טיפש אני, חמש 

דקות תמימות ניתנו לי, ויצאתי משם ריק! לו הייתי לוקח איתי אפילו 

חופן אחד של יהלומים, הרי הייתי יכול ליהנות מתזמורת מפוארת כל 

החיים!! אויה לי, בזבזתי את כל האוצר בשביל שטויות". 

סיפור זה הוא גם משל לעולם הזה. העולם הזה הוא כ- 5 דקות לעומת 

העולם הבא. מה הם מאה ועשרים שנים אל מול חיי הנצח הממתינים 

לנו. וכשנגיע לשם, הרי נתפקע מרוב צער, על כל רגע שלא עסקנו בתורה, 

על כל ברכה שלא ברכנו כראוי. 

"ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם.... לחיות היום" – להיות  חכם הרואה 

עוד מילה טובה, פרק  לומר  עוד חסד,  עוד מצוה,  הנולד, לחטוף  את 

משניות, ואז נזכה באמת, לחיות את החיים, לנצל אותם,  להפוך אותם 

מרגע גשמי לרגע נצחי. 

<<< המשך מעמוד קודם
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ד״ר ר' מרדכי טייב, רופא השיניים מביתר, שמלווה את בני העיר כבר יותר מעשרים שנה מספר על מאורע פלאי בדרך לאומן

על הניסים ועל הנפלאות
לתושבי ביתר הוותיקים אין צורך להציג את דוקטור ר' מרדכי טייב, 

רופא השיניים הוותיק מגבעה א', שמלווה את בני העיר ואת שיניהם כבר 

יותר מעשרים שנה.

ר' מרדכי איננו עוד רופא שיניים רגיל. הוא יהודי חם ולבבי, שמשתדל 

לקיים את עצותיו ודרכיו של רבי נחמן מברסלב זי"ע, והוגה רבות בספריו 

וספרי תלמידיו. 

למרות אי הנעימות המתבקשת מהשהות על כורסת הטיפולים במרפאה 

- הטיפול אצלו הינו חוויה מעניינת. בין קידוח מטרטר אחד 

והגיגים  רעיונות  על  הוא שח בהתלהבות  למשנהו, 

בענייני עבודת ה' אותם למד או חשב.

 במהלך טיפול שיניים שגרתי שמעתי ממנו 

סיפור פלאי שהתרחש עמו כשהיה בדרכו 

לאומן.

וזה דבר המעשה אשר שמעתי ממנו 

בפה פעור – תרתי משמע.

באמונת אומן
שדה התעופה כמו פשט ולבש צורה. 

תחת מראות החולין של כל ימות השנה, 

נראה עתה המקום כבית כנסת אחד גדול 

זה בערב ראש השנה, כאשר  וענק. היה 

שתישא  לטיסה  ממתינים  יהודים  אלפי 

אותם על כנפי נשרים, אל אומן, משאת נפשו 

של כל חסיד ברסלב באשר הוא. 

חסידים רבים מנצלים את הזמן היקר לתפילה או 

לימוד. יש המשוחחים יחדיו בנעימות. הצד השווה שבהם - 

שכולם משתדלים להכין את הלב לרגע הגדול של הכניסה לציון הקדוש.

יהודי העוסק עתה  על רקע המראות הללו, נראית לפתע דמותו של 

נוספת.  במשהו אחר. מנצל הוא את ההתקבצות הגדולה הזו למטרה 

האיש אוסף כסף. נראה היה שבדרכו לאומן מבקש הוא לחטוף כמה 

מצוות נוספות. אולי הכנסת כלה או משהו אחר.

כאשר התקרב אלינו האיש, התברר שטעינו לחלוטין. הבן-אדם אוסף 

כסף למטרה אחרת לגמרי. כן. בדיוק עכשיו, בתוככי שדה התעופה וברגע 

שאחרי האחרון, הוא מקבץ כספים כדי לרכוש כרטיס לאומן.

ביותר. מי שנזקק לעזרה כספית עבור הנסיעה  היה זה מחזה מוזר 

- דואג לכך כבר חודשים ארוכים מראש. מי שבכל זאת אינו מצליח 

ושעליו להמתין  להתארגן עד מועד תום הרישום, מבין שאין ברירה 

לשנה אחרת. אך לבוא כך בערב החג, לשדה התעופה בידיים ריקות, ושם 

להמשיך לנסות עוד ועוד בלי לאבד תקווה?! זהו דבר בלתי נתפס. כמה 

כבר יכול היה לאסוף? אנשים הרי נזקקו לכספים שעמם באו...

 כל מי שראה אותו מסתובב ומלקט כספים, התקשה להאמין שתחנתו 

הבאה תהא אכן באומן ולא בביתו חזרה. גם אם ישיג את מלא הסכום - 

מניין יוכל למצוא כרטיס? הכל כבר מכור מראש. לעיתים, אפשר למצוא 

ברגע האחרון כרטיסים - אבל בשל הלחץ, מסוכן לבנות על זה.

"זה היה נראה הזוי", מסכם ר' מרדכי.

אך היהודי שלנו ידע כי הקב"ה מנהל את העולם - ולא אף אחד אחר. 

מה שנראה לכולם כדבר חסר כל סיכויים, יכול להפוך תוך שניה, אם 

זו הסיבה שהוא המשיך ללכת  ומוחשית.  ה', למציאות פשוטה  ירצה 

הלאה מאיש לאיש, ולא שת לבו לאף אדם ולשום מבט.

בסך הכל הוא עשה השתדלות סמלית. מי שיפעל ויעזור לו זה הקב"ה 

ובכל  יכול, שאין מעצור לו להושיע בכל עת  והכל  הגדול 

כל ההסתברויות  לכאורה  גם לאחר שאפסו  מצב, 

הטבעיות.

גניחות  לפתע  נשמעו  הפינות  מאחת 

מקוטעות. מה אירע? אחד הנוסעים נראה 

כשהוא לופת את ברכיו ומתפתל בייסוריו. 

התברר שהאיש סובל מבעיה בריאותית 

האחרונה  בתקופה  ברגליו.  כלשהי 

שיוכל  חשב  והוא  רגוע,  היה  המצב 

עכשיו,  בדיוק  אבל   - לאומן  לנסוע 

לפני העלייה למטוס, הוא קיבל לפתע 

התקפת כאבים קשה.

הרבה  לו  היה  לא  עכשיו?  יעשה  מה 

זמן לתהיות וספקות. הוא הכיר את המצב 

אין  שכזו  שבצורה  נכונה  והבין  והשלכותיו 

בכלל מה לחשוב על טיסה. הוא זקוק למנוחה 

והשגחה ופשוט לא ייתכן שייסע.

האכזבה היתה גדולה. אולם אם כך גזר עליו מסובב הסיבות, 

הריהו מקבל הכל בהכנעה ובהשלמה.

מעשה טוב אחד הוא עדיין יכול לעשות.

הוא נטל את כרטיסו והניפו גבוה בידו, תוך שהוא זועק בקול: "מי רוצה 

כרטיס נסיעה?"

על כנפי נשרים
הוא לא נזקק לחזור על הכרזתו פעמים רבות מדי.

"במו עיני ראיתי איך האדם ההוא ניגש, ולוקח לעצמו את הכרטיס", 

אומר ד"ר טייב בהתפעלות )מדובר בטיסות צ'רטר, ואפשר לנסוע בהן עם 

כל כרטיס, לאחר פרוצדורה קלה ופשוטה(.

מעולם לא שמענו על אדם שנכנס לשדה התעופה ללא פרוטה, והצליח 

להשתחל למטוס. אבל כאשר הקב"ה רוצה, אין דבר בעולם שהוא חסר 

סיכוי ובלתי אפשרי.

הסיפור המובא לעיל אינו בהכרח אומן וראש השנה. המסר העיקרי הוא 

על הנהגת הקב"ה את עולמו בהשגחה מופלאה, ומגדיל את חסדו לכל 

הבוטחים בו - נגד כל הסיכויים שבעולם.

)מתוך 'כלכלה יהודית', המבשר(

 מאחת הפינות בשדה התעופה נשמעו לפתע גניחות מקוטעות
אחד הנוסעים נראה כשהוא לופת את ברכיו ומתפתל בייסוריו. 

התברר שהאיש סובל מבעיה בריאותית כלשהי ברגליו

ציון רבי נחמן מברסלב זצו"ל
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צרור סיפורים על חלומות מיוחדים וגדולי ישראל, מתוך עלונו של הרב חנניה צ'ולק יו"ר 'עזר מציון' 

"ּוַפְרעֹה חֵֹלם ְוִהֵּנה עֵֹמד ַעל ַהְיאֹר" )בראשית מ"א, א'(
סיפר הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א: בז' באדר א' בשנת תשנ"ז בא 

אלי בחור, וסיפר שחלם על אסון המסוקים עוד בטרם התרחש. בחלומו 

ראה שתהיה התנגשות בין שני מסוקים וכי ייהרגו יהודים רבים. עוד נמסר 

לו בחלומו שביום שיקום בבוקר ותהיה ידו מלאה פצעים - זאת תהיה לו 

לסימן שיחלה רח"ל במחלה קשה וימות. הבחור לא שת לבו לזאת. 

כדבר החלום.  רבים  ונהרגו  אירע אסון המסוקים,  זמן  והנה לאחר 

למחרת האירוע הוא קם בבוקר וידו מלאה בפצעים. שלחוהו 

אלי והראה לי את פצעיו אשר מילאו את ידו. אמרתי 

לו: א'. אין חלום בלא דברים בטלים, ואפשר שמה 

שחלם שימות זהו הדברים בטלים. ב'. צריך לומר 

בתפילה מה שמועיל לחלום )אמירת ה'ריבון' 

בברכת כהנים(, שכתב ב"משנה ברורה" שזה 

ג'.  עליהם.  מועיל אף לחלומות שמתעניין 

וענה בישיבה של  שאלתיו היכן הוא לומד, 

לישיבה  שיעבור  לו  אמרתי  המזרחי,  חוג 

קדושה וזה יגן עליו )'דרך שיחה'(.

אל תתחתני שם  
בוקר אחד, הגיעה בעלת תשובה לביתה של 

רבנית ידועה וסיפרה: "החתונה שלי נקבעה לעוד 

שבועיים, והנה, בחלומי אמש, נגלה אלי אדם כלשהו 

שלא זיהיתי אותו, והזהיר אותי שלא להינשא באולם שבו 

אמורה להתקיים החתונה. התעוררתי מתוך סיוט, ולא ידעתי את 

נפשי מרוב בהלה. שפתיו של בעל החלום אמרו בבירור: "אל תתחתני 

באולם זה!' מה עלי לעשות?" שאלה האשה. 

הרבנית חככה בדעתה, והשיבה, שכדאי לחפש אולם אחר. ואכן, ברגע 

האחרון נשכר אולם חדש, והחתונה הועברה לשם. האולם שבו היתה 

אמורה להיערך החתונה, היה אולם 'ורסאי', התאריך היה אותו לילה בו 

והחתונה עצמה הייתה אמורה להיערך באולם התחתון,  קרס האולם, 

שעליו קרסו שתי הקומות העליונות. 

בסופו של דבר, בעקבות הביטול לא נעשתה שם כל חתונה, היות ובעל 

האולם לא הספיק למצוא )תוך שבועיים( זוג אחר שיתחתן שם. ניתן רק 

לתאר מה היה עלול להתרחש, אם... )'עלינו לשבח' ח"א תע"ו(.

החלום של רבי ניסים קרליץ שליט"א  
בחוה"מ סוכות תשס"ג נפטר הרה"ג ר' חיים ישראל רוכלין זצ"ל, מחשובי 

הלומדים בכולל פוניבז'. רבי ניסים קרליץ שליט"א הורה להספידו בלווייתו, 

למרות שמחת הרגל, כדין חכם בפניו, ואף ספד לו בעצמו. 

בהספד שנשא סיפר: "לפנות בוקר ראיתי בחלום שמוליכים ספר תורה. 

זהו אדם  וכששמעתי על פטירתו, אמרתי שאכן  התעוררתי בבעתה, 

שראוי לומר עליו שכעת מוליכים ספר תורה" )מוסף שבת קדש(.

נס פורים
ביום פורים אחד בא לישיבה נכדו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל, שהיה 

לירושלים לשושן פורים.  נסע הנכד  ביותר. לאחר הפורים  אהוב עליו 

למחרת, ציוה רבינו לשלוח מברק לירושלים, לשאול לשלום נכדו. הרב 

סיפר שחלם שקרה לו דבר מה, ועל כן הוא דואג לשלומו. מברק התשובה 

לא איחר לבא ונאמר בו שהנכד מרגיש בטוב ב"ה, הוא בריא ושלם, אלא 

שניצל מסכנה.

ומעשה שהיה כך היה: בנסיעתו לירושלים עבר דרך התחנה המרכזית 

בת"א. בהגיעו אל פתח האוטובוס שם לב שנותרו עוד מספר מקומות 

ישיבה, אולם התלבט האם להיכנס או להמתין לאוטובוס 

הפנוי שיצא אחריו. לבסוף גמר אומר להמתין לאוטובוס 

להיכנס  מיהרו  אחריו  שעמדו  הנוסעים  הבא. 

במקומו, והוא אכן עלה לאוטובוס שאחריו. 

נגלה  לירושלים  העולה  בדרך  בנוסעם 

לעיניהם מחזה מזעזע: האוטובוס הראשון 

היה מעוך וחבול בצד הדרך לאחר שהתנגש 

במכונית אחרת, וסביבו היו פזורים פצועים 

רבים. מאוחר יותר התברר שנהג האוטובוס 

ונהג  לבסומי',  איניש  'חייב  במצות  הידר 

כשהוא בגילופין. בשיחתו השבועית בישיבה 

הזכיר רבי אליהו לאפיאן את המעשה, וציטט 

כוננו",  גבר  "מהשם מצעדי  כך את הכתוב  על 

שהרי אם היה צועד רק צעד אחד לתוך האוטובוס 

הראשון - היה עלול להיות חלילה בין הפצועים, והקב"ה 

הכניס לבטים בלבו, ובחסדי ה' ניצל מתאונה )לב אליהו(.

חלומם הזהה של רבי אליהו לאפיאן והגרא"א דסלר זצ"ל
סיפר רבי נח דב דסלר, חברו של בנו של רבי אליהו לופיאן זצ"ל )בעל 

ה"מכתב מאליהו"( הנמצא בארה"ב: כשהייתי צעיר, משפחתי )דסלר( 

ומשפחת לופיאן גרו בלונדון בסמוך אחת לשניה, מרחק של רבע שעה. 

באותם ימים, מכונית היתה דבר נדיר, וכולם העדיפו ללכת ברגל מאשר 

לנסוע באוטובוס. אחד מבניו של רבי אליהו לופיאן - רבי ישראל נחום, 

היה בן גילי, והיינו באים זה לזה מפעם לפעם. 

פעם אחת, כשירדתי במדרכה הסמוכה לביתו כדי לבוא אליו, חלפה 

במקום מכונית ביעף וכמעט ופגעה בי. כפסע הפריד ביני לבין המוות. 

מרוב בהלה ופחד, החוורתי כסיד. כשהגעתי לבית משפחת לופיאן, לפלא 

היה בעיני שבפעם זו - שלא כאף פעם קודמת - רבינו עצמו פתח את 

הדלת. תמיד כשבאתי היה עסוק בלימודו, לומד או מכין שיעור, והנה 

הפעם הוא כאילו המתין לבואי. רבי אליהו התעניין אם הכל בסדר. על 

פניו ובקולו ניכרה הדאגה. "כן, ב"ה הכל בסדר", עניתי במבוכה. למרות 

ניסיוני להתחמק ממה שאירע לי קודם בואי, רבינו לא אפשר לי זאת. 

"שום דבר לא אירע לך בדרך לכאן"? "אכן קרה", עניתי, וסיפרתי לרבי 

אליהו שבדיוק כשצריך הייתי לחצות את הרחוב, עברה ביעף מכונית, 

וכמעט ש... "ב"ה הסכנה עברה", אמר רבינו להפתעתי. משניסיתי לרדת 

לסוף כוונתו, סיפר: "אמש חלמתי כי קרתה לך תאונה קשה, ואני מתפלל 

בא אלי בחור וסיפר שחלם על אסון המסוקים עוד בטרם התרחש, 
 ובחלומו ראה שתהיה התנגשות בין שני מסוקים וכי ייהרגו
 יהודים רבים. עוד נמסר לו בחלומו שביום שיקום בבוקר,

ותהיה ידו מלאה פצעים - זאת תהיה לו לסימן שיחלה רח"ל

המשך בעמוד הבא <<<

מרן הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א



89 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

לשלומך עד לרגע הזה". 

כשסיימתי ענייני בביתו של רבי אליהו, שבתי לביתי. עם הגיעי ניגשתי 

מיד לספרייתו של אבא )הגרא"א דסלר( שבה ישב ולמד, וסיפרתי לו את 

שכמעט וקרה לי, ואת דברי רבי אליהו לופיאן. למשמע הדברים נטל את 

ידי, לחצה בין שתי ידיו ואמר: 'בני היקר, גם אני חלמתי אותו חלום אמש, 

ומאתמול אני צם עד עתה'. מסיים רבי נח: עד היום חב אני תודה רבה 

לתפילות רבינו ולצום של אבי בעל ה"מכתב מאליהו".

)מתוך עלונו של ר' חנניה צ'ולק פרשת ויצא תשע"ז(

<<< המשך מעמוד קודם

גאב״ד העדה החרדית הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א מספר על נפלאותיו של הרה"ק רבי איצק'ל מפשעווארסק זיע״א

על הניסים ועל הנפלאות
"באסרו חג שבועות, שנת תשכ"ב נסעתי בספינה מלונדון לאנטוורפן", 

מספר הגאב"ד הגרי"ט וייס שליט"א, "כדי לשהות כמה ימים במחיצת 

הגעתי  וכאשר  מפשעוורסק,  גבירצמן  יצחק  משה  רבי  של  קודשו 

נסתפקתי אם עלי לברך ברכת הגומל בשם ומלכות על נסיעה קצרה זו, 

ושאלתי את פה קודשו, והשיב בהאי לישנא: "עס לוינט זיך צו בענטשען 

יגמל כל טוב סלה"  זאגן: מי שגמלך טוב הוא  זאלן  גומל, כדי אידן 

)ובתרגום מאידיש: כדאי ושווה לברך 'הגומל' כדי לזכות בברכת העונים: 

'מי שגמלך טוב הוא יגמלך כל טוב סלה'(, ואכן בירכתי אז בשם ומלכות". 

והפטיר הגאב"ד שליט״א ואמר: 'דאס איז א רביש'ע תשובה...'

"לפני שחזרתי לביתי הזכרתי אצלו חולה שהיה 

לי בביתי, ונתן לי יין מ'כוס של ברכה' של סעודת 

מלווה מלכה, וגם השאיל לי את הגביע שבו זימן, 

גביע  באותו  היין  כדי שישתה החולה את שיורי 

את  שלחתי  היין  משיורי  החולה  ששתה  )ואחר 

הגביע חזרה לאנטוורפן(. וסיפר לי אז מופת אחד 

'כוס של ברכה' של מלווה  מני רבים שעשה עם 

מלכה. היה יהודי באנטוורפן שנעשתה אשתו שוטה 

רח"ל, ושלח הרבי זצ"ל שיתנו לה לשתות מ'כוס 

של ברכה' של סעודת מלווה מלכה, ובדרך נס חזרה 

פתאום לדעתה, ובעלה היה באותה שעה באסיפה 

קראוהו  הנס  מגודל  התפעלות  ומרוב  ציבורית, 

באמצע האסיפה לבשר לו שזוגתו נתרפאה".

נפלאות ומופתים
בית מדרשנו  "דכירנא מעשה באחד ממתפללי 

ז"ל, שהיה חולה מאוד בלב רח"ל,  בלונדון, רבי מאיר רפאל שפרינגר 

והחליטו הרופאים שצריכים לנתחו, ושאלתי אז עבורו את הרב זצ"ל 

האם לעשות הניתוח או לא. והשיב לי שמעשה כזה בא לפני הרה"ק 

והשיב  בנוגע למחלת הלב של התינוק,  זצ"ל  יחזקאל משינאווא  רבי 

יודיש  "זיי זענען מבינים אויף א  הרבי משינאווא זצ"ל בלשון שאלה: 

וכמובן שאחר תשובה כזאת מהרבי  יהודי?(  הארץ?")הם מבינים בלב 

זצ"ל לא עשו את הניתוח, וברוך השם חי אותו יהודי עוד כחצי יובל שנים.

ונדר אביו  והיה במצב מסוכן,  פעם חלה תלמיד שלי בדלקת ריאות 

'מנורה' לבית המדרש של הישיבה, כדין 'נודרין בעת צרה' )יו"ד סי' רג 

סעי' ה'(, ומיד אחר כך נתרפא בנו לגמרי. כעבור שנתיים ימים שיפצו 

יהודי רצה גם הוא לשפץ את המנורה שנדב,  את בית המדרש, ואותו 

יותר נאה וגדולה מהראשונה, וסילקו  ולפיכך נדב מנורה חדשה הרבה 

את המנורה הראשונה מבית המדרש ונתנוה באחד מחדרי השיעורים של 

הישיבה. בו ביום שעשו כן חזר חולי הריאה לבנו, ואז נזכר מנדרו שנדר 

בעת צרה, ובא אלי ושאלני אם יש קשר בין הדברים. 

והלכתי עבורו לרבי זצ"ל, ואמר לי שאומר לו שיסירו תכף ומיד את 

כיון שהיא  ויתלו בחזרה את הישנה,  המנורה החדשה מבית המדרש, 

)ירמיה ל,  נתרמה מנדר שנדר בעת צרה, ומזה באה הישועה, וכדכתיב 

'וממנה' יושע'. ואכן עשו כך, והחזיר את הכל  ז(: 'עת צרה היא ליעקב 

לקדמותו, וכעבור יום או יומיים הבריא הבן לגמרי." וסיים רבינו שליט"א 

ואמר: "כבר עברו חמישים שנה מהסיפור הזה, והלה ברוך השם בריא 

וחזק מבלי 'דלקת ריאות' כלל".

"שמעתי ממנו שהמחפש אבידה שנאבדה ממנו, 

יד(  נג,  )ב"ר  וירא  יאמר את לשון המדרש בפרשת 

"אמר רבי בנימין הכל בחזקת סומין עד שהקב"ה 

כא,  )ברשית  שנאמר  הכא  מן  עיניהם,  את  מאיר 

ויפקח אלוקים את עיניה", והיא סגולה בדוקה  יט( 

"באמת  ואמר:  שליט"א  רבינו  והפטיר  ומנוסה". 

הסגולה איננה באמירה בעלמא, אלא שצריך האדם 

ויאמין בליבו שכמו שהגר לא  להאמין באמת בה', 

וברגע אחד נפקחו עיניה  ראתה מקודם את הבאר 

וראתה, כך יכול הקב"ה לפתוח את עיניו שברגע אחד 

יראה לנגד עיניו את מה שנאבד ממנו".

וסיים רבינו שליט"א ואמר: "אומרים את הסגולה 

כמה  סייעה  כבר  ולי  צדיקים,  הרבה  בשם  הזאת 

פעמים. פעם אבד לי איזה דף של מוסד בין אלפי 

ואנשי המוסד היו זקוקים מאד לדף ההוא, ואמרתי את  הדפים שלי, 

דף  באותו  בדיוק  לי  נפתח  דפים  ערימת  וכשפתחתי  הזה,  המדרש 

שהוצרכתי. 

בנחיצות מספר טלפון של רב  נצרך  לי, שהייתי  ופעם אחרת אירע 

אחד בארץ ישראל, בדבר הנוגע להלכה. חיפשתי זמן ארוך ולא מצאתי, 

ואמרתי את המדרש הזה, ובתוך כדי דיבור צלצל אלי יהודי מאמריקה 

ובין דבריו אמר לי את המספר שחיפשתי, על אף שלא ידע כלל שאני 

מחפש את זה. והגר"ח קרייזווירטה זצ"ל, גאב"ד אנטוורפן היה אומר, 

שכאשר הוא מחפש איזה רש"י בש"ס שנשמט מזכרונו, הוא אומר גם 

כן את המדרש הזה.

)מתוך 'רבינו הגדול אמרו'(

 מעשה באחד ממתפללי בית מדרשנו בלונדון,
 רבי מאיר רפאל שפרינגר ז"ל, שהיה חולה מאוד בלב,
 והחליטו הרופאים שצריכים לעשות לו 'ניתוח' בליבו,

שאלתי אז את הרב זצ"ל האם לעשות הניתוח או לא... 

גאב״ד העדה החרדית הגאון רבי יצחק טוביה וייס שליט"א
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הגאון רבי בן ציון פלמן זצ״ל על אוטובוס שדחסו בו 80 איש

"ַוָּיִׂשימּו לֹו ְלַבּדֹו ְוָלֶהם ְלַבָּדם" )בראשית מ"ג, ל"ב(
בנין בית  "היכל התלמוד" בתל אביב, היה ממוקם  בסמיכות לכולל 

יום אחד כאשר יצאו האברכים מהכולל בצהרים,  משפט של ערכאות. 

מצאו אוטובוס חונה, ולידו עמד שוטר, שביקש מהאברכים אם יכולים 

לעשות לו טובה ולהיכנס לדקה אחת לאוטובוס. 

האברכים נענו לבקשתו, ונכנסו לאוטובוס עד שכל המקומות התמלאו. 

כשראה השוטר שכל המקומות מלאים, הוסיף לבקש שימשיכו להיכנס 

ועוד עד  לתוכו בעמידה. עשו האברכים כרצונו והמשיכו להיכנס עוד 

שהיה האוטובוס מלא עד אפס מקום, 

ולא שייך היה להכניס לתוכו אדם נוסף. 

לגמרי,  מלא  היה  כבר  כשהאוטובוס 

יכולים הם  אמר השוטר לכולם שעתה 

לרדת מהאוטובוס.

התרגיל  מאחורי  היה  באמת  ומה 

דיון  זמן התקיים  באותו  הזה?  המוזר 

אוטובוס,  נהג  על  המשפט   בבית 

שלקח באוטובוס כמות נוסעים הגבוהה 

לו  היה  מותר  לו.  המותרת  מהמכסה 

לקחת רק עד 65 איש, והשוטר שעצרו 

טען שהנהג לקח באוטובוס 80 איש.

הנהג ערער על הקנס בבית המשפט, 

וטען שזהו  שקר גמור, מכיון שבאוטובוס 

יותר  הזה לא שייך להכניס במציאות 

מ -65 איש, וממילא לא יתכן שהכניס 

לאוטובוס 80 איש. השופט שמע את טענותיו, וביקש מאחד השוטרים 

שעמדו בבית המשפט, שיצא החוצה ויבקש מאנשים לעלות לאוטובוס, 

עד שיתמלא לחלוטין בישיבה ובעמידה, או אז יספור את האנשים ויראה 

כמה נכנסו לאוטובוס, ובזה יראו אם הנהג צודק בדבריו או לא. 

השוטר אכן ספר את האנשים שעלו לאוטובוס, והגיע רק ל -65 איש, 

לא יותר. 

ראה השופט שהצדק כדברי הנהג, ביטל את הקנס וכתב בפסק "הנהג 

ודיבר עם  יצא הנהג מבית המשפט  זמן  והשוטר שקרן". לאחר  זכאי 

80 איש,  האברכים, ואמר להם שהאמת היא שבאמת לקח באוטובוס 

ואע׳׳פ שאי אפשר להכניס לאוטובוס יותר מ -65 איש, הצליח בנסיעה 

ההיא להכניס לאוטובוס 80 איש. 

כיצד הצליח להכניס את כולם לאוטובוס? אותה נסיעה היתה לאחר 

להכניס  יש מקום  וכשחוזרים משמחה  שחזרו משמחה משפחתית, 

באוטובוס אפילו 80 איש.

הנהג אמר ולא ידע מה אמר. והפשט האמיתי בזה הוא, שכאשר חוזרים 

משמחה, ישנה אחדות בלב כולם.  בחתונה התאחדו יחד לשמח ולשמוח 

בשמחת החתן,  ומכח האחדות כשעולים לאוטובוס אף אחד אינו חושב 

על עצמו, אלא רק על חברו שגם הוא יעלה לאוטובוס ולא ישאר לבד 

בחוץ. ומשום כן כל אחד מעצמו מצטמצם במקומו על מנת שגם לחברו 

יהיה מקום באוטובוס. וממילא אפילו אוטובוס כזה שלא שייך במציאות 

להכניס בו יותר מ -65 איש, יכלו להיכנס בו 80 איש. 

יסוד הדברים מפורש בגמרא בסנהדרין )דף ז׳ א׳( שכאשר ישנה אהבה 

לחיות אפילו במקום מצומצם מאוד,  בין איש לאשתו, מספיק להם 

יהיה  ביניהם אהבה, אפילו אם  יחסר להם מאומה. אבל כשאין  ולא 

וירגישו  יספיק להם  זה לא  להם חדר רחב מאוד כשישים אמה, הרי 

מצומצמים במקום דחוק. מפורש בזה שהכל תלוי באחדות, אם קיימת 

אחדות שלמה בבית - מספיק לכולם המקום, ואפילו מקום צר מאוד, די 

להם בזה לחיות חיי אושר ועושר.  ואילו כשאין 

אחדות, וכל אחד חושב רק על עצמו, לא יועיל 

אפילו מקום רחב עד מאוד.

צר לי המקום
כתוב  ה׳(,  ה׳ משנה  )פרק  באבות  במשנה 

שעשרה ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. 

אחד מן הניסים היה ש"לא אמר אדם לחברו 

צר לי המקום שאלין בירושלים". ונראה לבאר 

בזה, שבזמן שהיה בית המקדש קיים ושרתה 

לבית  ישראל  הגיעו כלל  בו השכינה, כאשר 

הזה, מכח השראת השכינה  והקדוש  הגדול 

ששרתה עליהם, היתה ביניהם אחדות גמורה 

ולא היתה מציאות שהרגישו את הרגשת "צר 

לי המקום". כל אחד קיבל את השני באחדות 

ובחביבות גדולה, עד שאפילו במקום צר מאוד 

יכול היה למצוא בעבורו מקום.

בספר זכרון על הגה״צ רבי משה שניידר זצ״ל )עמוד קכ״ה(, מסופר 

וחיפש  שפעם בא לעירו של רבי משה שניידר אורח באמצע הלילה, 

מקום שיוכל לישון בו בלילה. הוא דפק באחת מדלתות התושבים, ושאל 

אם יש להם חדר פנוי בבית שיוכל ללון בו הלילה.

הבית היה גדול ורחב ידיים, היו בו 12 חדרים. אבל כשבא האורח וביקש 

חדר פנוי, השיב בעל הבית שאין לו חדר פנוי בבית, שהרי חדר אחד הוא 

והרביעי חדר למנוחת  שלו, והשני לבנו, והשלישי הוא חדר משחקים, 

צהרים, וכך כל חדר היה לו את היעוד שלו, וחדר פנוי להכנסת אורחים 

לא היה לו בבית. עמדו האב ומשפחתו חסרי אונים ולא ידעו מה לעשות 

עם האורח.

"נלך עם  לפתע עלתה במוחו של האב "מחשבה טובה", ואמר לבנו 

האורח לביתו של ר׳ משה שניידר, בביתו בוודאי יהיה מקום בעבורו". לר׳ 

משה היתה דירת ארבעה,  חדרים, וכל הבית היה מלא בתלמידים. הגיעו 

עם האורח באמצע הלילה ודפקו בדלת. ר׳ משה הבין שיש כאן אורח 

וקיבלו במאור פנים, כשהוא קורא לרבנית שתכין בעבורו סעודה להשיב 

את נפשו.  כמובן שגם ארגן לו מקום ללון בכבוד גדול.

כשיצאו האב ובנו מביתו של ר׳ משה, לאחר שהאורח כבר היה מסודר 

במקומו, אמר האב לבנו: "אמרתי לך שאצל ר׳ משה שניידר יהיה מקום 

בשבילו..."

כשראה השוטר שכל המקומות מלאים, ביקש שימשיכו להיכנס 
לתוכו בעמידה, עד שהאוטובוס התמלא עד אפס מקום ולא שייך 
היה להכניס לתוכו אדם נוסף. כשהאוטובוס כבר היה מלא לגמרי, 

ניתנה להם הרשות לרדת מהאוטובוס

המשך בעמוד הבא <<<

הגאון רבי בן ציון פלמן זצ״ל
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לאותו אדם היתה דירה ענקית של 12 חדרים, ורק בן אחד בבית, אך 

מקום לאורחים לא היה לו. ואילו אצל ר׳ משה שניידר שהתגורר בדירה 

של 4 חדרים, וכל החדרים מלאים בבחורים, היה מקום ברוח להכניס 

עוד אורח. 

כאשר הלב הוא לב טוב, יש בו אחדות לכל אחד ואחד מישראל, ניתן 

בית מלא באנשים. אבל כשאין  גם בתוך  יהיה למצוא מקום לאורח 

אחדות בלב,  יכול להיות בית רחב ידיים, ואין מקום להכניס בו אורח 

אפילו ללילה אחד.

)מתוך 'שלמים מציון' הגאון הגדול רבי שלו' בן ציון פלמן זצוק"ל(

<<< המשך מעמוד קודם

הגאון רבי יצחק זילברשטיין על אצילותם של גדולי ישראל

במסיבה של גדולי תורה באמריקה, ישבו בצוותא מרנן הגאונים רבי 

יעקב קמינצקי זצוק"ל ורבי יעקב רודרמן זצוק"ל. היה זה לפני מוצאי 

והנה, בדיוק ברגע  והגר"י קמינצקי נשא דברים בפני המסובים.  שבת 

שנראו שלושה כוכבים, קם הגר"י רודרמן, באמצע דרשתו של הגר"י 

קמינצקי, ועזב את המקום. לאחר 2-3 דקות חזר. 

בתום הדרשה, התנצל הגר"י רודרמן על שנאלץ לעזוב, ונימק את הדבר 

בכך שרצה להתקשר לרעייתו כדי שלא תדאג מן השעה המאוחרת.

הגדול,  החיוב  על  לכם ממי למדתי  "אספר  רודרמן:  הגר"י  והוסיף 

שמוטל על כל בעל בישראל לכבד את רעייתו". וכאן סיפר מעשה ששמע 

מהסבא קדישא, מרן החפץ חיים זצ"ל, ששמע מפי רבו, רבי נחומק'ה 

הורודנע'ר זצ"ל, שנמנה על אחד מגאוני הגאונים בתקופה ההיא.

והתעכב  ליד החנוכיה שלו,  נחומק'ה  רבי  ישב  באחד מימי החנוכה 

הנרות. בכל הבתים הסמוכים כבר  בהדלקת 

ריצדו אורות הנרות ואילו הגאון יושב וממתין. 

הבית  בני  שעות.  שלוש  וגם  שעתיים  שעה, 

ולמה. כשנכנסה  ידעו על מה  והמקורבים לא 

רעייתו הביתה, קם הגאון והדליק את הנרות. 

דעת  לפי  שהרי  מאד,  התלמידים  התפלאו 

חנוכה  נרות  בהדלקת  יוצאים  לא  הרמב"ם 

לאחר שקיעת החמה, ומדוע היה עליו להמתין 

לה, למרות שאין כל חיוב שהאשה תהיה נוכחת 

בהדלקה?

הסביר להם הגאון: 'כתוב בגמ' שנר חנוכה ונר 

שבת - נר שבת עדיף, משום שלום בית. במקרה 

שלי, אם לא הייתי ממתין לרעייתי, היה הדבר 

פוגם מעט בשלום הבית, ולכן אם חז"ל העדיפו נר שבת משום שלום 

בית, הרי שמותר לי לפחות לסמוך על אותן דעות המתירות להדליק גם 

לאחר השקיעה..."

ברגע שנכנס לביתו החליף הגאון מטשיבין את שפת הדיבור מאידיש לעברית
העם  שאר  על  המתנשאים  ישראל,  גדולי  על  שורה  אחרת'  'רוח 

סיפר מעשה  זצ"ל  נתן גשטטנר  רבי  הגאון  ובמידותיהם.  במעשיהם 

מופלא על רבו הגאון מטשיבין זצ"ל )שסופר לנו ע"י חתני הרה"ג רבי 

אליעזר רוט(, ואפשר ללמוד מכך על מידת ההתחשבות בזולת, כשהפעם 

מדובר בעקרת הבית. ואם כך, חשובים הדברים בכפליים.

הסיפור נשמע כאמור מפיו של הגאון בעל 'להורות נתן' זצ"ל, שהיה 

רבי דב בעריש  אחד מתלמידיו המובהקים של מרן הגאון מטשיבין, 

ווידנפלד זצ"ל. 

במשך תקופה ארוכה היה הגר"נ גשטטנר מלווה את רבו בדרכו מן 

הישיבה עד לביתו, והיה מדבר איתו בלימוד. כשהגיעו לביתו של הגאון 

מטשיבין, נכנסו שניהם הביתה, והמשיכו להתפלפל.

וכך סיפר הגר"נ גשטטנר: "אשתו בזיווג שני של מורי ורבי, לא שלטה 

היטב בשפת האידיש, ודיברה בעיקר בלשון הקודש. שמתי לב לעובדה 

שמאז הנישואין הללו, בכל פעם כשהגעתי עם הגאון מטשיבין לביתו, 

החליף בעל הבית את שפת הדיבור, ודיבר רק בלשון הקודש. 

עד הכניסה לבית דיברנו באידיש, אבל משנכנסנו פנימה, החליף מיד 

הגאון מטשיבין את שפת דיבורו מאידיש ללשון הקודש, למרות שהיה 

הדבר קשה לו במקצת".

ציין הגר"נ  "הוא עצמו הסביר לי את הסיבה", 

גשטטנר, "באומרו שראשית, הוא רצה שגם אשתו 

תבין את הנאמר בדו שיח, ושנית אם אשתו תבחין 

שהוא מדבר באידיש היא עלולה לחשוב שאולי 

לכן השתדל תמיד  הוא מסתיר ממנה משהו... 

לדבר בפניה בלשון הקודש".

איזו התחשבות מירבית בעקרת הבית יש כאן, 

וצדיק  גאון  אותו  של  זוגתו  הייתה  באמת  וכי 

חושדת בו שהוא מנסה להסתיר ממנה דבר מה?! 

אבל הגאון מטשיבין חשב גם על כך, שלא לדבר 

באידיש בפני אשתו.

האשה לא תבין את ההסבר על 'מיגו להוציא'
הגאון  של  תולדותיו  על  התורה',  'שר  בספר 

מטשיבין, מובא עוד, שהגאון הקפיד להעלות על שולחן השבת שלו רק 

דברי תורה קלים, שגם רעייתו תוכל להבינם. הוא עשה זאת גם כאשר 

התארחו על שולחנו גדולי עולם.

לכוון את  צריכים  זוגתו מסבה לשולחן,  הבין שכאשר  זצ"ל  הגאון 

הדברים כך שידברו גם אליה, ואי אפשר לדבר אז על 'מיגו להוציא' ולא 

על 'יאוש שלא מדעת'. החידוש הוא שבעל הבית עשה זאת גם כאשר 

היו שם ענקי ארץ, והם הרי הגיעו לביתו פעמים תכופות ביותר. גם אז 

הקפיד על כך.

 )מתוך הספר 'שמחה בבית' – מדברי הגאון רבי יצחק זילברשטיין

בעריכתו של הרב משה מיכאל צורן(

 מדוע עזב הגר"י רודמן באמצע דרשתו של
 הגר"י קמינצקי? ומדוע ישב רבי נחומק'ה

ליד החנוכיה שלו והתעכב בהדלקת הנרות

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א
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ביקורו הראשון של הרבי מתולדות אהרן זי"ע באוסטרליה

''ַוִיְּקָרא ֶאת יֹוֵסף ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור ַוְיַגַלּח ַוְיַחֵלּף ִשְׂמֹלָתיו'' )בראשית מ''א, י''ד(
יהודים בגיל העמידה, לבושים  שערי האולם נפתחו בשעה היעודה. 

השולחנות  סביב  התיישבו  בקפידה  ומעונבים  מהודרות  בחליפות 

הערוכים, מביטים בהשתאות בחסידים צחורי הירמולקות, שהגיעו הנה 

מירושלים הרחוקה, וניצחו על האירוע.

היה זה ה'דינר' החסידי הראשון שנערך בעיר מלבורן שבאוסטרליה 

יובל שנים. באוסטרליה של אותם ימים התקיימה קהילה  לפני כמעט 

יהודית מבוססת, אך מעמדים מן הסוג הזה טרם נראו בה. אדמורי"ם 

כמעט ולא ביקרו ביבשת המרוחקת הזו, בוודאי שלא קיימו בה מעמדים 

בסדר גודל שכזה.

זי"ע באוסטרליה, היה גם  ביקורו הראשון של הרבי מתולדות אהרן 

עבור התושבים ביקור ראשון מסוגו.

'מאה שערים'  'תולדות אהרן' בשכונת  מצבם הכלכלי של מוסדות 

בירושלים, הוא זה שגרם לרבי לצאת את ארץ ישראל ולהרחיק נדוד עד 

אוסטרליה הרחוקה, מרחק מצטבר של עשרות שעות טיסה, כדי לערוך 

בה מגבית לטובת המוסדות, כשאליו מתלווה פמליה מצומצמת של 

גבאים ועסקני המוסדות.

שיאו של המסע היה כמובן ה'דינר', אליו הוזמנו יהודים עשירים ואלי 

הון, בתקווה שאלו יפתחו את כיסם וליבם.

הרבה תקוות נתלו בדינר הזה, שצפוי היה להניב סכומים נאים לקופת 

המוסדות. רוחם של בני הפמליה הייתה טובה עליהם, ואחד הגבאים אף 

הרשה לעצמו להתבטא במהלך הטיסה בנוכחות הרבי כי "הדינר, ללא 

ספק, יחולל פלאים 'אזוינס און אזעלעכ'ס' במצב המוסדות".

הרבי שמע את הדיבורים מבלי להגיב, אך הנימה בה נאמרו לא נשאה 

יהיה מוצלח  ידעתי בבירור שה'דינר' כבר לא  "באותו רגע  חן בעיניו. 

כפי שחושבים", עתיד הרבי לגלות לאחר מכן למקורביו, "כשמדברים 

בביטחון מוחלט שכזה, הדברים אינם מסתיימים בטוב".

'תקתק' האירוע למישרין, אבל בסוף  וזה מה שאכן קרה. בתחילה 

הערב, כשנספרו ההכנסות, השתנתה המגמה. העשירים המקומיים לא 

תרמו אפילו עשירית מן הסכום המצופה. ההכנסה הזעומה לא הצדיקה 

את ההשקעה, בוודאי שלא את טלטולי הדרך של הרבי. מפח נפש עמוק 

השתלט על הפמליה.

הוחלט לערוך דינר נוסף, הפעם במתכונת מצומצמת יותר, 'מסיבת תה' 

כפי שנהוג לכנותה. במהלך הערב נעמד הרבי ונשא באוזני המוזמנים 

דברים היוצאים מן הלב: "רבותיי, ישיבה יש לי בירושלים, מאות בחורים 

יושבים ולומדים בה בקדושה וטהרה, הטו נא שכם ועמדו לימני בשעה 

קשה זו"...

דבריו של הרבי שיצאו מן הלב, נקלטו היטב באוזני השומעים. הארנקים 

אמנם לא נפתחו בבת אחת, אבל יהודי אחד, ר' נחום שמו, קם ממקומו 

וניגש בהתרגשות לעבר שולחן המזרח, אל מקומו של הרבי.

הוא שלף מכיסו בטקסיות פנקס המחאות עבה והניח אותו על השולחן. 

ואני  כל סכום שעולה בדעתכם,  בו  "רבי, הפנקס הזה שלכם! רשמו 

אחתום עליו. אבל בתרומה אני מבקש שתעניקו לי ברכה הגונה..."

לא מעט גבות הורמו ברחבי האולם לנוכח הצעד המפתיע.

ר' נחום הינו יהודי מבוסס ומוכר היטב, אך אינו ידוע כעשיר כה גדול, 

מה גם שלא נמנה על חסידיו של הרבי, ובכלל אינו משתייך כלל לעדת 

חסידים. 

"דבריו היוצאים מן הלב של הרבי שנאמרו בישרות שכזו, פשוט המיסו 

את ליבי", הסביר ר' נחום לידידיו, "חשתי שאינני יכול לעמוד מנגד..."

הרבי נוטל את ההמחאה לידיו, משרבט עליה סכום לא גבוה במיוחד, 

הסכום הבסיסי הדרוש לאחזקת המוסדות, פחות בהרבה מכפי ששיערו 

רבים, ומושיט את ההמחאה לחתימה. הצעד הזה של ר' נחום, שינה את 

האווירה כולה. הוא היה בבחינת הנחשון שקפץ ראשון לים.

"אני מברך אותך, ר' נחום", קרא הרבי כשעיניו נישאות אל שמי רום, 

"שתזכה לרוות נחת מכל צאצאיך, ותזכה בעזרת ה' ללוות את כולם 

לחופה..."

רגעים ארוכים. חציה  נותרת תלויה באוויר למשך  ברכתו של הרבי 

הראשון של הברכה שגרתי ונפוץ, כמובן, אבל החלק השני מפתיע, שלא 

לומר תמוה למדי. ר' נחום הוא יהודי צעיר ובריא, החיים עודם לפניו, למה 

שיזדקק לברכה מפורשת שכזו? אך התמיהה הזו נותרת ללא כל מענה.

הדינר השני הסתיים, אפוא, בהצלחה גדולה יותר יחסית לקודמו, וסלל 

את הדרך לביקוריו הבאים של הרבי בעל ה"דברי אמונה" באוסטרליה, 

שהניב בחסדי שמים תוצאות מוצלחות בהרבה מאותה נסיעה ראשונה.

***

זי"ע כבר התבקש  חלפו שנים רבות. הרבי הקדוש מ"תולדות אהרן 

זכה  וכבר  חיל בעסקיו,  נחום המשיך לעשות  ר'  לישיבה של מעלה, 

להוביל כמה מצאצאיו לחופה.

בבוקר בהיר, ללא התרעה מוקדמת, פושטת פלוגת שוטרים חמורי 

סבר על ביתו של ר' נחום. כעבור כמה דקות בהן זורעים השוטרים הרס 

ומהומה בכל הבית, הופכים רהיטים ומחמירים ראיות, נראה ר' נחום יוצא 

מן הבית בראש מורכן, מובל באזיקים לעבר ניידת מהבהבת.

החוק  פי  על  חוץ האסור  כללו מסחר במטבע  נחום  ר'  עסקיו של 

ר' נחום מאחורי מסגר  האוסטרלי, ובעקבות הלשנה לשלטונות הושם 

רבות,  הותירו מקום לתקוות  ובריח. הראיות המפלילות שאותרו לא 

השופט כצפוי, לא היסס להשית על ראשו עשר שנות מאסר תמימות.

הכלא האוסטרלי ידוע בקשיחותו, חופשות ויציאות מפעם לפעם אינן 

כלולות שם בתנאי המאסר, תהיה הסיבה אשר תהיה. לפיכך, כשהתארס 

בשעה טובה אחד מבניו של ר' נחום, החלו מיד מאמצי שתדלנות לשחרר 

את האב לפחות לשעה קלה ביום החתונה המיועד, כדי שיזכה להשתתף 

בשמחת החתונה, אלא שהמאמצים נתקלו בחומות של אטימות מרושעת.

לאחר שבועות ארוכים של שתדלנות והפעלת קשרים חובקי עולם, 

הודיעו העסקנים לבני המשפחה כי בדרך הטבע אין שום סיכוי שאביהם 

בבוקר בהיר, ללא התרעה מוקדמת, פושטת פלוגת שוטרים 
חמורי סבר על ביתו של ר' נחום. כעבור כמה דקות בהן זורעים 
השוטרים הרס ומהומה בכל הבית, נראה ר' נחום יוצא מן הבית 

בראש מורכן, מובל באזיקים לעבר ניידת מהבהבת.

המשך בעמוד הבא <<<
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יזכה להשתתף בשמחת החתונה.

ואז נזכרו לפתע בברכתו 'התמוהה' עתיקת הימים של הרבי מ'תולדות 

אהרן'... כעת כבר הבינו כולם מה שראה אותו צדיק אז, לפני שנים, בעיניו 

מרחיקות הלכת. אלא שדווקא עכשיו, כשהברכה עצמה כבר הובנה סוף 

סוף, צצה תמיהה חדשה, קשה עוד יותר. איך בדיוק תתגשם הברכה?

בעיצומם של המאמצים האלו, ימים ספורים לפני מועד החתונה, הגיע 

לאוסטרליה בנו של הרבי מתולדות אהרן זי"ע, הוא כ"ק מרן האדמו"ר 

מנחלת אהרן שליט"א שהגיע לביקור בבית חמיו, הגה"צ המפורסם רבי 

אברהם צבי בעק שליט"א, גאב"ד מלבורן.

הידיעות הסוערות קידמו את פני האורח. "ברכתו משכבר הימים של 

אביכם היא הנושא המדובר ביותר בעירנו", סחו לו ראשי הקהילה.

"במה מדובר? מה קרה?"

"בנו של ר' נחום הנגיד, המרצה עשר שנות מאסר, עומד להיכנס בעוד 

כל  החופה.  תחת  ימים  כמה 

לרגעי  ולו  לשחררו,  המאמצים 

החופה בלבד, עולים בתוהו. רבים 

עוד זוכרים את הברכה שהעניק 

ללוות  שיזכה  זי"ע,  אביכם  לו 

ילדיו לחופה, אך סיכויי  את כל 

הברכה להתגשם הינם אפסיים..."

נמשכו  השתדלנות  מאמצי 

אלא  עצמו,  החתונה  יום  עד 

נפלו  וההסברים  שכל הבקשות 

כקודמיהם על אוזניים ערלות.

***

יום החתונה הגיע.

האוסטרלי  השמחות  אולם 

התמלא במוזמנים ובני המשפחה. 

יושב החתן אך  בשולחן המזרח 

השמחה אינה שלמה, אבי החתן 

בולט בהיעדרו, בעוד שעה קלה כשיובל החתן לחופה יבלוט חסרונו עוד 

יותר. מישהו אחר ייאלץ להוביל את החתן לחופתו במקום אביו שנמצא 

בסך הכול במרחק של כמה קילומטרים מכאן.

העיר  יהודים מבני  ועוד  עוד  ניגוני התעוררות,  התזמורת משמיעה 

נראית דמותו  והנה  'קבלת הפנים' שלפני החופה.  מתקבצים למעמד 

ההדורה של רב העיר, הג"ר אברהם צבי בעק שליט"א אליו מתלווה גם 

חתנו, האדמו"ר מנחלת אהרן שליט"א המיודד עם אבי החתן הנפקד.

קמצוץ של אפר מושם במצחו של החתן, ניגון החופה המרטיט מתחיל 

להתנגן ברחבי האולם, החתן קם ממקומו ומתעטף בקיטל בוהק, שתי 

שלהבות רועדות מוצתות בעששיות, הכל מתחילים לפסוע לעבר החופה, 

אך לפתע המולה גדולה פורצת. מישהו פורץ לאולם טרוף נשימה ומסמן 

לכולם לעצור.

וצועקים, "המתינו המתינו, עצרו  אחריו מתפרצים עוד כמה אנשים 

הכול..."

גברתנים חסונים במדי  נפתחת דלת האולם, שני  רגעים  תוך כמה 

סוהרים פוסעים פנימה אל האולם החגיגי, אחריהם משתרך בצעדים 

איטיים האיש הכי צפוי והכי לא צפוי להשתתף בשמחה הזו, ר' נחום, 

המחותן בכבודו ובעצמו. גופו  כחוש, פניו חרושות סבל, אך חיוך הולך 

ומתרחב עליהם. התזמורת מפסיקה באחת, דממה מצמררת מושלכת 

באולם. המוני מוזמנים מביטים באלם בדמות הפוסעת פנימה, עין אחת 

אינה נותרת יבשה באולם. 

האב הנרגש ניגש בצעדים מדודים אל בנו החתן ומחבק אותו בשתי 

ידיו, ופתאום כשהוא מבחין בכ"ק האדמו"ר מנחלת אהרן שליט"א, הוא 

ממהר לקראתו ופורץ בבכי נסער...

ייאמן אירע. ברגע  בניגוד לכל התחזיות, לכל הסיכויים, הנס הבלתי 

האפס התקבל פתאום האישור המיוחל, והנה ר' נחום זוכה להוביל את 

בנו לחופה. הרבי הקדוש בעל ה'דברי אמונה' שמר את הבטחתו שניתנה 

לפני שנים רבות.

כעבור רגע מתחדשת לה הנעימה, והחתן מתחיל לצעוד אל חופתו 

והמומים צועדים אחריו.  נרגשים  יהודים  והמוני  כשאביו צועד לימינו 

כי זמנו  'שומרי הראש' מאותתים לאבי החתן  החופה מסתיימת, שני 

קצוב. בו במקום, מתחת לחופת 

'מצוה  מעמד  נערך  הקטיפה, 

טאנץ' זריז. האב המאושר רוקד 

עם בנו החתן ריקוד של מצוה.

מהחופה הוא חוזר אל הניידת 

שממהרת להתרחק מן המקום, 

כל המעמד הזה לא נמשך יותר 

מכמה דקות. במבט לאחור הוא 

נדמה כחלום מתוק, אך האווירה 

משתנית  השפופה  בחתונה 

פלאים, ריקודי ההודיה הנרגשים 

הולכים ומשתלהבים. הנס הפך 

הקהילה  בקרב  היום  לשיחת 

היהודית באוסטרליה.

***

אבל כאן לא נגמר הסיפור.

מאז  חודשים  כמה  חלפו 

החתונה. ושוב נראים באופק הימים הנוראים. עסקני הקהילה, מעודדים 

מההצלחה הגדולה בחתונה, עולים שוב לפגישה עם מנהל בית הסוהר, 

בבקשה לשחרר את האסיר היהודי לתפילות החגים. הפעם הם נתקלים 

בחומה בצורה שאין בה אפילו סדק קל.

"אין על מה לדבר, תוציאו לכם מהראש את הרעיון הזה, הוא לא יצא 

מחומת בית הסוהר עד שיסיים את זמנו" אומר להם המנהל בזעף.

"אבל הרי הסכמתם לשחרר אותו לפני כמה חודשים להשתתף בנישואי 

בנו", שולפים העסקנים את הקלף האחרון, "החגים חשובים לו לא פחות 

מהחתונה..."

בת שחוק משועשעת פושטת פתאום על פניו של מנהל בית הסוהר, 

"ומה אתם חושבים לעצמכם, שאם השתגענו עבורו פעם אחת, נחזור 

ונשתגע פעם שניה?!..."

המשלחת נאלצת לסוב על עקבותיה, אך המילים האחרונות דנדנו 

הנס שאירע  בגודל  ספק  היה  עוד  למישהו  אם  כפעמונים.  באוזניה 

בחתונה, בא המשפט האחרון והוכיח מחדש. אף הסבר הגיוני לא יכול 

היה להסביר את ה'שיגעון' שאחז באותו רגע במנהל בית הסוהר, מלבד 

זה ש'גדולים צדיקים במיתתן'.

 )שמעון טיקוצקי – 'המבשר' מוסף תורני(

<<< המשך מעמוד קודם



1415 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

ומדוע לא התרחץ יוסף לפני שבא לפרעה?
"ַוְיִריֻצהּו ִמן ַהּבֹור ַוְיַגַּלח ַוְיַחֵּלף ִׂשְמֹלָתיו ַוָּיבֹא ֶאל ַּפְרעֹה" )בראשית מ"א, י"ד(

ב'שפתי כהן' )לרבי מרדכי כהן זצ"ל מגורי האריז"ל( תמה, שלכאורה 

אדם היושב בבית הסוהר י"ב שנים, בוודאי זוהמתו מרובה ונודפת, וא"כ 

היה להם לרחצו ולסוכו טרם עמדו לפני המלך, ולא רק לגלח ולהחליף 

את שמלותיו. וכתב "להודיעך שיוסף הצדיק לא היתה לו זוהמה כלל לפי 

צדקתו, ואדרבה היה לו ריח טוב, וכיון שהריחו ממנו את ריחו הטוב לא 

רצו להרחיצו".

ומוסיף שם לדייק מלשון הפסוק "ויחלף שמלותיו", שלא כתוב "וילבש 

בגדים אחרים", אלא שליוסף היה ב' חלוקים תחתון ועליון, וכיון שיוסף 

רצה להראות נפלאות ד' שעושה עם חסידיו, החליף את החלוק התחתון 

וראוי  ריח טוב  ריח רע אלא אדרבה  ושמו עליון, להראות שאין בהם 

לעמוד בהם לפני המלך.

בספר הגאון )תולדות הגר"א מווילנא זצ"ל ח"א עמ' 112(, מביא מספר 

'תולדות הגאון מווילנא' )לרב"צ אלפס(, שבאחת מתקופות העוני והדלות, 

שהיה שרוי בהם רבנו הגר"א, נתגלתה מצוקת הדחקות באופן שלא ניתן 

יותר להסתירה מעיני הבריות. אירע אז שמספר שכנות הביעו רגשי 

חמלה על אשת הגר"א הנלחצת תחת עול הדלות ופנו אליה בתמיהה: 

"הכיצד את סובלת כל השנים במחיצת בעלך אשר אינו מפרנסך כראוי, 

הרי אם רק היה רוצה כבר היה מתמנה אחר כבוד לכהונת רבנות תמורת 

שכר הגון ביותר, מדוע אפוא אינך דורשת ממנו גט ומתפטרת באחת מכל 

המצוקה הזו??"

מלבד  הגר"א,  אשת 

ומסורה  שהיתה צדקנית 

לבעלה, גם אישה חכמה 

להאריך  ובמקום  היתה 

יצאה  במילים,  ולהכביר 

לשכנעם ממראה עיניים: 

אמרה  רגע",  "המתינו 

ה'רחמניות',  לשכנות 

"ואראה אתכן דבר". היא 

ושבה עם  נכנסה לביתה 

שתי כותנות של בעלה בידיה, את האחת לבש במשך שבוע ימים ואילו 

ולהבחין איזו היא  ובקשה מהן לנסות  ישר מהכביסה,  השניה חדשה 

ואיזו הנקיה, אלא שהשכנות ההמומות ממראה  הכותונת המשומשת 

עיניהן לא הצליחו למצוא כל הבדל בין השתיים. 

לי עכשיו,  נא  "אמורנה  ניצחון:  או אז פצחה אשת הגר"א בתרועת 

כיצד ניתן אפוא להיפרד מאיש אלקים קדוש שכזה, אשר גופו זך ונקי 

מחומריות, וכל כתם או רבב אינם שולטים בו?!"

אויביו  גם  דרכי איש  ה'  "ברצות  א( עה"פ:  )נד,  רבה  ועיין בראשית 

ישלים אתו" – לרבות מזיקי ביתו כגון יתושים ופרעושים וזבובים, ועיין 

בדברים רבה )יא, י(, שבמשה רבינו לא נראתה רוח סרוחה מעולם ולא 

רמה ותולעה.

"ַוַּנַחְלָמה ֲחלֹום ְּבַלְיָלה" )בראשית מ"א, י"א(
בספר 'תולדות תנאים ואמוראים' )ערך רב 

ששת(, כתב שרב ששת שהיה סגי נהור, לא 

היה עיוור מלידה אלא נתעוור אח"כ, ומביא 

נחש  )נז:(, שרב ששת ראה  ראיה מברכות 

בחלומו והרגו, ואם לא ראה מאורות מימיו, 

מהיכן ידע בחלומו שזה נחש?! 

תשובה  )שערי  הגאונים  בתשובות  וכ"כ 

דברי חסידות  סימן קעח(, שאחד מעשרה 

יוסף  שנהג רב, היה לא להביט לצדדין, ורב 

הצליחו  ולא  כמותו  לנהוג  רצו  ששת  ורב 

וסימו את עיניהם.

ו'  מאמר  )לרס"ג  ודעות  באמונות  אולם 

אות ג(, כתב שגם עיוור מלידה יכול לראות 

וז"ל:  מימיו,  ראה  שלא  דברים  בחלומו 

"שנתברר שהסומא, יש שהוא רואה בחלומו 

וכיון שאינו משיג את  רואה,  הוא  שכאילו 

ודאי הוא משיגו מצד  הרי  גופו  זאת מצד 

נפשו".

נכנסה אשת הגר"א לביתה ושבה עם שתי כותנות של בעלה, 
את האחת לבש במשך שבוע ימים ואילו השניה חדשה ישר 
מן הכביסה, ובקשה מהן לנסות ולהבחין איזו היא הכותונת 

המשומשת ואיזו הנקיה

האם עיוור מלידה יכול לראות בחלומו דברים שלא ראה מעולם?
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מהי השייכות המיוחדת של פרשת מקץ לקריאה של חנוכה 
 שקוראים בשבת הקרובה? האם עדיף להכין את צרכי השבת

ביום חמישי או ביום שישי? 
ומהי ה'עסקה' הכדאית הכרוכה בהקדמת ההכנות לשבת?

הרב יהודה יעקבזון
ַעל  ר  ַלֲאשֶׁ ַוּיֹאֶמר  ְנָיִמין  בִּ ם ֶאת  יוֵֹסף ִאתָּ "ַויְַּרא  בפרשת השבוע נאמר: 

ים  י יֹאְכלּו ָהֲאָנשִׁ י ִאתִּ ְיָתה ּוְטבַֹח ֶטַבח ְוָהֵכן כִּ ים ַהבָּ יתוֹ ָהֵבא ֶאת ָהֲאָנשִׁ בֵּ

לג(:  סי'  נשא  )פרשת  ז"ל במדרש תנחומא  ואמרו חכמינו  ֳהָרִים"  צָּ בַּ

"והלא אין דרך מלכים להכין מיום לחבירו? אמר רבי יוחנן, שבת היתה, 

ר  י ְוֵהִכינּו ֵאת ֲאשֶׁ שִּׁ ּיוֹם ַהשִּׁ ואין "ָהֵכן" אלא יום השבת, שנאמר "ְוָהָיה בַּ

ָיִביאּו". אמר לו הקב"ה: אתה שמרת את השבת עד שלא ניתנה, חייך, 

לבן בנך אני עושה שיקריב ביום השבת, שנאמר: "ביום השביעי נשיא 

זה לשבת הקרובה, כאשר  יש לעניין  ושייכות מיוחדת  לבני אפרים". 

היום השביעי של חנוכה, שבו קוראים את פרשת הקרבן של נשיא שבט 

וקוראים בה את פרשת מקץ, שבה נרמזת הזכות  אפרים, חל בשבת, 

שגרמה להקרבתו דווקא בשבת.

ומצות ההכנה לשבת היא, להשכים 

בבוקר להכין את צרכי השבת, כגון 

לבשל,  לשבת,  הנצרך  את  לקנות 

את  ולערוך  הבית,  את  לנקות 

שחרית  שיתפלל  והיינו  השולחן. 

יחל  מכן  ולאחר  מוקדמת,  בשעה 

מיד בהכנת צרכי השבת, אלא אם 

כן הוא רגיל ללמוד לאחר התפילה 

למשך זמן קצוב, או עם רבים. ואם 

לא  התפילה  לאחר  עד  כשימתין 

יוכל לקנות את צרכי השבת - רשאי 

ובתנאי  התפילה,  לפני  לקנותם 

שיוכל להתפלל לאחר מכן לפני סוף 

זמן תפילה. אולם, אף כשהכין את צרכי השבת בבוקר, מצוה לעשות 

הכנה נוספת גם בסמוך לערב. וגדרּה של מצות ההכנה היא להכין את כל 

הנדרש לשבת, וריבוי ההכנה אף הוא בכלל המצוה, וכפי שסיים הרמב"ם 

את דבריו בעניין מצוה זו: "וכל המרבה הרי זה משובח".

ועדיף לאפות ולבשל לשבת ביום שישי, ולא קודם לכן, וכדברי משה 

ר  ר ּתֹאפּו ֵאפּו ְוֵאת ֲאשֶׁ ת קֶֹדׁש לה' ָמָחר ֵאת ֲאשֶׁ בַּ רבנו ע"ה לישראל: "שַׁ

ואף  ביום חמישי,  ביום שישי מאשר  וכן עדיף לקנות  לּו".  שֵּׁ בַּ לּו  ַבשְּׁ תְּ

כשהדבר כרוך בטרחה גדולה יותר, כיון שאז ניכר שהקניה היא לכבוד 

שבת, אלא אם כן מדובר בקניה לצורך הכנה הנדרשת כבר ביום חמישי. 

וכן בימי שישי הקצרים, עדיף להקדים את הקניה ליום חמישי. וכן היודע 

כי ביום שישי לא יוכל להכין את צרכי השבת, חלה עליו מצות ההכנה 

כבר קודם לכן. וטוב שיאמר על כל דבר שקונה: "זה לכבוד שבת", כי על 

ידי הדיבור חלה קדושת השבת על מה שקונה. 

ומצות ההשכמה להכנת צרכי השבת חלה רק על מי שההכנה מוטלת 

עליו, אבל מי שההכנה אינה מוטלת עליו אינו צריך להשכים, אולם מצוה 

- ושמא אף חובה - שיכין בעצמו לפחות את אחד מצרכי השבת, ואף 

אם יש לו בני בית ומשרתים רבים, כיון שמצות כבוד השבת מוטלת על 

כל אדם, ו'מצוה בו יותר מבשלוחו', ובפרט בימי שישי הקצרים, וכל שכן 

כשרואה בסמוך לשבת שטרם סיימו את ההכנה, שאז חיוב גמור הוא 

לעמול בכל כחו ולהשלים את ההכנות. ויש שכתב שמצות ההכנה לשבת 

היא אף עניין נפרד בפני עצמו, דהיינו שמלבד המצוה לדאוג לכך שצרכי 

השבת יהיו מוכנים, יש מצוה לעסוק 

בעצמו בהכנות כיון שבעצם טרחתו 

בהכנה הוא מכבד את השבת. 

והכנה נוספת יש לשבת, כפי שכתב 

בתשובה  "יהרהר  ברורה:  המשנה 

שבת,  ערב  בכל  במעשיו  ויפשפש 

'מלכתא',  'כלה',  נקראת  כי השבת 

וכאילו מקבל פני המלך יתברך, ואין 

בבלויי  לבוש  כשהוא  לקבלו  נאה 

הסחבות של חלאת העוונות".

כתב  מופלאים,  נוספים,  ודברים 

בספרוֹ שם עולם, המלמדים על גודל 

המצוה והכדאיות העצומה בהקדמת 

ההכנות לשבת: "שמעתי בשם גדול 

אחד שאמר, לפי מה שידוע מחז"ל דמי ששומר שבת בעולם הזה אז 

אפילו אם נתחייב ח"ו עונש גהינום עבור עוונותיו אינו נענש ביום השבת, 

שנחשב לזמן שבת מהעת שהתחיל בערב שבת להתעסק בצרכי שבת, 

ומגנה עליו זכות השבת. ובדומה למוצאי שבת, שעד שישלימו ישראל 

סדרי התפילה אין נענשים בגהינום אף שכבר לילה, מטעם שנמשכת 

קדושת שבת עד זמן זה, כן הוא בערב שבת, שמעת שמתחיל להתעסק 

בצרכי שבת מתנוצצת עליו קדושת השבת. ועל כן צריך להשתדל מאוד 

בעניין צרכי שבת, וייטב לו בזה ובבא".

]שו"ע רנ, א, משנ"ב א-ד, וביה"ל ד"ה ישכים וד"ה ישתדל; ביאורים ומוספים דרשו, 

1, 2, 6, 7, 8, 9, 14, 15 ו־22[

 

'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :צרו קשר >>>
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גיוס הכספים לטובת תושבי  לפני שיצא למסע 
העיר האחרים  רבני  חיים את  שיגר החפץ  עירו, 
לאזורים נוספים ברחבי אירופה, כדי שגם הם יגייסו 
כספים לטובת הקהילה, שאבדה את כל רכושה. 
היות שהיתה ראדין מרכז של תורה, נמצאו בה כמה 
וכמה מורי צדק שהגיעו גם לערים הגדולות מאוד 
כדוגמת פטרבורג ומוסקבה, שם עברו מבית כנסת 
אחד למשנהו וקיבצו נדבות לטובת תושבי ראדין 

שהתפרסמה אז כעירו של החפץ חיים. 
באותה העת נותר בנו של החפץ חיים, רבי אריה 
לייב, להורות הוראה לתושבי העיר, שנותרו ללא רב 
ומורה צדק, אשר יורם את הדרך ילכו בה. בלילות 
ישראל  בני  לאחינו  מכתבים  מאות  מריץ  היה 
שבכל אתר ואתר ופונה ללבם הרחום כדי שיתרמו 

מממונם לטובת תושבי ראדין. 
לכל עיר ועיירה הגיעו מכתביו של רבי אריה לייב 
בפניהם את תחנוניו  ובמכתבים אלו פרש  הכהן, 
בני  לטובת  ומממונם  מרכושם  לתרום  שיואילו 
עירו של החפץ חיים, אשר נותרו מחוסרי כל. ואכן 
מיהודי  הגיעו משלוחים  ארוכים  חודשים  במשך 
העיירות השונות, בהם סכומי כסף קטנים וגדולים, 
לצד בגדים ומצרכי מזון בסיסיים שנועדו להגיש 
סיוע ראשוני לתושבים שאיבדו את בתיהם. בסך 
הכל קיבצו החפץ חיים ובנו באותם ימים סכום של 

כעשרת אלפים רובל.
יתר בני ביתו של החפץ חיים, אנשים נשים  גם 
וטף, עמלו ללא ליאות כדי לבשל ולאפות, לחלק 
ולהשכין שלום בין התושבים שנאבקו על כל פיסת 
לחם  פרוסת  כל  ועל  ממרחקים,  שהגיעה  בגד 

שחולקה במידה ובמשורה. 
כמו כן דאג החפץ חיים לשכור את שירותיו של 
רופא מומחה שהובא במיוחד לראדין, כדי לטפל 
העיירה, שחלו בשל הצפיפות  בעשרות מתושבי 
הנוראה, בה התגוררו במשך אותם שבועות במעט 

המבנים ובחצרות שנותרו לפליטה. 
כי על אף שהחפץ חיים לא נשא במשרה רשמית 
כלשהי, ודחה שוב ושוב את הפצרותיהם של תושבי 

העיר למנותו כרבה של ראדין, בפועל הוא שימש 
כרב וכפרנס הקהל, ותושבי העיירה הורגלו זה מכבר 
לסור לביתו בכל עת שנזקקו לעזרה. כעת, כשכל 
בתי העיירה הפכו למאכולת אש, וביתו של החפץ 
חיים היה מהבתים הבודדים ששרדו את הלהבות, 
לא היתה לתושבים כתובת נוספת אליה יכלו לפנות 

לעזרה. 

חודש  כעבור עשרה שבועות, באמצעו של  רק 
ורצוץ  תמוז, שב החפץ חיים לעירו כשהוא שבור 
מעמל וטורח הדרך. אמנם היה החפץ חיים מורגל 
בנסיעות רבות, אך בימים כתיקונם היה מתקדם 
לאטו ומוצא לעצמו מנוחה בכל עיר ועיירה אליה 
נקלע, כשהוא ממלא את רעבונו בשעות ארוכות 
של לימוד הלכה בעיון, ורק לאחר שנח היטב היה 

ממשיך ליעד הבא. 
לא כן הפעם, כשיהודי ראדין נאלצים ללון תחת 
בבתים  כולם  עבור  מקום  מאין  השמים,  כיפת 

הבודדים ששרדו את השרפה הגדולה. 
ידע החפץ חיים, שהחורף בראדין מקדים  ידוע 
וכבר בחודש אלול מתקדרים שמי העיירה  לבוא 
זלעפות. עד לאותה עת  בעבים הממטירים גשם 
קורת  תחת  להימצא  כולם  העיר  תושבי  חייבים 
גג, שתגן עליהם מפני סער וסופה. על אחת כמה 
וכמה דחופה הבנייה לקראת חודשי החורף, בהם 
ופולין, והטמפרטורה  שורר כפור עז ברחבי ליטא 
בראדין צונחת אל מתחת לאפס. בחודשים הללו, 
בהם מכוסה אדמת האזור בקרח לבן ומחליק, כבר 
צריכים התושבים כולם להימצא בבתים מוסקים 
לקפוא  חלילה  הם  עלולים  כן,  לא  שאם  היטב, 

למוות. 
כששב החפץ חיים לביתו, וראה כי בנו רבי אריה 
לייב מיטיב לנהל את הטיפול בצרכי הרבים, התפנה 

סוף סוף לחזור לתלמודו כאשר אוותה נפשו. 
לא  לישב בשלווה, אבל  ישראל  רבן של  ביקש 

ארכו הימים וצרה נוראה התרגשה על ביתו... 

המשך יבוא בעז"ה.

פרק ד // החורף מתקרב

תקציר הפרקים הקודמים:

בערבו של יום חמישי בשבוע יצא מרנא החפץ חיים 
לעיר אראני, כדי לטפל בבית התמחוי המחלק אוכל 
ומבושל לחיילים היהודיים בצבא הצאר. קודם  כשר 
חלום',  'הטבת  וערך  יציאתו, התענה  את  איחר  לכן 
לאחר שחזה בחלומו גזירה קשה המרחפת על העיירה 
ראדין. בבוקר יום השבת פרצה דלקה באסמו של אחד 

הנוכרים, וכמעט כל בתי העיירה עלו באש למעט 26 
ובני משפחתו.  חיים  בתיהם של החפץ  בהם  בתים, 
החפץ חיים יצא לגייס תרומות בוילנא ובערים ועיירות 
נוספות ושב כעבור עשרה שבועות כשבידיו שלושת 
רובלים – סכום קטן מכדי שיספיק לשיקום  אלפים 

הבתים הרבים שנשרפו כליל. 
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סיפור בהמשכים
מאת: יעקב א. לוסטיגמן
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חלב נכרי

טבילת כלים
שאלה: אלו כלים חייבים בטבילה?

תשובה: אדם שקנה כלי אכילה תוצרת חוץ מגויים והכלים עשויים 

)יו"ד ס'י  מתכת או זכוכית, חייב בטבילה עם ברכה, כמבואר בשו"ע 

ק"כ ס"א(. דין זה נאמר גם אם קנה את הכלים מיהודי, כל שהיצרן 

ישראל,  לציין שרוב הכלים הנמכרים בארץ  ויש  חייב בטבילה,  גוי, 

מיובאים מחו"ל וחייבים בטבילה יש הנמנעים מלברך בשעת הטבילה, 

היות וחוששים שמא היהודי שותף בבית חרושת או במניות החברה, 

והשתמש בכלי  יש להחמיר להטביל ללא ברכה, עבר  ולכן לדעתם 

ללא טבילה, אין המאכל נאסר, וכמ"ש הרמ"א )יו"ד שם סט"ז(. ונחלקו 

הפוסקים כאשר מדובר בכלי פלסטיק האם חייב בטבילה, להלכה יש 

להחמיר ולטבול ללא ברכה, אולם כלי עץ, אבן, חרס, חרסינה, קרמיקה, 

פטורים מן הטבילה. 

שאלה: מהו המושג "חלב נכרי" או "אבקת חלב נכרי", ומה דינו?

תשובה: חלב בהמה טהורה )כגון פרה( שנחלבה על ידי גוי ללא פיקוח 

- אסרו חכמים את שתיית החלב שמא  גביו  ישראל שעומד על  של 

עירב הגוי בחלב הטהורה חלב מבהמה טמאה, שהוא אסור מן התורה 

מדין היוצא מן הטמא טמא. כמבואר בשו"ע )יו"ד סימן קטו ס"א(. ואין 

הבדל אם הגוי חלב לצורכו או לצורך היהודי, אסור. יהודי מומר לחלל 

שבת - אין איסור בחליבתו אלא אם כן הוא חשוד על הדבר. אף שכיום 

יהודים, החלב  במדינת ישראל מצויים ברפתות הרבה פועלים שאינם 

מותר היות וישראל נכנס ויוצא. ואף מותקנות במקום מצלמות אבטחה, 

ופוסקי זמנינו העלו שיש לזה גדר של "ישראל רואהו" בפרט שלעיתים 

מגיע הישראל למקום. 

ונחלקו  וייבוש,  סינון  היוצא מן החלב לאחר  נכרי, הוא  אבקת חלב 

הפוסקים האם יש להקל, היות ופנים חדשות באו לכאן ולא על זה גזרו 

חכמים. מכל מקום הכרעת הפוסקים להתיר לתינוקות או חולים במקום 

שאין אפשרות אחרת.

ה 
 הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א

מחבר הספר "הכשרות למעשה"

  אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18
שיחת חינםבין השעות 7:30 ל- 10:30 בערב
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מבואר בגמרא )דף צו.( שהשואל חפץ, שלא בשביל להשתמש בו אלא 

רק כדי להראות כעשיר, או כדי להשתמש שימוש שהוא פחות משוה 

פרוטה, הדבר ספק אם מחויב באונסין כדין שואל, ומספק אין מחייבים 

אותו לשלם.

כגון  נידון מרתק מופיע בפוסקים, בשואל חפץ עבור שימוש מצוה 

ששואל ספר תורני כדי ללמוד בו, או חנוכיה כדי לקיים הדלקת נרות 

מכיון  או שמא  כדין שואל,  חייב לשלם  באונס, האם  וניזוקו  חנוכה 

שמבואר בגמ' בראש השנה )דף כח.( שמצוות לאו ליהנות ניתנו, כלומר 

חובתו להבורא  נחשב להנאה אלא כמקיים את  אינו  שקיום המצוה 

יתברך, וכיון שכך, אומר הקצות החושן )סי' ע"ב ס"ק ל"ד( שהשואל ספר 

כדי ללמוד בו הרי הוא כשואל חפץ שלא להשתמש בו, ואם נאנס פטור, 

וכן כתב גם המחנה אפרים )הלכות שאלה סי' ג'(.

לעומת זאת האור שמח )פ"ז משאלה ה"ד( טוען שסיבת הפטור בשואל 

פרה כדי ליראות בה, היא מכיון שאינו משתמש בה כדרך בעל הפרה 

לחרישה וכדומה, לכן התורה לא חייבה אותו בהפסדים שנגרמו באונס, 

אך השואל ספר שכל מטרתו וייעודו הוא כדי ללמוד בו וזהו גם השימוש 

של בעל הספר, בזה אין ספק שנתחייב לגמרי בכל חיובי שואל.

עוד יש דעות בשואל ספר תורני כדי ללמוד בו, שלימוד התורה כולו 

]ולכן אסור ללמוד  הנאה גמורה שנאמר פיקודי ה' ישרים משמחי לב 

בתשעה באב[, ולגבי מצות תלמוד תורה לא נאמר הכלל שמצוות לאו 

ליהנות ניתנו )נתיבות המשפט סי' ע"ב ס"ק י"ז בשם הט"ז יו"ד רכ"א(.

כמו"כ גם לגבי חנוכיה להדלקת נרות חנוכה שחיובם הוא מדרבנן, יש 

דעות שבמצוה דרבנן לא נאמר הכלל שמצוות לאו ליהנות ניתנו ]השער 

אפרים סי' ל"ח הביא מחלוקת ראשונים, אך השער המלך כתב שכאשר 

אין הנאה נוספת מלבד קיום המצוה לכל הדעות אומרים לאו להנות 

ניתנו אף במצוה מדרבנן[.

וכעת נבאר את הדינים היוצאים לפי האמור:

שואל רכב יוקרתי כדי להרשים
א. מי שמבקש מחברו שיחנה את רכבו היוקרתי בחנייתו כדי להרשים 

את הבאים להיפגש עמו שירצו להשקיע אצלו כספים, אינו חייב באונס 

כיון שאינו שואל כדי להשתמש ברכב.

שואל עט
ירושלים בשואל עט מחברו לכתוב  ב. חידוש נפלא נתחדש מחכמי 

ונשבר באונס, שאין לו חיובי שואל, כיון ששימוש קצר בעט אינו עולה 

פרוטה, והשואל חפץ לשימוש פחות משוה פרוטה פטור.

דיני השואל ספר לימוד
ג. השואל ספר כדי ללמוד בו, דעת הקצות החושן שפטור מאונס מכיון 

שלימוד הוא מצוה ואינו שימוש והנאה, ודעת האור שמח שחייב, וכן יש 

ניזוק מחוסר זהירות  סוברים שתלמוד תורה נחשב הנאה, כמו"כ אם 

שלא באונס ברור שחייב לשלם כדין שומר.

חובת השואל חנוכיה
ונשברו באונס, לדעת קצות  כוסיות להדלקה  או  חנוכיה  ד. השואל 

ניזוקו מחוסר זהירות ברור  החושן פטור, ולדעת האור שמח חייב, ואם 

שחייב לשלם וכנ"ל.

ריבית בהשאלת חנוכיה
ה. מי שהלוה לחברו סכום כסף ואח"כ ביקש ממנו חנוכיה בהשאלה, 

והלווה אמר לו שמשאיל לו לאות הכרת הטוב על ההלוואה, יש בזה 

איסור ריבית ואף שמצוות לאו ליהנות ניתנו מבואר בשו"ע  )סי' ק"ס ס"י( 

ובחכמת אדם שאף לדבר מצוה אסור לתת תמורת הלוואה.

השואל חנוכיה - האם חייב באחריות? השואל עט לכתוב בו - האם 
חייב באונס? השאלת חנוכיה תמורת הלוואה - האם יש בה איסור 

ריבית? שואל רכב יוקרתי כדי להרשים - מה דינו?

 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה – מודיעין עילית

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה' לרכישה התקשרו 02-5609000

מדוע נשאר יוסף שנתיים בבית האסורים, אם בטחונו בה' היה שלם?  
מהו הפתרון לכך שפרעה עומד על היאור במהלך החלום?  
מדוע ביקש יוסף מן המצרים למול עצמם?  
מדוע התנכר יוסף לאחיו וגרם בכך צער לאביו?  
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היסח הדעת מאכילה
אף 	   - רבים  פוסקים  ולדעת  משתיה,  הדעת  כהיסח  נחשבת   - אחרונה  ברכה  כלומר,   - נברך"  "הבה  אמירת 

מאכילה. אולם, האוכל אצל אחֵר, אין אמירה זו נחשבת כהיסח הדעת עד שיאמר כן בעל הבית.

כאמור, האוכל אצל אחֵר אינו מסיח דעתו מהסעודה עד שבעל הבית יודיע על סיומּה. וכשבעל הבית אינו נוכח 	 
במקום, יתכן שהגדול מבין משתתפי הסעודה דינו כבעל הבית לעניין זה. 

מי שנטל כוס יין לידו כדי לברך עליו ברכת המזון, ולאחר מכן אוכל ושותה, צריך לברך ברכה ראשונה; ונחלקו 	 
הפוסקים אם צריך לברך ברכה אחרונה, או שברכת המזון פוטרת את הכל.

הותרת לחם על השולחן
אין להסיר את הלחם מעל השולחן עד אחר ברכת המזון, כדי שיהא ניכר לכל שמברכין להשי"ת על חסדו וטובו 	 

הגדול שהכין מזון לכל בריותיו, וכן משום שהברכה אינה שורה על מקום ריק.

בנוסף על האמור לעיל, ישנן שתי סיבות לשייר מהלחם בכוונה תחילה - כדי שאם יבוא עני יוכלו לתת לו לאכול, 	 
וכדי שהמברך יודה לה' על חסדו שהשפיע עליו, שאוכל ומותיר.

אם בסיום הסעודה לא נותר לחם על השולחן - על פי הקבלה רצוי להניח לחם שלם על השולחן. אולם, אם נותרו 	 
חתיכות לחם על השולחן, אין להניח עליו גם לחם שלם, וכן להיפך.

פירורי לחם שאין בהם 'כזית', אסור לדרוך עליהם, או להשליכם לאשפה ללא עטיפה, אך מותר לאבדם בצורה 	 
שאין בה בזיון רב, כגון להשליכם למים. ואם בכל הפירורים יחד יש שיעור כזית - יש מחמירים.

'מים אחרונים'
חכמינו ז"ל תיקנו ליטול 'מים אחרונים' בסוף הסעודה, משום שהידיים מזוהמות מהאכילה ואין לברך באופן זה, 	 

וכן מחשש שמא היה מעורב במאכלין מלח הגורם לעיוורון במגע עם העינים.

נטילת 'מים אחרונים' צריכה להֵעשות לתוך כלי, או לתוך כיור, ולא על גבי קרקע, מפני שרוח רעה שורה עליהם, 	 
ויש חשש סכנה למי שידרוך עליהם. 

מקום נטילת 'מים אחרונים' הוא רק עד ה'פרק' השני שבאצבעות; ואם זוהמת המאכל הגיעה למעלה ממקום זה, 	 
צריך לרחוץ כל מקום שהגיעה אליו. ולכתחילה ראוי ליטול עד סוף האצבעות.

כאשר אנשים רבים סועדים יחד, ונוטלים מים אחרונים בכלי המובא אל השולחן, יש להביא מספר כלים מתאים 	 
לכמות המשתתפים, כדי שהנוטלים ראשונה לא ישהו זמן רב בין הנטילה לברכה.

הכמות הנדרשת ל'מים אחרונים' היא כזו שיש בה כדי לנקות את הידיים; ויש שנהג ליטול ב'רביעית', כבנטילה 	 
שלפני הסעודה. 

כבר מזמן הראשונים יש שלא נטלו מים אחרונים. ורבים מגדולי האחרונים חולקים על כך, וגם על פי הקבלה 	 
חובה ליטול מים אחרונים. 

מהלכות ברכת המזון
נוהגים לכסות את הסכין בשעת ברכת המזון בימות החול. ויש שכתב כי צריך להסיר את הסכין מעל השולחן ואין 	 

די לכסותה, והמנהג להסתפק בכיסוי, ורבים נהגו לכסות את הלהב בלבד. 

יש אומרים שצריך לברך ברכת המזון 'על כוס יין'. ויש אומרים שאין צורך לברך על היין אלא כששלשה אנשים 	 
ויותר אוכלים יחד. ויש אומרים שאין חובה כלל לברך על היין.

 אורח שהחליט לסיים את סעודתו וחזר בו - האם צריך לברך שנית?
 מדוע צריך להותיר מהלחם בסיום הסעודה?
מהי כמות המים הנדרשת ל'מים אחרונים'?
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האם די בכיסוי כפתורי הכיריים או בהסרתם לשם התרת איסור 'שהייה'? 

האם מותר לסדר סכו"ם בשבת? תערובת כלים 
המונחים ליבוש, מותר לסדרם בארון? והאם מועיל 
לפזר את ערימת הגרביים כדי שיוכל למיינם?

והאם כשמכסים את האש צריך גם לכסות את הכפתורים? 

על כך ועוד בפרק חמישי זה של מלאכת בורר ובו האיסור למיין בתערובת

הרב יהודה יעקבזון
גבי האש על  ז"ל אסרו להעמיד מערב שבת סיר אוכל על  חכמינו 

מנת שישהה שם בשבת, מחשש שמא אם יראה בשבת שהתבשיל אינו 

מתבשל כראוי, יעשה מלאכה כלשהי כדי לזרז את הבישול. איסור זה 

מכוֶנה בשם 'שהייה'. 

והתירו חכמים להשהות את הסיר בתנאים מסוימים, כגון כיסוי האש 

הגחלים  גריפת  על שם  וקטומה',  'גרופה  שונים, המכוֶנה  באמצעים 

וקטימתם בתנורים דאז. הכיסוי משמש כהיכר ותזכורת לאיסור המלאכה. 

נוסף הוא חסימה זמנית של האפשרות לעשיית מלאכה לזירוז  היתר 

ִטיט', על שם סתימת פי התנור בטיט, באופן  הבישול, והוא מכוֶנה 'טּוַח בְּ

שהרוצה להפוך את הגחלים שבתוכו צריך להסיר את הטיט תחילה, ובין 

נע מהפיכת הגחלים.  כה וכה יזכר ששבת היא, וימָּ

נעילתם, או הסרתם  וכיסוי כפתוֵרי הדלקת האש בכיריים שבימינו, 

- לדעת פוסקים רבים אינו מחשיב את הכיריים לא ל'גרופה וקטומה', 

כהיכר ותזכורת, ולא ל'טוח בטיט' כחסימה זמנית של האפשרות לזירוז 

ויש שצדד להקל בכך, אך כתב שלמעשה אין מתירים שלא  הבישול. 

כן, נחלקו הפוסקים האם נדרש לכסות,  לכסות את האש עצמּה. כמו 

לנעול או להסיר, את הכפתורים כאשר מכסים את האש, או שדי בכיסוי 

האש כדי להחשיב את הכיריים ל'גרופה וקטומה'. 

]שו"ע רנג, א; ביאורים ומוספים דרשו, 25[

הרב יצחק פוליטנסקי
בורר בשני מיני כלים

יותר  דיני איסור בורר בשבת, שייכים גם כאשר ישנם שני מינים או 

של אוכל, כלים, או ספרים, משחקים וכדו' המעורבים זה עם זה, ואפילו 

]ולא  זה מזה  רוצה בהפרדתם  כשמעוניין באותה מידה בשניהם אך 

מוציא דווקא את האוכל מתוך הפסולת[, יחשב הדבר לבורר עם כל תנאי 

ההיתר והאיסור שבו.

בורר לצורך מיון
אסור לברור בכמה סוגים המעורבים יחד כשעושה זאת כדי למיין כל 

סוג למקומו, בין אם הוא לוקח מכל סוג בנפרד ומניחו במקומו המתאים, 

וללא סדר כלשהו, מעט מהתערובת,  לידו  לוקח מכל הבא  ובין אם 

כשכוונתו היא למיינם לפי סדר, ואחר שנמצא כבר בידו מסדר כל סוג 

לידיו הייתה כדי  וכוונתו בלקיחה  במקומו, בכו"ז הדבר אסור מאחר 

למיינם וכך גם עשה בסופו של דבר.

סידור סכו"ם לסעודה
מותר לקחת תערובת של סוגי סכו"ם בידו ולהניחם על השולחן לכל 

כיון שבכך  סועד לפי הסדר, כשעושה זאת בסמוך לתחילת הסעודה, 

מתקיימים כל שלושת התנאים להיתר בבורר, שהם "אוכל, ביד ולאלתר".

מיון כלים לאחר שטיפה
אך כאשר מטרת לקיחתו אינה לשם מיון, אלא לצורך פעולה כלשהיא 

ממשית המותרת בשבת כגון שטיפת כלים, במקרה כזה אם לוקח מכל 

הבא ליד וללא סדר, יכול גם לסדרם אח"כ במקומם אפילו שנוצר בכך 

מיון של הכלים, כיון שעיקר פעולתו וכוונתו הייתה לצורך ממשי שונה, 

לכן לא חל עליו איסור בורר.

ניגוב סכו"ם
ויש לו מטרה אמיתית בניגוב כגון על מנת  הבא לנגב סכו"ם רטוב 

שלא ישאר עליהם סימנים, מותר לו לאחר שניגב כל כלי להניחו במקומו 

המיוחד ולא ייחשב כממיין, מאחר שעיקר פעולתו וכוונתו היא הניגוב, אך 

כשסיבת הניגוב היא רק כדי שיוכל למיינם אח"כ, הדבר תלוי במחלוקת 

דלהלן בעניין פיזור התערובת.

פיזור התערובת לפני מיון
גדול, כגון לפזר סכו"ם  יש שהתירו לפזר את התערובת על משטח 

יהיו  ולא  מעורב על השולחן באופן שיתרחקו החלקים ממש זה מזה 

פוסקים  הרבה  אך  כל אחד במקומו,  למיינם  יוכל  ואח"כ  מעורבים, 

חוששים בזה לאיסור דאורייתא ממש מכיון שפעולת הפיזור היא דרך 

של ברירה כדי להקל על המיון.

מיון בבגדים כדי שלא יתקמטו
כאשר מונחים כמה סוגי בגדים בערימה, כגון חליפות, חולצות, שמלות 

וכדו' ורוצה לשמור שלא יתקמטו, מותר לו לקחת מתוך הערימה בגד 

יוכל  ואחרי שהבגד תלוי  ולתלותו על קולב  בגד לא לפי סדר מיוחד 

בנוסף גם לסדרו במקומו בארון ולא נחשב למיון בגדים.

)התקציר נערך מתוך איל משולש, אורחות שבת ועוד, אך אין לפסוק ממנו הלכה 

למעשה ללא עיון במקורות(


