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ומדוע רצה הגרי"ש אלישיב ללמוד כיצד אומרים 'תודה' באנגלית?
הרב בנימין בירנצוויג

"ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן" )שמות ז', י"ט(
מידת הכרת הטוב רגילים אנו לפרשה, כחובה של נתינת הרגשה 
טובה למי שגמל לנו טובה, בפרשת השבוע מתגלה לנו שיש צדדים 
זו היא החמורה  וכיון שמידה  זו של הכרת הטוב,  נוספים במידה 
שבמידות, וכפי שאמרו חז"ל )משנת ר"א פ"ז( 'אין לך קשה לפני 
הקב"ה יותר מכפיות טובה וכו'', ועד שאמרו ופסקו חז"ל )תנחומא 
שמות ה( 'שהכופר בטובתו של חברו סופו לכפור בטובתו של מקום'! 

חובה עלינו להבין גדרה טעמה ומהותה מכל צדדיה.
זו של  ונפלא במידה  יסוד מחודש  לנו  בפרשת השבוע מתגלה 
ונטה  "ויאמר ה' אל משה אמור אל אהרון קח מטך  הכרת הטוב, 
ידך על מימי מצרים" ומביא המדרש רבה )שמות פ"ט, י( 'אמר רבי 
ידי משה? אמר לו הקב"ה, המים  תנחום; למה לא לקו המים על 
ששמרוך כשהושלכת ליאור, אינו בדין שילקו על ידך, אלא ילקו על 
ידי אהרון אחיך' וכן הוא במכת כינים אמר הקב"ה למשה, 'העפר 
ידך, אלא  שהגן עליך כשהרגת את המצרי, אינו בדין שילקה על 

אהרן אחיך יכהו'.
דברים נשגבים משכל אנוש?! וכי מה שייך להכיר טובה לדומם? 
הרי אינו מרגיש בטובה שהוא עשה ואף אינו מרגיש בהכרת הטובה 

שניתנת לו?
גדול במהותה של מידת הכרת הטוב, למדים אנו מכאן,  יסוד 
שחיוב הכרת הטוב הוא לא רק כדי להיטיב עם המיטיב, אלא בעיקר 
כדי להיטיב עם המקבל, כדי שהוא ירגיש את החובה להודות למי 
שגמל לו חסד, כך לימדונו חז"ל - שהכרת הטוב היא עצם הידיעה 
שיש להכיר טובה למיטיב אתך, שהיא יסוד ההכרה בבורא העולם 
שמיטיב לנו בכל עת ושעה, ואי לכך אין הבדל אם המיטיב הוא חי 
או דומם, שהרי אם לא יכיר האדם טובה לדומם שהיטיב לו, הרי 
ויבא לכפור גם בחי המיטיב לו, וסופו ח"ו  זו,  נפגמה אצלו מידה 

לכפור גם בטובתו של מקום! 
מן הראוי להביא בעניין זה את דבריו החדים והחריפים של בעל 
הפחד יצחק )ראש השנה קונטרס החסד מאמר ג( וז"ל 'מי שזכה 
לשמש חכמים אמיתיים, יודע כמה חמורה היתה הקפדתם בעניין 

הכרת טובה, אדם שהרגישו בטבעו כפיית טובה, כמעט שנעשה 
בעיניהם למופרך בכלל'. 

 
לוין זצ"ל, כשהיה בחור בגיל שש  מסופר על הרה"צ רבי אריה 
הברכת  בעל  מרן  עמד  שבראשה  הלוסק,  לישיבת  נכנס  עשרה 
שמואל זיע"א, הבחור אריה לוין עלה והתעלה בלימודו, ואחר זמן 
כבר ידע כל סדר נשים עם רש"י ותוס', כשעמד ראש הישיבה על 
שקידתו ועמלו של הבחור, ניגש אליו והודיעו כי ברצונו לקבוע איתו 
סדר לימוד בחברותא את כל מסכת עירובין, כמובן שהתרגשותו של 
הבחור אריה לוין לא ידעה גבולות, לזכות ללמוד מסכת כה קשה 
בחברותא עם גאון הדור ר' ברוך בער?! ואכן מיד הם התחילו בלימוד 

החברותא, והיה הדבר לשיחה בפי כל.
ניגש הבחור אריה  אלא שאז קרה דבר מופלא! אחרי זמן קצר 
וואלוז'ין  לישיבת  וביקש ממנו כתב המלצה  לרבו ראש הישיבה 
גדול, אחר שזכה  היה לפלא  לילך ללמוד שם?! הדבר  שברצונו 
לקרבה כה גדולה מרבו, ואף לקביעת חברותא קבועה דבר שזכו לו 

מועטים, מה הביאו לבחור אריה לעשות צעד כזה? 
ר' אריה זצ"ל, שהדבר ברור  לימים אמר לקרובים אליו הרה"צ 
ייסורים במשך חייו, היה מחמת  וכמה מיני  לו שמה שסבל כמה 
הפגיעה שפגע אז ברבו הגדול, ואז שאלוהו מדוע באמת עזב את 
הישיבה אחר שזכה ללמוד בצוותא עם ר' ברוך בער זצ"ל, וענה ר' 
אריה, שהיה בלתי אפשרי בשבילו להשאר בישיבה, משום שבעל 
היה מהמשכילים,  לינה שלו[  ]מקום  'הסטאנציע'  הבית במקום 
יום שילך  והשתדל מאוד להרחיקו מבית המדרש, והפציר בו כל 
ואז הרגשתי שהנה  לאחת האוניברסיטאות ושלא ישאר בישיבה, 
מרוב שכנועים והפצרות, מי יודע אולי הוא עוד יצליח להשפיע עלי... 

ומיד החלטתי שאני עוזב את הישיבה! 
שאלוהו מקורביו את ר' אריה, שמאחר שהיתה לך סיבה כה טובה 
וחמורה, מדוע לא אמרת לרבך את הסיבה לעזיבתך הרי בוודאי היה 
נותן לך רשות, וענה להם ר' אריה, גם זה היה בלתי אפשרי מבחינתי, 
ידעתי שאילו אומר לר' ברוך בער את הסיבה המאלצת אותי  כי 
לעזוב את הישיבה, היה מקפיד על בעל ה'סטאנציע' שלי, ודבר זה 

 הוא העדיף להפסיד לימוד בחברותא עם בעל ה'ברכת שמואל',
ובלבד שלא לפגוע ב'סטאנציע' שלו?! 

המשך בעמוד הבא <<<
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הלימוד השבועי לנבחני דרשו
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<<< המשך מעמוד קודם

איני יכול שיגרם על ידי, מאחר שנתן לי מיטה לישון ולחם לאכול, 
ומפני חובת 'הכרת הטוב' אסור לי להרע לו באיזה עניין ואופן, אע"פ 
שידעתי כבר אז שקפידת מורי ורבי תהיה עלי, אבל לא היתה לי 

ברירה הייתי אנוס על פי 'הכרת הטוב'!!! 
'הכרת הטוב' היתה חמורה אצל הגה"צ ר' אריה  הפגיעה ברגשי 

לוין יותר מכל!!!
כשמרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל עבר ניתוח לב בהצלחה, שאל מרן 
את אחד ממקורביו, כיצד אומרים תודה בשפה האנגלית, כי הוא 
רוצה להודות לרופא המנתח שהיה ממוצא אמריקאי. כשאמרו למרן 
שאין צורך בזה, כי הם יעבירו את תודתו אליו, אמר להם מרן: "לא 

ולא! חובת הכרת הטוב מחייבת שאני בעצמי אודה לרופא!" 

כדרכו, הביא ראיה לכך את חזרת הש"ץ שנתקנה על מנת שהש"ץ 
'אמן'  ידי חובה את הציבור. בכל ברכה וברכה הצבור עונים  יוציא 
'מודים', שהיא תפילה של הכרת הטוב  ודי בזה, משא"כ בתפילת 
'מודים דרבנן',  לך', תקנו חז"ל תפילת  'מודים אנחנו   - להקב"ה 
שכל אחד ואחד יאמר בעצמו, והלא דבר הוא?! מה נשתנתה ברכה 
זו משאר חזרת הש"ץ, שדי במה שאומר הש"ץ והציבור עונים אמן?! 
'מודים' היא הכרת הטוב  וביאר שהעניין הוא, שמאחר שתפילת 
ונשימה, ועל כל חסדיו שעושה עמנו  לבורא עולם על כל נשימה 
בכל רגע ורגע, על כל אחד לומר אותה בפה מלא בעצמו ולא על ידי 

שליח!! מחזק למתבונן! )אהל משה(

מה כתב רבי איסר זלמן מלצר על הפתק בעיצומם של ימי חול המועד?
הרב ישראל ליוש

''הּוא ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָאַמר ה' ָלֶהם"  )שמות ו', כ''ו(
ויש מקומות שמקדים  'יש מקומות שמקדים אהרן למשה  רש"י: 

משה לאהרן, לומר לך ששקולים כאחד'.
פעם, שאלו תלמידיו של החוזה מלובלין זצ"ל את רבם: "כיצד יתכן 
שמשה ואהרן יהיו שקולים ושווים כאחד, הרי ידוע מה שאמרו חז"ל 

על בני האדם, שכשם שאין פרצופיהן שווין כך אין דעותיהן שוות?"
"דברי חז"ל אמורים בבני אדם המחשיבים  השיב להם החוזה: 
יכולה  ודאי שדעתם אינה  כן  ועומדים על דעתם, אם  את עצמם, 

להשתוות עם דעתו של זולתם, מה שאין כן משה ואהרן שאמרו 
על עצמם 'ונחנו מה', הם הרי לא החשיבו את עצמם, אישיותם 
יכלו אכן להיות  לא תפסה מקום של כבוד בעיני עצמם, לכן 

שקולים ושווים בדעתם".
גאונותו העצומה של הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל 
כן היתה  וכגודל גאונותו  ולתהילה בעולם התורה,  יצאה לשם 

גודל ענוותנותו, כפי שיתואר בסיפור הבא:
נוהג היה רבי חיים עוזר להשתעשע בדברי תורה עם תלמידיו. 
היו אצלו  ומיוחדת מתלמידיו  איכותית  פעם אחת כשקבוצה 
ושקלו וטרו בדברי תורה, אמר לתלמידים שתוס' במסכת יבמות 

נ' עוסק בסוגיה בה הם מתפלפלים כעת. כששמע זאת אחד  דף 
מגאוני התלמידים, העיר: "סליחה כבוד הרב, אבל התוס' נמצא בדף 

נ"א". 
נ'!" והמשיך בלימודו  "לא", ענה הרב בפסקנות, "הוא נמצא בדף 

עם התלמידים.
לא נחה דעתו של הבחור והמשיך לעמוד על שלו. שוב ושוב טען 
בנחרצות יתר: "התוס' נמצא בדף נ"א", וכדי להוכיח את צדקתו קם 
לעבר ארון הספרים כדי להביא גמרא ולהראות לכל כי הצדק עמו. 
רבי חיים עוזר קם ממקומו ועצר את הבחור, תוך כדי שהוא אומר לו 
בלהט: "וכי קל בעיניך לבייש יהודי?" הבחורים הסתכלו זה על זה 
בארשת של בושה, ואילו הבחור המתווכח חייך חיוך קל של ניצחון, 

ובלבו אמר: 'כנראה נזכר הרב שהתוס' נמצא בדף נ"א, כדבריי'.
כאשר שבו הבחורים אל הישיבה, פתח הבחור המתווכח את הגמרא 

לעיני חבריו כדי להוכיח את נצחונו, אך לתדהמתו הרבה גילה שאכן 
נ' ולא בדף נ"א. או אז הבין התלמיד  צדק הרב, והתוס' הינו בדף 
יהודי' התכוון הרב למנוע את  'וכי קל בעיניך לבייש  שבדברי הרב 
הבושה ממנו עצמו, כי לנגד הרב כלל לא עמד כבודו האישי, אלא 

כבוד תלמידו.
 הימים היו ימי חול המועד, והגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל ישב 
ולמד תורה עם תלמידו הגאון רבי דוד פינקל זצ"ל, לפתע ביקש 
רבי איסר זלמן מהחברותא שלו שיביא לו דף וכלי כתיבה. השתומם 
התלמיד ותמה: "הרי היום הוא חול המועד! וכי הזדמן לרב כתיבת 

דבר מה שהוא דבר האבד?"
לכתוב,  אני  צריך  האבד  דבר  "לא 
אלא ממש פקוח נפש!" ענה רבי איסר 

זלמן. 
נענה התלמיד לבקשת  ומיד  תיכף 
רבו והמציא לו עט ודף. נטל רבי איסר 
את  הדף  על  וכתב  העט  את  זלמן 
יביטו ועפעפיך  הפסוק: "עיניך לנוכח 
והכניס את הפתק אל  נגדך",  יישרו 

המגירה שהיתה קבועה בשולחנו. 
מה מאוד גדלה תמיהתו של רבי דוד פינקל, "וכי איזה פיקוח נפש 

יש בכתיבת פסוק זה?" הרהר בקול.
"הנה בימי החגים", ענה לו רבי איסר זלמן, "רבים באים לבקרני, 
לברך ולהתברך בברכת החג. טבעם של דברים שאסתכן בכך שאראה 
באורחים את חסרונותיהם ולא את מעלתם, ועל כן, מידי פעם פותח 
אני את המגירה ומסתכל בפתק, ואז נזכר אני בפירושו של החוות 
דעת לפסוק זה: שכאשר אדם רואה חסרון של הזולת, 'עיניך לנוכח 
יביטו', שיביט אל עצמו, ואז 'עפעפיך יישירו לנגדך', כי כאשר יראה 
יראה שחברו טוב ממנו,  כמה גרועים המעשים של עצמו, ממילא 

יראה את מעלותיו וידון אותו לכף זכות".
"בשנה זו", סיים רבי איסר זלמן את דבריו, "שכחתי לכתוב לפני 
המועד את הפסוק, וחש אני ממש תחושה של פיקוח נפש, באם 

אכשל בראיית חסרונות בבני ישראל".

רבי חיים עוזר קם ממקומו ועצר את הבחור, תוך כדי שהוא אומר לו 
בלהט: "וכי קל בעיניך לבייש יהודי?"

הגאון רבי חיים עוזר גרודז'ינסקי זצ"ל
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 "אנא, כבוד הגבאי, אני אמא של חיימק'ה, אני מתפללת עליו, על בני היחיד שחס ושלום לא יטמא את נשמתו,
למה אתם מתייאשים ממנו?!

הרב ישראל מאיר שושן 

 ְוָׁשַרץ ַהְיאֹר, ְצַפְרְּדִעים, ְוָעלּו ּוָבאּו ְּבֵביֶתָך )שמות ז' כח'(
בפרשת השבוע מסופר על הצפרדעים שנכנסו 
למיטותיהם  המצרים,  של  משכבם  לחדרי 

למשארותיהם... 
במסכת פסחים מספרים לנו חז"ל הקדושים על חנניה, מישאל 
ועזריה שקפצו לכבשן האש ומסרו את נפשם. מה היה הכח המניע, 
וחומר  ולקפוץ לכבשן האש? נשאו קל  שדחף אותם למסור נפש 

בעצמם, מן הצפרדעים במצרים. 
צבא הצפרדעים התחלק לפלוגות. כל פלוגה קבלה פקודה. היו 
היו  כמו להכנס למיטה של פרעה, אך  לביצוע,  נעימות  פקודות 
מקומות קשים לביצוע, כמו תנורי המטבח. הצפרדעים לא היססו, 
הם קיבלו את הפקודה "ובתנוריך", וכביכול אמרו: "ריבונו של עולם, 
הורית לנו להכנס לתנורים - באש ובמים נעבוד אותך!" וחיש קפצו 

אל תוך התנורים הלוהטים. 
  - ועזריה: "הצפרדעים מסרו נפש  אמרו לעצמם חנניה, מישאל 

אנו, על אחת כמה וכמה..." וקפצו אף הם לכבשן האש. 
כותב המלבי"ם: אלמלא ניתנה תורה - היינו לומדים גזל מנמלה, 
צניעות מחתול ועוד. כל בעל חי מעביר מסר. רץ כצבי, עז כנמר – כל 

גן החיות מלמדנו מוסר...  
את המסר של מסירות נפש מלמדת הצפרדע. 

ויהודי קיים כח אדיר של מסירות נפש, בדומה  יהודי  בתוך כל 
לצפרדע. 

ברוסיה היתה עיירה יהודית עם קהילה מכובדת. בעיירה היו כל 
הצרכים היהודיים, בית הכנסת, מקווה, חיידר ועוד. כשהיה המגיד 
הירושלמי הרב יעקב גלינסקי זצ"ל צעיר לימים, סיפר לו רב העיירה 
 300 מתוכם  כ500 משפחות,  בעיירה  גרו  ילד  הישיש, שבהיותו 

משפחות נוצריות ו200 משפחות יהודיות. 
נחלת היהודים באירופה  ועלילות הדם, שהיו  רדיפות הנוצרים 
באותה תקופה, לא פסחו גם על העיירה הרוסית הקטנה. ביום בהיר 
אחד, בין מנחה למעריב, כשהיה בית המדרש מלא במתפללים – 
כבני   – יהודים כשרים  ותפסה עשרה  הנוצרית,  פרצה המשטרה 

ערובה. 
העצורים הובאו למנזר, ששכן קרוב לבית הכנסת. תנאי דרקוני 
הוצב בפניהם: אם תוך שלושה ימים תסכימו לטבול לנצרות, ר"ל - 

תשוחררו, ואם לאו – תוצאו להורג!! 
הקהילה שהיתה כמשפחה אחת, הוכתה בהלם, אבל ירד על בתי 

היהודים.
"ביום השלישי", מספר רב העיירה, "כשהלכתי ברחובות היהודים, 
גיליתי מודעות ענק המזמינות את כל יהודי העיר, גברים נשים וטף, 
לעצרת תפילה ענקית שתתקיים בבית הכנסת, כ-3 שעות לפני מועד 

פקיעת האולטימטום. 

ילד בחיידר. הגענו לעצרת התפילה, בכל פינה ישבה  הייתי אז 
גדולה,  ישיבה  ישיבה קטנה, בחורי  כיתה אחרת עם רבם, בחורי 
אברכי כולל, חייטים, סנדלרים, זקנים. בית הכנסת היה מלא עד 

אפס מקום. 
עזרת הנשים גם היא היתה מלאה, אימהות, סבתות, נערות וילדות, 

כולן הגיעו, ממש כמו ביום כיפור בשעת תפילת נעילה. 
רב העיירה התעטף בטלית, נעמד ליד ארון הקודש הפתוח, ופתח 
בדבריו: "רבותי, התאספנו פה היום, כי בעוד שלוש שעות יעמידו 
את עשרת האחים שלנו במבחן, בנסיון של 'ואהבת אל ד' אלוקיך...  
נתפלל עליהם,  נפשך. הבה  נוטל  נפשך', אפילו  ובכל  בכל לבבך 
שיהיו להם כוחות הנפש והעוז לעמוד בניסיון, וחלילה לא לטמא את 
נשמתם הטהורה. שיזכו להישאר בקדושתם וימסרו את נפשם על 
קידוש השם. לשם כך, יש צורך בתפילת רבים, שיקבלו את הכוחות 

המתאימים!!"
"אחים יקרים!" זעק הרב, "בואו נתפלל עליהם שיהיו להם כוחות 

לעמוד בניסיון!" 
כל הקהל פרץ בבכי, והתאחד בתפילה עמוקה, תוך בכיות קורעות 

לב, על אחיהם היהודים.
המרא  "בפקודת  וקרא:  בימה  על  הגבאי  עלה  כשעה,  לאחר 
נרות נשמה לעילוי  ונדליק  דאתרא, נעשה כעת הפסקה קצרה,   
נשמתם של אחינו העצורים במנזר הסמוך, כי סמוכים ובטוחים אנו 
שוודאי ימסרו בקרוב את נפשם, וכבר מעכשיו תאיר נשמתם הזכה 

והטהורה. 
לעילוי נשמתו של המתמיד, ראש החבורה,  יהיה  הנר הראשון 
האברך בן ה 55, רבי חיים בן רבי אברהם. קירות בית המדרש ספגו 
את קול תורתו ואת הנעימות שלו", היה זה מעמד פרידה מרבי חיים, 

רווי דמעות. 
מעזרת הנשים נשמע קול בכיין של בנותיו: "אבא, אבא...."  וכל 

הקהל הצטרף לבכי. 
דקות ארוכות נדרשו על מנת להרגע מהדלקת הנר הראשון, וכך 
המשיכו להדליק את שאר הנרות, כשבכל הדלקה נערכת פרידה מן 

השבוי, שבקרוב ימסור נפשו על קידוש השם.
סה"כ הודלקו 9 נרות. ומה עם העשירי? אף אחד לא שאל שאלות.

הנידון העשירי היה נער בן 17, חיימק'ה העגלון. 
אמנם  בלימודיו,  המשיך  שלא  להוריו,  יחיד  בן  היה  חיימק'ה 
הקפיד על שלוש תפילות בבית הכנסת מיד יום, אך ללמוד לא היה 

בכוחותיו. 
הוא הפך להיות עוזר לעגלון, ובהמשך נעשה בעצמו לעגלון. הכל 
שיערו, כי חיימק'ה ודאי יישאר בין החיים, הוא כנראה לא יעמוד 

בניסיון.
לפתע, התקרבה אישה יהודיה אל מעקה עזרת הנשים, והתחילה 
אני  חיימק'ה,  של  אני אמא  הגבאי,  כבוד  "אנא,  ולבכות:  לילל 

 הגבאי שלא יכל להישאר אדיש מול הזעקות האיומות,
 חזר והוציא נר נוסף והניח ליד תשעת הנרות הדולקים,

לעילוי נשמת הנער חיים בן רבי צבי... 

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

מתפללת עליו, על בני היחיד שחס ושלום לא יטמא  את נשמתו, 
למה אתם מתייאשים ממנו?! אנא, הדליקו נר גם עבורו, ודאי יהיה 
לו הנר לזכות, ואתם קהל קדוש, העתירו על בני יחידי, שיזכה אף 
הוא לעמוד בנסיון העקידה, ויקבל את הכוח ללמסור את נפשו על 

קידוש השם".
הקהל געה בבכיה עצומה לנוכח בקשתה של אמא יהודיה, אמא 

מדורות קודמים...
יכל להישאר אדיש מול הזעקות האיומות, חזר   הגבאי שלא 
והניח ליד תשעת הנרות הדולקים, לעילוי נשמת  והוציא נר נוסף 

הנער חיים בן רבי צבי... 
הנרות דולקים, ונחלי דמעות נשפכים... 

התפילות והזעקות נמשכו למול ארון הקודש הפתוח... 
הגיע הכומר לעשרת השבויים,  ובמנזר,  היעודה.  הגיעה השעה 
ופנה לשבוי הראשון  כשבידו חרב חדה. העמיד את כולם בשורה 
וכבר סבא לנכדים, בעל  בנסיונות שכנוע: "אתה אינך אדם צעיר, 
משפחה, ילדיך ודאי  מחכים בבית, יש לך משפחה שממתינה לך, 

טבילה אחת פשוטה, ואתה גומר עם כל העניין..." 
רבי חיים מסתכל עליו בלעג, ומתיז בבוז: "האם נראה לך שכאן 

הם החיים האמיתיים? להוי ידוע לך, שכאן 
זה רק הפרוזדור, האמת נמצאת למעלה, 
חלום,  רק  זה  כאן  לכאן,  בעולם שמעבר 
שם נמצאים החיים, כל ימי הייתי מצטער 
מתי אזכה לכזו הזדמנות, ובכזו קלות רוצה 

אתה שאוותר עליה??" 
ייכנע,  לא  הזה  שהיהודי  מבין  הכומר 

ומורה להוציאו להורג.
לבקשה  הבינלאומית  הזכות  לו  ניתנה 
אחרונה, ורבי חיים בן אברהם מוציא מכיסו 
את האבנט, הגרט'ל שחסידים חוגרים בזמן 
התפילה, ונראה לעיני חבריו ככהן גדול ביום 
הכיפורים. הוא צועק את הברכה האחרונה: 
ד' אלוקינו מלך העולם אשר  "ברוך אתה 
קדשנו במצוותיו וציוונו לקדש שמו יתברך 

ברבים", וכל חבריו עונים בזעקה: "אמן!"
ומשיב את נשמתו בטהרה ליוצרו.

הכומר השתולל מזעם, איזה עם קשה עורף...
הוא ניגש בכעס לשבוי הבא ואומר לו: "ראית את הטרגדיה לנגד 

עיניך, אולי תשנה כיוון..."
אך רבי דוד מתעקש כמובן, ואינו מוכן לטמא את נשמתו עבור 

חיי שעה.
וחבריו עונים  וחוזר על עצמו, הוא מברך בקול רם  המחזה שב 

בזעקה "אמן".
וכך מוסרים את נפשם בזה אחר זה כל תשעת השבויים. לזעמו 

של הכומר אין גבול.
נותר העשירי, נער רך לימים. חיימק'ה העגלון, אותו השאיר הכומר 
וחווה במו עיניו את הרצחם של תשעת  17 שראה  אחרון. נער בן 
"כל  ומנסה לשכנעו:  פונה אליו הכומר במתק לשונו,  הקדושים. 
יחיד  בן  נער צעיר,  זכר אחריהם, אך אתה,  אלו שנהרגו השאירו 

להוריך, לא תרצה להשאיר זכר להוריך? טבילה אחת ואתה חופשי 
לנפשך!..."

חיימק'ה הטהור מיישיר אליו מבט עז, ואומר בקול צלול ובטוח: 
והוא מתכונן למותו  ויהודי קדוש אמות!!"  נולדתי,  "יהודי קדוש 
בקדושה ובטהרה. הוא מברך בקול רם את הברכה ומלאכי השרת 

עונים אחריו: "אמן"...
והעשירי קודש – נהרג אף הוא על קידוש השם.

הכומר השתגע מכעס, כיצד זה יהודים פשוטים וחלשים, מתגברים 
בקלות שכזאת על הכומר החזק, שגם החוק עומד לצידו, זה פשוט 

לא ייתכן!!!
בכעסו כי רב, הוא שולח את גופותיהם של הנרצחים בתוך שק, 
ומצווה על נערו להשליכם אל תוך בית הכנסת, למען יראו וייראו!...

סיפר הרב הזקן לרבי יענקל'ה גלינסקי: "כאמור, הייתי אז ילד בן 
עשר, עמדתי בבית הכנסת ליד הנרות הדולקים וליד אבי. ולפתע, 
בלי הודעה מוקדמת, התנפץ חלון בית כנסת, ושק מוכתם בדם 
הושלך פנימה אל ההיכל. התפילות כולן נדמו באחת, דממת מוות 
הושלכה בקהל. ניתן היה למשש את הפחד והאימה, הכל הבינו מה 

מכיל השק. 
הופרה  ארוכות של שקט,  דקות  לאחר 
הדממה. אמו של חיימ'קה ירדה במהירות 
"איפה השק?  וזעקה:  בית הכנסת  להיכל 

אני חייבת לראותו במו עיני!"
בדחילו ורחימו ניגשה אל שק הנרצחים, 
פתחה אותו, כשלנגד עיניה מראות נוראים, 
ותרה אחר דבר מה, ואז, בקריאות שמחה 
היא צועקת: "הנה חיימק'ה שלי, הוא מסר 
המתה,  לגופתו  נשקה  היא  נפשו!!!"  את 
צו  אויף  הערט  "יידלאך!  בקול:  וקראה 
דאווינען, הייבט אן טאנצן בשמחת תורה! 
כמו  תרקדו  להתפלל!  הפסיקו  יהודים 
בשמחת תורה! חיימק'ה שלי מסר את נפשו 

על קידוש השם!"    
קשה להבין ובלתי ניתן לתאר את עוצמות 

הרוח של אמא יהודיה. 
למות על קידוש ד' - זה דבר עילאי ונשגב, משאת נפשו של כל 
יהודי מאמין וטהור, אך המוות הוא ענין חד פעמי, אי אפשר למות 

יותר מפעם אחת, קשה מזה, לחיות על קידוש ד'. 
לחיות, זה כבר עניין אחר, אומר דוד המלך: "כי עליך הורגנו כל 

היום." 
יהודי עומד על המשמר בכל רגע ובכל שעה, לא לדבר לשון הרע, 
לשמור על העיניים, לשמור על האוזניים, לשמור על המחשבה, 
לשמור על סדרי הלימוד הקבועים, לברך בכוונה, תפילות במניין, 
לעשות את רצון ה' בכל רגע ורגע, בכך הוא מקדש את השם בחייו.

כמה גדול העניין של לחיות על קידוש ד', מאה פעמים ביום יש 
להרוג את היצר הרע, זוהי תכלית חייו של כל יהודי. 

יעזור הקב"ה שנזכה לקיים הלכה למעשה, את הכח העוצמתי של 
מסירות נפש, בכל מצוה ומצוה.  ואתם הדבקים בד' אלוקיכם חיים 

כולכם היום.

עדכונים מידע שיעורים

077-2613337עכשיו בקו השיעורים של דרשו
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המשך בעמוד הבא <<<

הגאון הגדול רבי יעקב אדלשטיין שליט"א בשיחה מרתקת על מרן הרב דסלר זצ"ל  

''ַוֲאִני ַאְקֶׁשה ֶאת ֵלב ַּפְרעֹה ְוִהְרֵּביִתי ֶאת אֹתַֹתי'' )שמות ז', ג'( 
זצ"ל אברך צעיר  כבר כשהיה הגאון רבי אליהו אליעזר דסלר 
זצ"ל, שהיה ראש  גרודז'ינסקי  עוזר  דודו רבי חיים  לימים, הציע 
בית הדין, והסמכות הגבוהה ביותר בכל יהדות רוסיה, ליטא ופולין, 
למנותו לתפקיד דיין בבית הדין שלו בעיר וילנא. הרב דסלר סירב 
להצעה, כי שיטת החינוך של ישיבת קלם היתה שלא לקבל תפקיד 

ציבורי של רבנות ודיינות, אלא רק תפקיד של הרבצת תורה.
בסוף תרצ"ט  לפני שפרצה מלחמת העולם השנייה,  זמן קצר 

הגיע הרב דסלר לביקור באנגליה, 
ולא  המלחמה  פרצה  בינתיים 
היתה לו אפשרות לחזור הביתה. 

באירופה נותרו אשתו, בנו ובתו, 
ישנם  מאוד.  כואב  היה  והנתק 
מכתבים מרגשים מאוד שכתב 
האב הדואג מאנגליה. קרוב לשש 
שנים, כל זמן המלחמה היה שרוי 
בדאגה עצומה ולא ידע מה עלה 
בגורל משפחתו האהובה. לאחר 
עם  ונפגש  האיומה שב  השואה 
אשתו שהיתה במחנה עבודה, אך 

את ילדיו לא ראה יותר לעולם. 
היה  באנגליה,  שהותו  בזמן 

שואל את עצמו תדיר: 'לשם מה נותרתי אני בחיים?' אם חלילה היה 
שב לביתו במלחמה, היו הורגים אותו כמו את כולם. בהתבוננותו 
ובתוכם חותנו,  יהודי קלם,  נגזר על כל  הרבה, הגיע למסקנה, כי 

הגה"צ ר' נחום זאב שהיה בנו של הסבא מקלם וראש הישיבה. 
לכאורה, נגזרה הגזירה לעבור לעולם האמת בגיל צעיר ביותר, אז 
מדוע נותר הוא בחיים? למה לא זכה למות מות קדושים כשאר בני 
עמו, כנראה שיש לו אפשרות לעשות דברים שרק האדם החי יכול 

לעשותם.
"אם כן, מה עלי לעשות?" שאל את עצמו, "להחיות את העצמות 
היבשות", השיב לעצמו בלהט, "ללקט ניצוצות בתוך האפר, ולהדליק 
שוב את האור של אש התורה! משמע, איני חי בשביל עצמי!" הוא 

היה אדם בודד, בלי משפחה באנגליה. 
ובלונדון היו  ימי המלחמה בעוד אנגליה היתה מופצצת,  בעצם 
כל יום מאות הרוגים, כשהגרמנים הפציצו באווירונים יום יום והיו 
זורקים פצצות אדירות, פתח הרב דסלר ישיבה וכולל בצפון המדינה, 
מקום בו לא היו התקפות מן האוויר ובלי הפצצות. הוא עבר לעיר 
ובשותפות עמו הוא הקים את  גייטסהד, שם כבר היה רב צדיק, 
בית המדרש לפליטי המלחמה, תוך שהוא מעודד אותם שתפקידם 

עכשיו הוא לעסוק בתורה כדי שיהיה מי שילמד תורה לדור הבא.

מורנו הרב דסלר הפקיר עצמו לגמרי, ואמר שכל אברך יקדיש מספר 
מוסד התורה  להחזיק את  נדיבים  שעות קבועות בשבוע להתרים 

הזה. הוא עצמו היה נוסע מלונדון לגייטסהד ובחזרה, שם היו נדיבים 
ותלמידים. ברצונו להכניס עוד הכנסה למוסד שהקים, חיפש עבודה 
מכניסה. היה חסר רב בבית כנסת בלונדון, ולמרות שמעולם לא היה 
רב, החליט להיות רב בביכנ"ס זה. ומאחר שהיה בתפקיד, נסע כל יום 
או יומיים. הוא היה מספר שאת השינה היה ישן בשעות הנסיעה ברכבת 
של  בין לונדון לגייטסהד, זה היה הזמן לישון. חבל על הזמן לישון 
במיטה בזמן שאפשר לעשות משהו, אז היה פשוט ישן בנסיעה ברכבת.

בכל דבר ועניין היה רואה את ההיבט הרוחני. גם אנו בדורנו רואים 
דברים נשגבים, שאם נתבונן בהם היטב, נבין שהדברים האלה הם 
זה הסדר הטבעי של הדברים. עצם  לא לפי המהלך הטבעי, אין 
אויבים שכל מטרתם  ויש  ישראל,  חיים בארץ  העובדה שאנחנו 
היא לחסל אותנו, שלא ישאר אף יהודי בארץ ישראל, חס ושלום, 
ועם כל רצונם העז - אינם עושים זאת, ומדוע? אלא שמשמים לא 

נותנים להם.
זה היה העיקרון שהרב דסלר טרח ועמל והחדיר בלבבות תלמידיו, 
- הוא  וכל שומעי השיחות שלו. דהיינו, שרק מה שרוצה הקב"ה 
יקום, ולבני אדם אין שום שליטה. מן השמים לא נותנים להם לבצע 

את רצונם, ונביא בזה דוגמא מאלפת מופלאה כדלהלן:
ראש הממשלה הראשון במדינה, דוד בן גוריון, היה אדם בעל מרץ 
ואישיות, ורבים מאוד העריצו אותו. הוא היה נערץ בכל העולם, גם 
אצל הגויים, למרות שהיו גנרלים שאמרו שעשה טעויות, הוא הצליח 

להתפרסם כאדם שמעולם לא טעה.
והיה רועה צאן. היה  כשיצא לפנסיה, הוא התגורר בשדה בוקר, 
עושה התעמלות ויוגה ועומד על הראש. שאל אותו פעם ח"כ שלמה 
לורנץ ז"ל: "במבט לאחור, לאחר כל המהלכים שעשית בימי כהונתך 

כראש ממשלה, האם אינך מתחרט על שום דבר?" 
ענה לו בן גוריון: "לא!!!" 

"ומה עם הירי על אונית אלטלנה ]של ארגון האצ"ל[", המשיך לורנץ 
לשאול, "הרי נהרגו שם יהודים, האם אינך חוזר בך על פעולה זו?" 

גוריון על דבריו, "זה היה מחויב  "איני מתחרט על כך!" חזר בן 
המציאות!"

אם לא נשמעים להלכה, שדם יהודים שווה הכל, ואסור להרוג אף 
יהודי, מגיעים להחלטות שגויות. כי בעניין של הקמת מדינה מסודרת 
באומות העולם, ישנה השקפה כזו. שוב שאל אותו הרב לורנץ: "בכל 
המהלכים שעשית כל עשרות השנים, בהן היית מנהיג עם שלטון חזק 
במדינה, עשית איזו טעות, אחת לפחות?" חשב בן גוריון ואמר: "שום 
טעות לא עשיתי, מלבד טעות אחת, שהסכמתי לתת דיחוי לבחורי 
הישיבות, והסכמתי לדחות את שירות הצבא עד לאחר שיסיימו את 

לימודיהם בישיבה, הטעות היתה שלא גייסתי אותם מיד!" 
"ומדוע באמת עשית טעות שכזו??" תמה לורנץ.

ראש הממשלה לשעבר חשב וחשב אך לא היתה לו שום תשובה, 
כיצד זה עשה שגיאה שכזו... 

רגיל  אדם  אתה  עכשיו  תשובה,  יש  "לי  לורנץ:  הרב  לו  אמר 

הרב דסלר זצ"ל אמר שמכיר הוא על פניו של כל אחד, האם למד היום 
תורה או לא. העזתי ושאלתי: "יאמר נא רבינו, האם אני למדתי היום?" 

הוא נתן עיניו הקדושות על פני, ואמר: "למדת תורה היום!"
אמרתי לו: "הרי אני יודע את האמת שלא למדתי..."

מרן הרב דסלר זצ״ל
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רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל על הניסים בסיביר, ומה סיפר ר' אלחנן וסרמן זצוק"ל בשם החפץ חיים על שחרורו

"ְוִהַּצְלִּתי ֶאְתֶכם ֵמֲעבָֹדָתם" )שמות ו', ו'( 
את  זצ״ל מתאר  רבי שלום שבדרון  הצדיק  הירושלמי  המגיד 
לסיביר לשש  זצ"ל  יחזקאל אברמסקי  רבי  הוגלה  בה  התקופה 
לימודו עם תלמידיו תחת שלטון  ב"עוון"  שנים של עבודת פרך, 
הבולשביקים, כפי שסיפר זאת הרב 

אברמסקי בלשונו:
שרר  במחנה,  הראשון  "בבוקר 
שישים  או  חמישים  נורא,  קור 
הממונים  לאפס.  מתחת  מעלות 
הנעליים  את  להוריד  עלינו  פקדו 
כיון שאנו עתידים לרוץ  והגרביים, 
השלג  על  קילומטרים  כך שלושה 
כך  יחפות. עמדנו  הקפוא ברגליים 
מקור,  וקופאות  רועדות  כשרגלינו 
מוכנים ומזומנים לאות מפי המפקד 

להתחיל לרוץ.
בעוד אני עומד יחף על השלג, התפללתי לפני הקב"ה ואמרתי, 
'אבא שבשמים, אתה אמרת )כתובות ל, א( "הכל בידי שמים חוץ 
מצינים ופחים" )קור וחום(, אבל כאן אינני יכול לשמור על עצמי. 
וקור'.  מבקש אני ממך אבי שבשמים שתשמרני אתה, גם מצינה 
ובאמת, במשך כל התקופה ששהיתי בסיביר, לא הצטננתי אפילו 

פעם אחת".
"ועוד סיפר לי", הוסיף ר' שלום, "בבוקרו של ערב יום כיפור, בא 
אלי המפקד ואמר לי, 'אתה יכול לצאת לחופשי, ללכת להיכן שליבך 
חפץ'. בדברו, הושיט לי כרטיס נסיעה ברכבת, כדי לנסוע אל ביתי 
הרחוק משם מאות קילומטרים. נטלתי את מעט הסמרטוטים שעוד 

נותרו ברשותי, וצעדתי לכיוון תחנת הרכבת.
לפתע ראיתי ממרחק את המנהל הראשי של המחנה מתקרב 

לכיווני. הוא פסע לקראתי, הביט כה וכה וירא כי אין איש, התכופף 
וביקש,  ואנה,  ושוב הביט אנה  רב?'  'האם אתה  ושאל בלחישה, 
'הצג נא לפני את הכרטיס שנתנו לך'. הוצאתי את הכרטיס, שצבעו 
היה לבן. הוא נטלו, הביט בו, והפטיר, 'ראביי, יודע אתה, אם תיסע 
בכרטיס זה, בוודאי תמות בדרך וגופך יושלך מהחלון על פני השדה, 
כי כרטיס זה שניתן לך, הינו כרטיס לקרון ללא חימום, ואתה לא 

תוכל להחזיק מעמד בקור כזה'.
המנהל הביט בשלישית לכל עבר, הוציא מדש מעילו כרטיס אחר 
בצבע ירוק ולחש: 'קח את הכרטיס הזה, זהו כרטיס לקרון מחומם, 

כך תגיע הביתה בשלום'.
בעודי נוטל את הכרטיס הוסיף המנהל ואמר לי: 'גם אני יהודי'."

מתים  וכמה  כמה  אכן  "ראיתי  יחזקאל,  רבי  מספר  "בדרך", 
שהושלכו לשדות מחלונות הקרונות האחרים, אבל אני, בחסדי ה', 

נסעתי בקרון מחומם וכך הגעתי לביתי חי ושלם".
מעניין כי בתקופה ההיא עשו מכריו של רבי יחזקאל השתדלויות 
היה  קשה  בסיביר.  ממאסרו  אברמסקי  הרב  את  לשחרר  רבות, 
שיוכלו  הזה,  ה"תרגיל"  את  ערכו  הם  ולכן  לסרב,  לקומינסטים 
להתחמק ולומר אנחנו שחררנו אותו, ואיננו אשמים שהוא מת בדרך.

המשיך רבי יחזקאל לספר: "בדרכי לליטא, הגעתי לאודסה, משם 
עליתי לרכבת לכיוון וורשא. ברכבת פגשתי את רבי אלחנן וסרמן 
זצ"ל ואמר, 'האכן יצאת מבית האסורים בערב יום הכיפורים בבוקר?'

'כן', השבתי לו, ושאלתי בפליאה: 'מהיכן כבודו יודע על כך, הרי 
אפילו בבית לא ידעו שאני משתחרר', השיב רבי אלחנן, 'בשעה עשר 
בבוקר, בערב יום הכיפורים יצאתי עם ה"חפץ חיים", מבית הכנסת 
שבו התפללנו תפילת שחרית, כאשר צעדנו בשביל היוצא מבית 
'נו, הבולשביקים לא  הכנסת, נעצר ה"חפץ חיים" על עומדו ואמר: 

ניצחו, על כורחם הוציאו את הרב אברמסקי מסיביר'."

)מתוך 'להתענג בתענוגים' פרשת וארא(

בבוקר הראשון במחנה, שרר קור נורא, שישים מעלות מתחת לאפס. 
הממונים פקדו עלינו להוריד את הנעליים והגרביים, כיון שאנו עתידים 

לרוץ כך שלושה קילומטרים על השלג הקפוא ברגליים יחפות 

<<< המשך מעמוד קודם

באפשרותך לבחור בין  טוב לרע, אך אז היית מלך, וכתוב בספר משלי: 
ּנּו" )משלי, כ"א(,  ַיטֶּ ץ  ַיְחפֹּ ר  ֲאשֶׁ ל  כָּ ַעל  ה'  ַיד  בְּ ֶמֶלְך  ֶלב  ַמִים  ְלֵגי  "פַּ
כלומר ה' לא נותן לאדם לעשות כל מה שהוא רוצה, ה' רצה שילמדו 
תורה, לא היתה לך בחירה בזה, זה לב מלך ביד השם". אלו ממש 

הדברים שאמר הרב דסלר על זממם של שליטים באומות העולם.
כשכבר לא היה בן גוריון ראש ממשלה, הוא הסתכל במבט חומרי, 
וכך נותרה לו קושיה בלי תרוץ, אנחנו מסתכלים על הדברים באופן 
של 'לב מלך ביד השם' זה כולל את ראש מדינת ארה"ב, מנהיג סין, 
רוסיה, מצרים וסוריה, לב מלך ביד השם, וככה גם כל המאבקים 

הפוליטיים. 
י"ז, ע"א(: כשיש מלחמות כאן, זה מלחמות  אומר רש"י )ברכות 
בין שרי מעלה, בין המלאך הממונה על יון ועל פרס וכו', זהו מאבק 
רוחני של השפעות רוחניות בעולם. ככל שנרבה קדושה בעולם, זה 

ירבה את כוחם של ישראל בעולם.
"חכמת אדם"

באחד הימים, בהיותי נשוי ועסוק בעול ענייני הציבור ברמת השרון, 

ביקרתי לפני הצהריים אצל מורנו זצ"ל לצורך איזה עניין, ותוך כדי 
שיחתנו, אמר שהוא מכיר על פניו של כל אחד - האם למד היום 
תורה או לא למד. בשמעי על כך העזתי ושאלתי: "יאמר נא רבינו, 
האם אני למדתי היום?" נתן בי עיניו הקדושות בהסתכלות על פני, 

ולאחר עיון קל אמר: "אמנם למדת תורה היום".
אמרתי לו: "הרי אני יודע את האמת שלא למדתי, כי לאחר תפילת 
שחרית, מיהרתי לצאת לנסיעה לבני ברק, ולא הספקתי ללמוד..." 
השיב לי רבינו: "עצור רגע והתבונן, לזכור כל מה שעשית מהבוקר 

עד עתה". 
לו  בין השאר אמרתי  קורות הבוקר ההוא,  כל  לו את  סיפרתי 
והיו  שביקרתי בבית המדרש, באולם של הישיבה לראות מישהו, 
שם בחורים ששוחחו איתי בדברי תורה והתפלפלנו קצת, אמר הרב: 
"עתה רואה הנך שנכונים דברי, כי באמת זה נחשב שעסקת בתורה, 

וזה כבר השאיר רושם על הפנים". 
)גאון יעקב - שמות תשע"ה, שיחה משנת תש״ע(

ר׳ אלחנן וסרמן זצוק"ל
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 הרבנית ר. צביון, בתו של מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א מספרת על מייסד בית כנסת 'לדרמן' בבני ברק,
סיפור המלמד על הזהירות הגדולה מביטול תורה

"ַוִּיְצַעק מֶֹׁשה ֶאל ה' ַעל ְּדַבר ַהְצַפְרְּדִעים" )שמות ח', ח'(
את בית הכנסת שיועד למרן החזון איש, בנה ר' יחיאל לדרמן ז"ל, 
יהודי יקר ובעל אמצעים שעסק בקבלנות בניין. ר' יחיאל ורעייתו 
עלו לארץ מפולין לפני השואה, ובמרוצת השנים התקרב ר' יחיאל 
לחזון איש ודבק בו בכל מאודו. משנפטר החזון איש, עברו כל אלו 
שהתפללו עם החזון איש בקביעות לבית הכנסת, ועם הזמן דבק בו 

שמו של המייסד, והוא מכונה בפי כל 'בית הכנסת לדרמן'.
ר' יחיאל לדרמן עם החזון איש במקום הנקרא היום  פעם הלך 
רחוב דבורה הנביאה. החזון איש הצביע בפניו על גבעת עפר קטנה 
ואמר לו: "מקום זה - ראוי שתיבנה בו ישיבה!" ואכן, מספר שנים 

לאחר מכן בנה ר' יחיאל במקום את 
בניין ישיבת 'בית מאיר'.

זלמן  רבי  ידי  על  נוסדה  הישיבה 
הגאון  של  תלמידו  זצ"ל,  רוטברג 
של  וחתנו  זצ"ל  שקופ  רבי שמעון 
רבי מאיר קרליץ זצ"ל, ועל שמו של 
נפתחה  הישיבה  נקראה.  רבי מאיר 
מתחילה בבית הכנסת 'לדרמן', אולם 
מהכיל,  צר  היה  שהמקום  מאחר 
בית  הישיבה הפריעו לסדרי  וסדרי 
בניין שבנה  הכנסת, הועברה לאותו 
עצמו,  לדרמן  יחיאל  ר'  יחיאל.  ר' 
עזב את עיר מגוריו תל אביב, וקבע 
את דירתו מעל בית הכנסת. לאחר 

שנפטר, המשיכה אלמנתו להתגורר במקום עד שנותיה האחרונות. 
עוד בחייה בנתה בביתה בית כנסת נוסף, הנכלל עתה בהיכל רחב 

הידיים שבקומה השנייה.
בית הכנסת מכיל כיום מאות מתפללים, אבל באותן שנים היה 
מספר המתפללים מועט ביותר. עדיין זוכרת אני את ר' יחיאל לדרמן 
עומד ברחוב, תר אחר עשירי למניין וצועק: 'א צענטער!' 'א צענטער!' 

)עשירי! עשירי!(...
בין המתפללים הקבועים של מניין הותיקין בשנותיו הראשונות, 
רבי שמואל  וחתנו של  ישיבת מיר  פינקל, ראש  ביינוש  רבי  היה 

גריינמן, שהיה גר אז בקרבת מקום.

סיפר הרב צבי מינקוביץ': "אבי זצ"ל היה ממתפללי מניין הנץ 
הקבועים. פעם ב'בין- הזמנים' חפצנו אחי ואני לנסוע לטיול, ומשום 
כך השכמנו להתפלל עם הנץ החמה. השמחה בבית הכנסת היתה 
רבה – שהרי בלעדינו לא היה מניין..." )הדברים נשמעים מוזרים 
לאור המציאות היום, שבה בית הכנסת שוקק חיים משעה שלוש 
לפנות בוקר ועד השעות הקטנות של הלילה, ומתקיימים בו עשרות 

מניינים הכוללים מאות מתפללים(.
ר' יחיאל בא לסבא בחלום

ר' יחיאל היה מסור לבית הכנסת ואף טרח בניקיונו במו ידיו. גם 
אותנו זיכה במצוה: כאשר ראה אותנו משחקות בחצר, היה קורא לנו 

לסייע ולטאטא את בית הכנסת.
נורא,  מעשה  ידוע  הכנסת,  בית  נקיון  של  זה  בהקשר 
המלמדנו על חומרתו הגדולה של עוון ביטול תורה: כעשר 
סבא  שלח  לדרמן  יחיאל  ר'  של  פטירתו  לאחר  שנים 
הסטייפלר, רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצוק"ל, אל הגאון רבי 
נתן קופשיץ, מבית שמש, וביקשו כי ימחול לר' יחיאל לדרמן. 
ור'  נתן בהיכל בית הכנסת,  כי בבחרותו, למד רבי  התברר 
יחיאל ביקשו לצאת כדי שיוכל לנקות כראוי. אחר פטירתו 
בא ר' יחיאל בחלום לסבא וסיפר לו על כך, ואמר לו כנראה, 
כי המאורע טורד את מנוחתו. סבא הזכיר לרבי נתן סיפור זה, 
והורה לו לומר בפה כי הוא מוחל לר' יחיאל לדרמן על ביטול 

התורה שגרם לו. 
סיפור זה מלמד על הזהירות הגדולה שעלינו להיזהר בבואנו 

לבטל לומדי תורה. גם כאשר הסיבה מוצדקת לחלוטין!
והוא  יחיאל לדרמן לטובה,  ר'  זוכר את  אבא שליט"א, אף הוא 
נוהג לספר גם 'וורט' טוב ששמע מפיו: יש מצוות, כגון קריאת שמע, 
שכשאדם אומר אותן, עליו להשמיען לאוזנו. נשאלה השאלה: מה 
הדין אם הוא משמיע את אותן אמירות בקול שיכול להגיע לאוזנו, 
אולם רעש חיצוני מפריע לו לשומען? כשנשאל אבא שאלה זו, ענה: 
'ר' יחיאל לדרמן כבר הביא לכך ראיה ברורה מ'השפתי חכמים', שם 
נאמר שמשה צעק אל ה' על דבר צפרדעים. מדוע היה לו לצעוק? 
מסביר השפתי חכמים: מפני שרעש הצפרדעים הפריע לו להשמיע 

את תפילתו לאוזניו'. )למעשה, אין פוסקים כך להלכה(.

)מתוך הספר החדש  'בית אמי'(

 כעשר שנים לאחר פטירתו של ר' יחיאל לדרמן,
 שלח סבא הסטייפלר רבי יעקב ישראל קנייבסקי זצוק"ל

אל הגאון רבי נתן קופשיץ, וביקשו כי ימחול לר' יחיאל לדרמן, 
שבא בחלום לסבא ואמר לו כי המאורע טורד את מנוחתו

הגאון רבי נתן קופשיץ שליט"א

'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :צרו קשר >>>
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על סט כלים יקר שנשבר, ועל אהבת התורה של הרבנית נויבירט ע"ה

"ְוָהָיה ָדם" )שמות ז', י"ט(
בהרבה בתים יהודיים ישנו סט כלים מיוחד ביופיו, עליו שומרים 
מכל משמר. לא נותנים לכל אחד לנגוע בו. יתכן שזה מפאת מחירו 
יותר לנוסטלגיה, דהיינו  היקר של הסט, ואפשר שהסיבה קשורה 
ולמרות שמדובר  לבני הדור הקודם,  היו  שהכלים הללו שייכים 
ב'כלים גשמיים', השימוש בהם מהווה חוט מקשר בין הדורות. ויש 

ששתי הסיבות יחד חוברות לשמירה הגדולה על הכלים הללו.
בבית שיראת השמים מפעפעת בו, שומרים את הכלים הללו לליל 
נויבירט  יוסף  הסדר. כך נהגו במשך שנים בביתם של הגה"צ רבי 
שליט"א, ואשתו הצדיקה מרת חביבה מלכה ע"ה. היה זה סט )מה 
שקרוי בלשון העם – 'סרוויס'( מהודר ביופיו, שכלל 18 יחידות, בו 

השתמשו אכן בני הדור הקודם של המשפחה.
הסט היה מונח במקום בו היו כלי הפסח, ומי שהיה ממונה על 

החג,  הורדתו לקראת 
היה אחד הבנים שנודע 
המופלגת  בהתמדתו 
בכל ימות השנה, ואמו 
רצתה  לא  הצדקנית 
במאומה  לה  שיעזור 
רק  הבית.  בעבודות 
הסכימה  פסח  בערב 
שיוריד את הסט. היה 
הבן  של  תפקידו  זה 
זאת  המתמיד, שעשה 
רבתי,  בשמחה  כמובן 
ומתוך זהירות מופלגת 

כדי לשמור על שלמותו של הסט.
והנה, בערב פסח אחד ניגש הבן לעשות את מלאכתו הקבועה. הוא 
עלה בזהירות רבה, נטל את הכלים בידו, אבל הפעם קרה משהו. כל 
הכלים נפלו מידו והתנפצו על הקרקע, ולא נשאר מהם כי אם שברי 
רסיסים. הבן חישב להתעלף מרב צער. הוא לא ידע כיצד לגשת אל 

אמו, ומה לומר לה. הכל היו בהלם.
כאשר כבר החליט הבחור לגשת אל אמו, הבחין בדמעה קטנה 
המבצבצת מבעד לעינה. אכן, הצער היה גדול. אבל מה שקרה לאחר 
מכן, ייחרט במוחו של הבן לעולמים. האמא מיהרה לנגב את הדמעה 
הסוררת, ואחר כך פרצה בבכי נסער, ואמרה: "אני מתביישת בעצמי; 
אם הבן שלי רואה שאני בוכה על אובדנו של סט-כלים, יהיה יקר 

וחשוב ככל שיהיה, איך תיכנס בו אחר כך אהבת התורה?" 
היא בכתה ובכתה. והפעם לא דמעה אחת, אלא נהר של דמעות 
זלגו מעיניה, מרוב בושה וחרטה על הדמעה האחת שנראתה בעיניה, 
על אובדן הכלים, ועל ההשפעה שתהיה לכך על אהבת התורה של 

הבן - - -

מאז, כך מציינים בפנינו בני המשפחה, לא עלה עניינו של הסט 
בביתנו ולו פעם אחת נוספת. כאילו מעולם לא פיאר ה'סרויס' הזה 
את שולחן ליל הסדר. "אמא כל כך התביישה במה שעשתה, שלא 

רצתה שהעניין יעלה שוב על סדר היום בבית", מספרים הילדים.
אני רוצה להחזיר את הגמרות ולנשקן...

כששאלוה פעם, ממי שאבה את אהבת התורה המופלגת שלה, 
בניה  היו  לבית שטיינהרטר, שכאשר  על סבתה  בסיפור  השיבה 
חוזרים מהישיבות לבין הזמנים, היתה מקבלת את פניהם בחיבה 
ובאהבה, אבל אמרה להם: "לפני שתספרו לי מה היה בישיבה, וכיצד 
עבר עליכם ה'זמן', אני רוצה שתלמדו 20 דקות, ואני אשב לצדכם 
ואשמע את ניגון הלימוד". עוד אמרה הסבתא לילדיה: "את המצוה 
הזו, של השבת הגמרא לארון הספרים, תשאירו לי. אני רוצה להחזיר 

את הגמרות, ולנשקן..."
בניה של הרבנית נויבירט עוד זוכרים משפט שהיתה 
אומרת להם תמיד, בעניין ה... ממתקים. אמא שלחה לנו 
תמיד עוגות לישיבה, והיתה אומרת כך: "הדבר הפשוט 
הוא, שאם למדתם טוב, תאכלו את העוגות, ואם לא, 
עדיף שלא; אבל האמת היא, שאם למדתם טוב, לא 
כדאי לכם לאכול את העוגות, אלא להשאיר בפה את 
טעמה המתוק של הסוגיה, ורק אם לא למדתם טוב - 

תאכלו את העוגות..."
במטבח היו 13 כוסות ובכל כוס ביצה אחת

מסירותה לתורתו של בעלה היתה נדירה ביותר. אחת 
נויבירט שליט"א סיפר שפעם,  הגר"י  החברותות של 
הבחין שעל השיש במטבח  הלימוד המשותף,  לאחר 
ובכל כוס ביצה... הדבר היה נראה  13 כוסות,  מונחות 

כ'תערוכה'... 13 ביצים בתוך כוסות?? מה זה???
הוא שאל את הרבנית ע"ה לפשר הדבר, והיא השיבה לו שכאשר 
וכיוון שלא  החלה לאפות עוגות, התעוררה לה שאלת דם בביצה, 
ולקחה ביצה  רצתה להפריע לו בלימודו, הניחה את הביצה בצד, 
ושוב לא רצתה להפריע,  זו התעוררה שאלה,  גם בביצה  אחרת. 
13 ביצים,  וגם בה היתה שאלה. כך פתחה  נוספת.  ופתחה ביצה 
והמתינה  ומאחר שבכולן היתה שאלה, הניחה את הביצים בצד, 

שבעלה יסיים את הלימוד, ואז תשאלנו.
תורה?" התפלא  ללימוד  נחשבת  אינה  בביצה  דם  "וכי שאלת 
החברותא; "האם זו נקראת הפרעה בלימוד?" אבל הרבנית נויבירט 
והגיבה: "כשבעלי לומד עם חברותא, זה  לא התפעלה מהשאלה, 
בוודאי לימוד תורה; להשיב לי על השאלות בדבר הביצים, אינני 
יודעת, ולכן החלטתי להמתין. מה יקרה אם אתאזר בסבלנות, עד 

שהוא יסיים ללמוד?!"- - -

)קטעים מתוך 'שמחה בבית' שנאמרו ע"י רבי יצחק זילברשטיין 

שליט"א, בעריכת הרב משה מיכאל צורן(

 החברותא של הגר"י נויבירט סיפר, שפעם לאחר הלימוד
 הבחין שעל השיש במטבח מונחות 13 כוסות, ובכל כוס ביצה...
הדבר היה נראה כ'תערוכה'... 13 ביצים בתוך כוסות?? מה זה??



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

הגאון הגדול רבי יששכר מאיר זצ"ל על אמונה ואווילים

"ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע ֱאֹלִקים ִהוא" )שמות ח', ט"ו(
אדם  אלא  שכל,  חסר  אדם  אינו  ה'אויל'  כי  המלבי"ם  מבאר 

המעקם את שכלו. ה'אויל' מצטיין בדבר אחד והוא ביזוי החכמה.
כאשר מתווכחים עם אדם שאינו מאמין בבריאת העולם, הוא 
לי  לומר  רוצה אתה  "האם  יתברך:  בבורא  מבזה את המאמינים 
שחיים עם אמונה הם חיים?! אני אומר לך שיותר טוב לא לחיות 
כלל מאשר לחיות עם אמונה. אתם כבולים! אתם מפחדים מאיזה 

כח עליון! אתם לא יכולים ליהנות מן החיים!"
יסודות  מה כל זה שייך לעצם הוויכוח?! הלוא הויכוח נסוב על 
נוראה של  'בורא עולם' המופיע בהתגלות  ישנו  ראשונים – האם 
צורת  על  להתווכח  מה  לשם  כן  ואם  כבודו",  הארץ  כל  "מלוא 
החיים?! מה עניין שמיטה אצל הר סיני, הרי אלו דברים צדדיים 

שאינם קשורים כלל לנושא הנידון!
יותר מאושר  אם אדם רוצה להתווכח מי 

בחיים, ניתן לערוך לשם כך סטטיסטיקה 
אבל  ודאי.  באופן  הדבר  את  ולברר 

בבזיונות:  תמיד  באים  הכופרים 
כולם  רוצחים!  כולם  "הדתיים 
גנבים!" גם לגבי זאת ניתן לערוך 
סטטיסטיקה ולבדוק כמה רוצחים 
דתיים, לעומת כמה רוצחים שאינם 

יושבים בבתי הסוהר. אולם  דתיים 
- הוויכוחים  כאשר מתווכחים איתם 

וזהו  ובזיונות,  לעג  של  ברוב  בטלים 
המאפיין של 'אווילות'.

הכח של ה'אויל' הוא "חכמה ומוסר בזו". המוסר 
מרגיז אותו מאד. 

לאכול  יכול  לא  זה שאתה  איך  עצמך!  מייסר את  "איך אתה 
ככל העולה על רוחך! כשאני נוסע לחוץ לארץ, אני אוכל מאכלות 
אסורות בלי כל נקיפות מצפון ואילו אתה נאלץ לאכול רק פירות. 
חיים בהם אדם לא יכול לחיות כרצונו - אינם נקראים חיים!" הבזיון 
זו רק עקמימות חסרת יסוד. כל  הוא הנשק שלהם, אבל למעשה 
הספרים שנכתבו על מנת להוכיח שאין בורא לעולם בנויים על יסוד 
אחד, והוא: לעג וקלס לדת ולשומרי מצוותיה. הם לקחו את החיים 

היהודיים הקדושים והטהורים, ועשו מהם צחוק. 
זהו כל הכוח של הספרות שלהם. הם לא מעזים לכתוב דברי שבח 
ואמת על התמימות והצדקות של היהודי הפשוט. הם מבזים את 
יכולים להתווכח איתו. הם לא  המוסר, מכיון שבאופן שכלי אינם 
יכולים להוכיח שאין בורא לעולם, מכיון שגם הם עצמם מאמינים. 

בסתר נפשם ובעומק ליבם הם אומרים: "מה רבו מעשיך ה'".
בזמן אמת, כגון בעת סכנה או מלחמה, ניתן לראות כיצד האמונה 
הטמונה במעמקי הלב מתעוררת לחיים. סיפר לי יהודי שומר תורה 
ומצוות, ששירת בצבא בפלוגה אחת יחד עם כשמונים חברי קיבוץ, 

מנוערים מדת ומסורת. 

במשך כל זמן השירות הם לעגו לו ולכל אשר בשם 'קדוש' ייאמר, 
אך כשעשן המלחמה היתמר והכדורים השורקים פילחו את האויר 
מסביב, הם פנו אליו לפתע בדחילו ורחימו וביקשו: "רבי, בא נתפלל!" 

וכולם ביחד קראו "שמע ישראל" בכוונה עצומה ובלב נשבר.
כיצד זה יתכן שאנשים משתנים באופן כה קיצוני ברגע אחד?!

אמנם  נמצאת.  האמונה   - הלב  שבמעמקי  מאי?  אלא 
ה'אויל' מעקם את שכלו, אבל היסודות נמצאים בסתר 

ליבו, על אף שהוא מדחיק אותם עמוק עמוק.
 בעבר הייתי עד למקרה שכזה. 

בשוויץ,  שנה  וחמש  כחמישים  לפני  אירע  הדבר 
כשביקרתי בפעם הראשונה בהרי האלפים. בסמוך אלי 
ומצוות. אותו  יהודי, שנראה רחוק משמירת תורה  עמד 
ולפתע  עיניו,  לנגד  הנפרש  בנוף המפעים,  יהודי התבונן 

התחיל לנגן בהתרגשות: "לכה דודי לקראת כלה".
כשציינתי בפניו כי היום לא ערב שבת, אמר לי היהודי בזו הלשון: 
יודע  ואני  כך מתפעל מהבריאה,  כל  אני  לך את האמת,  "אומר 
שצריכים לברך על כך, אך איני יודע איזו ברכה עלי לברך, כל מה 
שאני זוכר זה רק 'לכה דודי' ולכן את זה אני שר!" כך אמר לי אותו 
יהודי, כשהוא שב ומנגן את הפיוט היחיד שזכר מבית אבא. "אמנם 
יהודי דתי, אבל כאן בהרי האלפים המופלאים אי אפשר  אני לא 

שלא לראות את גבורת הבורא!"
נוכח בעוצמת הבריאה – לבו נפתח, מכיון שעמוק  כאשר אדם 

עמוק בתוך הלב, האמונה נמצאת אצל כולם.

)מתוך לקחת מוסר - מהדורת ליבוביץ(

 כשביקרתי בפעם הראשונה בהרי האלפים,
 עמד בסמוך אלי יהודי הרחוק משמירת תורה ומצוות,

 הוא התבונן בנוף המפעים ולפתע התחיל לנגן בהתרגשות:
"לכה דודי לקראת כלה" ציינתי בפניו כי היום לא ערב שבת

הגאון הגדול רבי יששכר מאיר זצ״ל

עדכונים מידע שיעורים

077-2613337עכשיו בקו השיעורים של דרשו
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הצטרף לתוכנית הלימוד על 'הדף היומי' ו'הדף היומי בהלכה'

חייג עכשיו: 02-560-9000

חבל על כל יום!

על חובת ההשתדלות המוגבלת של האדם כפי שהסביר הגאון ר' בן ציון פלמן זצ"ל

"ְלַמַען ֵּתַדע ִּכי ֲאִני ה' ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ" )שמות ח', י"ח( 
לפני שהגרב"צ פלמן זצ"ל חיתן את אחד מילדיו, פנה אל אחד 
מהגמ"חים בבני ברק, כדי לבקש הלוואה גדולה לצורך ההוצאות 
קבלת  לאחר  מהגמ"ח  בצאתו  החתונה.   לקראת  שהיו  הרבות 
ההלוואה, שדדו ממנו את הכסף. השודד ידע שבבית זה נמצא גמ"ח 
גדול של כסף, ועמד בסמוך לבית. כשראה אדם נכנס ויוצא מן הבית 
בזמן פעילות הגמ"ח, הבין שכנראה קיבל שם הלוואה, שדד ממנו 

את כספו וברח.
הגרב"צ חזר לביתו, וסיפר את סיפור השוד. הוא הרגיע את בני 

שחושב  באומרו,  משפחתו 
שאינו  משמיים  אות  שזהו 
צריך לעשות יותר השתדלות 
כדי להשיג כסף, אלא מעתה 
לו  בה', שיזמין  עליו לבטוח 
כל ההוצאות הנדרשות  את 

לצורך החתונה. 
הוא ביאר את דבריו: "הרי 
לבקש  שהלכתי  הסיבה  כל 
היתה  הגמ"ח  מן  הלוואה 
ההשתדלות  חובת  משום 
את  עשיתי  והנה  הנצרכת. 
לא  דבר  ושום  ההשתדלות, 
נגנב.  הכסף  כל  מכך,  יצא 

את  לעשות  צריך  הייתי  שלא  מרמז,  שהקב"ה  הוא  ברור  סימן 
ההשתדלות הזו. ולכן, מעתה צריך לבטוח רק בה' שיושיענו בדרכים 
ואין צורך לעשות עוד השתדלויות בעניין".   שיודע להושיע בהם, 
שוב לא עשה יותר השתדלות, וישועת ה' לא איחרה לבוא, בדרכים 

מופלאות. 
יכול היה  באחת ההזדמנויות, אמר הגרב"צ, שלאמיתו של דבר 
לכתוב ספר שלם על הניסים שעשה עמו הקב"ה, בעת שזכה לחתן 
את ילדיו, אלא שבטוח הוא שאף אחד לא יאמין לזה, ולכן אין טעם 

לכתוב זאת. 
לאחר תקופה פגש את הרב מינקוביץ שליט"א, ודיבר עימו בענייני 
וביטחון. תוך כדי הדברים, סיפר לו את סיפור השוד, ואת  אמונה 
מה שהבין מן המעשה הזה, שהוא רמז מהקב"ה שאין צריך לעשות 
יותר השתדלות. שאלו הרב מינקוביץ: "מי אמר שבאמת לא היה 
יש בתורה חובת השתדלות,  הרי  יותר השתדלות?  צריך לעשות 

ומדוע המעשה הזה הוא הוכחה לכך שאין צריך לקיים את חובת 
ההשתדלות?"

ענה לו הגרב"צ, שבעצם הקב"ה מנהיג את העולם, ויכול להושיע 
כל אחד ואחד בלא שיעשה שום השתדלות כלל, אלא שהוא לא 
רוצה להנהיג את העולם בהנהגה שהניסים יהיו ניכרים, שאם לא כן 
תתבטל הבחירה מבני האדם. משום כך הנהגת העולם היא הנהגה 
טבעית, כדי שהטבע יסתיר את הנס, וכך יוכל הנס להתלבש בהנהגה 
הטבעית, ולא יהא ניכר בגלוי, לכן יש חובה לעשות השתדלות, שעל 
ובכך לא  יוכל הקב"ה להשפיע את הנס בצורה מוסתרת,  זה  ידי 

תתבטל הבחירה מיד האדם.
ידו הקב"ה  יוצא שכל ההשתדלות הינה אמצעי, שעל  זה  לפי 
ינהיג את הנהגתו בלבוש טבעי, כדי שלא יראו בזה את הנס הגלוי, 

וכך האדם יוכל לחשוב כאילו פעל בעצמו את מה שעשה. 
ממילא, אם רואים שלא די שההשתדלות לא הועילה כלום, אלא 
אף יצא ממנה הזק, כמו במקרה זה, שמתוך ההשתדלות להשיג 
כסף, הגיע נזק כספי גדול, שעתה לא די שאין את הכסף אלא עוד 
צריך להשיבו לגמ"ח, זוהי הוכחה משמים, שבמצב זה, יש לבטוח 

בה', ולא להמשיך בהשתדלות.
ירושלמי מפורש. בירושלמי בתרומות  והוסיף הגרב"צ שכל זה 
)פרק ח' הלכה ב(, מסופר על רבי ינאי שהיה חושש מאוד מנחשים, 
וכאשר הלך לישון - היה מניח ארבעה ספלי מים תחת רגלי המיטה, 
שהנחש אינו יכול לעבור במים, ועל ידי זה ינצל, שהנחשים לא יעלו 

על המיטה בעת שישן בה. 
ידו,  - ראה נחש ליד  ינאי במיטתו  פעם אחת, בעת ששכב רבי 
מיד הורה לקחת את ספלי המים, ומכאן ולהבא יבטח בה' שיצילהו 

ו'שומר פתאים ה''.
לכאורה לא מובן. האם בתחילה, כאשר שם רבי ינאי את המים 
סביב למיטתו - לא בטח בה'? לא יתכן לומר כך, אלא ודאי שאע"פ 
שבטח בה', בכל זאת סבר, שמחמת חובת ההשתדלות חייב הוא 
לשים את ספלי המים, כדי שדרך זה ישמרהו הקב"ה, ובזה תהיה 
ההנהגה של נס מלובש בטבע. אם כן, למה הורה לבסוף לקחת את 

המים, הרי עדיין חלה עליו חובת השתדלות?
מוכרחים לומר, שכאשר ראה שהספלים עם המים לא עוזרים לו 
כלום, והקב"ה הביא לו נחש בתוך המיטה, הבין בכך שיש לו בזה 
רמז משמים, שבמצב כזה עליו לבטוח לגמרי בה', בלא לעשות שום 

השתדלות.

)מתוך 'שלמים בציון' - ויחי(

השודד ידע שבבית הזה נמצא גמ"ח גדול של כסף. כשראה 
 שהגרב"צ פלמן זצ"ל יוצא מהבית בזמן פעילות הגמ"ח,
הבין שכנראה קיבל הלוואה, שדד ממנו את כספו וברח

הגרב"צ פלמן זצ"ל
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רבי יצחק זילבר זצ"ל על המופתים והנפלאות שזכה להם במאסרו ברוסיה

"ְוִהְרֵּביִתי ֶאת אֹתַֹתי ְוֶאת מֹוְפַתי" )שמות ז', ג'(
עד היום נמצאת ברשותי מזוודה, מספר הצדיק רבי יצחק זילבר 
ביושבי אל השולחן בפורים  זצ"ל, אותה אוהב אני להניח לצידי 

ובליל הסדר. עם המזוודה הזו אירעו לי שלוש פעמים ניסים!
'גנובה'? ובכן, במחנה  ראשית, מדובר במזוודה גנובה. מה פירוש 
העבודה הרוסי בו שהיתי, היה בית חרושת לייצור רהיטים. אך טבעי 
היה הדבר, כי האסירים גנבו לבידים, ומהם הכינו מזוודות )בל נשכח 
ולא מחומרים פלסטיים  הותקנו המזוודות מעץ  ימים  שבאותם 
כבימינו(. ואם כי לאחר השחרור היה על האסיר להשאיר את "רכוש 
כזו, מאיזשהו  המדינה" הזה מאחורי חומת הכלא, מזוודה אחת 

אסיר נפלה לידי ובה שמרתי את חפצי.
בסוף פברואר באותה שנה, קבוצת אסירים, ואני בתוכה, הועברה 
למחנה אחר. על יום ההעברה הודיעו בפתאומיות, והיה עלינו לארגן 
את החפצים תוך זמן קצר. עמדתי בפני בעיה מסובכת: כיצד אעביר 
עליו  ותנ"ך,  רכושי הסודי? תפילין, משניות, הגדה של פסח  את 
אז אבדתי  תורתך שעשעי  "לולי  כתבתי את הפסוק מתהילים: 
זה? המחשבה על מה שעלול  יועבר כל  )קי"ט, צ"ב(. איך  בעניי" 
לקרות אם, חס ושלום, ימצאו את החפצים היקרים שלי, הפחידה 
עלולים  על האשמות האנטי-מהפכניות, שהיו  איני מדבר  אותי. 
להאשים אותי בהן, אפילו שאלות מסוג "מהיכן הגיע זה וזה לכאן?" 

הספיקו. 
והרי האיש שהביא לי את האוצר הזה, הזהיר אותי כל העת כי "אף 

אם יקרעו אותך לגזרים, אל תגלה להם דבר".
מה אעשה? להשאיר - ליבי לא נתן לי. לקחת עימי - ואם ימצאו? 
עומדים להם שלושה פקחים, מביטים  הן  ימצאו?  זה לא  וכיצד 
סביב בעיניים פקוחות, עורכים חיפושים יסודיים ביותר, ממששים 

כל חפץ...
החלטתי להתחכם. מה עשיתי? בתחתית המזוודה הנחתי את 
 - והתפילין, עליהם שמתי מעט צנימים, ומלמעלה  ספרי הקודש 
מכונת גילוח. לאסירים היה אסור להחזיק תער, והיה אדם מיוחד, 
"המספר", שגילח אותם. אך אני התגלחתי בעצמי – אך ורק במכונה, 
בגלל האיסור להתגלח בתער. מעל הכל הנחתי סירים שבמקורם 

הכילו אורז.
כיצד הגיעו לידי סירי האורז? מאחר שלא אכלתי דבר מלבד לחם, 
נהגה אשתי להביא לי פעם בעשרה ימים סירים ובהם אורז. עלי 
להודות, כי כה שבעתי מאורז עד שאיני מסוגל להביט בו עד היום!

באחד הימים, היה זה זמן קצר לפני העברתנו מהכלא, הביאה 
אשה כלשהי את האורז שלי.

"והיכן אשתי?" תמהתי.
"נשארה בבית עם הבן. יש לו דלקת באוזן התיכונה ומצבו חמור".

עברו עוד מספר שבועות, בהם לא הגיעה אשתי. אחר כך באה 
איזושהי גברת והביאה סיר אורז. "מה קורה?" שאלתי בדאגה.

והאשה הסבירה: "אשתך לא יכלה לבוא, היא חלתה". אמרה ונעלמה.

תארו לעצמכם עד כמה קשה היה מצבי! אנשים זרים מביאים לי 
אוכל, ולי אין כל מידע על אודות משפחתי! הייתי כה עצוב ומודאג, 
עד שלאחר העבודה, לא הצלחתי לאתר את הצריף שבו התגוררתי! 
את הצריף ובו הווילון - מצאתי, אבל את צריף מגורי לא הצלחתי 
למצוא.  היה זה דבר מדהים, שהרי בסך הכל היה רק מספר קטן 
של צריפים כאלו. במשך מחצית השעה נתקלתי בכל פעם בצריף זה 
או אחר, אך את שלי לא הצלחתי למצוא. לבסוף ריחם עלי מישהו 

והוביל אותי לצריף שלי...
ובכן, שני סירי האורז שהובאו אלי, נותרו ברשותי, ומאחר שלא 
ידעתי למי עלי להחזיר אותם, הנחתי אותם למעלה במזוודה. רק 

הבנתי  יותר  מאוחר 
עד כמה לא מקרי היה 
"צירוף מקרים",  אותו 
אך אז עדיין קשה היה 

לי להבין זאת.
י  ד י ב י  ת ז ח א
ובקשתי  דה  ו במזו
מה': "ריבונו של עולם, 
מה  את  עושה  אני 
לעשות,  שביכולתי 
ך  עלי סומך  י  אנ ו

שתעשה הכל להצלתי!" הבודק הראשי, זה שהיה אחראי לבדיקות 
ולחיפושים, נקרא בשם אולימפייב. היה זה טיפוס נתעב, שנודע 

במעשיו הזוועתיים. לשם המחשה אספר רק סיפור אחד:
יכולתי  ככל  עשיתי  היטב.  לעבוד  כוחי  בכל  תמיד התאמצתי 
שכולם יהיו שבעי רצון ממני. הבאתי מים לכל האסירים, ניקיתי את 
השטח כולו, ואף לקחתי על עצמי לנקות את סולם המתכת, שנמצא 
בצידו החיצוני של הבניין. היה זה סולם שגובהו כגובה שלוש קומות, 
וקרח רב היה מצטבר עליו מפעם לפעם. הייתי מנקה אותו בעזרת 

את ומטאטא, אותם הביאו לי במיוחד. 
פעם, היה זה בעת שחתכתי קרח בעזרת האת, השענתי אותו רגע 
אל הקיר והסתובבתי כדי לקחת את המטאטא. באותו רגע חלף 
נעלם! מיהרתי  והנה האת  במקום אולימפייב. הרמתי את ראשי, 

לרוץ אחריו: "אזרח מנהל, היכן האת?"
הוא היתמם: "איזה את? לא ראיתי כל את".

אחר כך מיהר לציין בדו"ח, כי האסיר זילבר לקח את, לכאורה 
בשביל העבודה, אך למעשה מסר אותו לאסירים כדי שאלה "יסגרו 
חשבונות" זה עם זה. הוא צירף המלצה לכלוא אותי שלוש יממות 
בצינוק. היודעים אתם צינוק מהו? ובכן, מדובר בתא, בגודלו של תא 
טלפון. אי אפשר לשבת, רק לעמוד. הקור במקום - נורא! האסירים 
שם "מרקדים" כדי לחמם את הרגליים. מנת המזון שהוכנסה לצינוק 

כללה שלוש מאות גרם אוכל ושש מאות גרם מים ליום אחד.
למרבה המזל, כשל אולימפייב במזימתו. תחילה לא ידעתי מה 

כיצד אעביר את רכושי הסודי? תפילין, משניות, הגדה של פסח ותנ"ך, 
 המחשבה על מה שעלול לקרות אם ימצאו את החפצים

 הפחידה אותי, הרי האיש שהביא לי את האוצר הזה, הזהיר אותי
"אף אם יקרעו אותך לגזרים, אל תגלה להם דבר!!"

המשך בעמוד הבא <<<

רבי יצחק זילבר זצ"ל
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<<< המשך מעמוד קודם

הסיבה, רק הבנתי כי למרות ההוראה שניתנה, לא השליכו אותי 
לצינוק. רק אחר כך הבנתי כי מנהל המחלקה הסניטרית התנגד: 

"ומי יביא לנו מים עד שיימצא תחליף?" שאל.
ובאמת, לא היו מוצאים שוטה שכזה בין האסירים.

עתה ברור לכם איזה אדם היה אולימפייב. והנה, בדיוק הוא היה 
אחראי לחיפושים שנערכו אצלנו כשהועברנו למחנה אחר.

היה זה בעשרים ושבעה בפברואר, ביום שישי בשעה שתיים עשרה 
בצהריים, כאשר גירשו אותנו החוצה, שם עמדנו בכפור עד לשעה 
חמש. הקור באותו יום הגיע לשלושים ומשהו מעלות מתחת לאפס, 
ובנוסף לכך התחוללה סופה עזה. אנו קפאנו, פשוטו כמשמעו, אך 
למענים שלנו היה זמן. וכי מה אכפת להם? הם נכנסו לבניין, שתו 

תה, התחממו ונחו.
כאשר הגיע תורי לעבור בדיקה, היה אולימפייב עסוק בבדיקת 
חפציו של אסיר אחר. בודקים אחרים פתחו את מזוודתי, והדבר 
"והרי  הראשון שבלט לעיניהם היו שני הסירים. הם פרצו בצחוק: 
האיש דתי, אינו אוכל דבר בחדר האוכל, רק לוקח לחם ותה. כפי 
הנראה מביאים לו אוכל בסירים הללו. חה-חה–חה!" הם התמוגגו 

מצחוק.
אולימפייב שמע את צחוקם ואמר מבלי לגשת אלינו: "כן, כן, אני 
מכיר אותו. יש לו שגעון נוסף: הוא אינו מתגלח בתער, רק במכונה 
משונה כלשהי! הוא קיבל אישור להחזקתה". הם הרימו את הסירים 

וגילו את הצנימים. בין הצנימים לקערות היתה גם מכונת הגילוח, 
אותה אישרו לי להחזיק ברשותי. בראותם את מכונת הגילוח, צחקו 

בקול רם: "אכן! הנה המכונה!"
ואולימפייב המשיך: "יש לו אישור להחזיק במכונה, זאת זוכר אני 

היטב. וגם המזוודה הזו היא מביתו – אני יכול להעיד על כך".
והרי במו עיני ראיתי  עד היום איני מבין: מדוע שיקר לטובתי? 
כיצד במשך שלוש שעות בדק הוא שלושים מזוודות מאותו סוג. 
ברגע שרואים מזוודה כזו - ורואים מיד באיזה "דגם" היא, השליך 
מתוכה את כל החפצים על השלג, ובאיזו הנאה! ואת המזוודה זרק 
הצידה. בצד כבר נערמה ערימה שלימה של מזוודות שכאלו. והנה 

הוא מודיע כעת כי המזוודה הזו מביתי.
היה זה הנס הראשון.

והיה נס נוסף. אצל כל הנבדקים ערכו חיפושים יסודיים, אך אצלי 
הרימו את הסירים ואת מכונת הגילוח ולא המשיכו לחפש עוד! אילו 
היו מזיזים אפילו במעט את הצנימים, מיד היו מגלים את האוצר 
שמתחתם, ואז היה מקיץ הקץ על הכל. אך הם לא המשיכו לחפש, 

למרות חובתם, סגרו את המזוודה והניחו לי להמשיך!
זה היה הנס השני.

"לולי ה' שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעונו בחרות אפם 
בנו" )תהילים קכ"ד, ב'- ג'(.

)מתוך 'להשאר יהודי' - הרב יצחק זילבר זצ"ל(

 "רגיל אני לומר בתקופת השובבי"ם עצות נוספות מחז"ל לכפרת עוונות, עפ"י המובא בהשל"ה הק'
בשם ה'חרדים' המלקט מדברי חז"ל ו' סגולות המועילות לכפרת עוונות"

סגולה ראשונה. מצאנו לרז"ל שאמרו "כל העונה אמן יהא שמיה 
רבא בכל כוחו אפילו היה בו שמץ מינות מוחלין לו", והחמירו בזוהר 
ואמרו שצריך שיזדעזעו כל איבריו ולענות בקול תקיף. ומי שרגיל 

לעשות כן הוא מבושר שימחלו לו עוונותיו, אם לא ישוב לכיסלה.
וזריז במצות שמירת שבת  סגולה שניה. בגמ' איתא "כל הזהיר 
בכל תנאיה ובכל דקדוקיה אפילו עובד ע"ז כדור אנוש מוחלין לו, 
שנאמר 'שומר שבת מחללו', אל תקרי 'מחללו' אלא 'מחול לו'. ולא 
תקשי לך מה הוסיף בעשותו מצות שבת כדי לכפר עוונותיו הרי 
זו אחת מן המצוות שהיה חייב בהם, דיש לומר הזירוז היתר הוא 

המכפר וכן בעניית אמן.
יום לאומרה  יכוון בשירת הים שאומרים בכל  סגולה שלישית. 
בקול ובשמחה רבה, כאילו אותה שעה יצא ממצרים. שהרי אמרו 
'ויסע משה את ישראל מים סוף' שהסיעם מעוונותיהם,  במדרש 
שנמחלו ע"י השירה, שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה מוחלין לו 
על כל עוונותיו. והנה אחר שציוונו השי"ת לומר שירה זו בכל יום 
דכתיב 'ויאמרו לאמר', וכדכתב רשב"י בזוהר שרוצה לומר שנאמר 

אותה בכל יום בשמחה רבה, כשעה ראשונה אמרנו אותה.
'כל המעביר על מידותיו מעבירין לו  סגולה רביעית. אמרו רז"ל 
ועובר על פשע'. למי נושא עוון  'נשא עוון  על כל פשעיו', שנאמר 
למי שעובר על פשע. ויוכיח נפשו, ויאמר לה תסבלי ייסורין בעוה"ז 
וגידופיו  עוונותיך, הלא טוב לך לסבול חרפת אנוש  ובגיהנום על 
ולא תעני, ותשמחי בייסורין אלו, כי תועלת רפואה הם לנפשך וזרח 

בחושך אורך, כמאמר רז"ל 'הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם 
ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחים ביסורים' וכו'.

סגולה חמישית. התבודדות, לעתות רצון יפרוש עצמו מבני אדם, 
למקום קל מלך יחיד עילת כל העילות וסיבת כל הסיבות, כמים 
הפנים אל פנים כן לב האדם לאדם, כי כאשר הוא יבוא לים פניו אל 

אלוקיו, כן הוא יתברך ישים אליו, ויחדיו ידובקו.
ודברי  יר"ש  דברי חכם כשדורש  ישמע בחשק  סגולה שישית. 
אגדה שמושכין לבו של אדם, כמו שאמרו ז"ל שבזה ימחלו עוונותיו. 
ג'  וחייבים אנחנו לשמוע קול מוכיח, דהכי קבלנו מפי המסורה, 
'ונשמע   , 'ונשמע קולו בבאו אל הקדש'  'נעשה ונשמע',   'ונשמע', 
וגם  יצוונו.  ונעשה עד עולם כל אשר  פתגם המלך', קבלנו נשמע 
קבלנו שבכל עת וזמן יבוא מאן דהוא מרבנן וידרוש תוכחות לרבים 
שנשמע קולו בבואו אל הקודש, הוא בית הכנסת שנקרא מקדש 
מעט, למה, כי לא לדרוש הכבוד, כי למלך הוא מלכו של עולם, וזה 
'ונשמע פתגם המלך', על דרך שאמרו, כל מקום שנאמר  אומרו: 
במגילת אסתר מלך סתם, ולא אמר בהדיא 'אחשורוש' , הוא רומז 
למלכו של עולם, אע"פ שאין מקרא יוצא מידי פשוטו. ולזה אמר 
משה רבינו ברבים, תוכחת 'האזינו השמים' הם העשירים הגבוהים, 
ו'תשמע הארץ' הם העניים השפלים בארץ, ולמה כי לאלוקים הכבוד, 

זהו שאמר 'כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלוקינו'. עכד"ק השלה.

 )מתוך המבשר תורני - פרשת ויחי

מאת הגה"צ רבי שמועל אהרן לידר זצ"ל(

סגולות מיוחדות לימי השובבי''ם
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הרה"צ ר' זלמן בריזל זצ"ל - כל מה דעביד רחמנא לטב עביד

"ָחָטאִתי ַהָּפַעם ה' ַהַּצִּדיק" )שמות ט', כ"ז(
בכל המאורעות שהתרגשו ובאו עליו בימי חייו, היה הצדיק רבי 
זלמן בריזל זצ"ל, מדמויות ההוד של ירושלים, חותר תמיד למצוא 
את הצד החיובי שבכל דבר. בכל צרה וצוקה היה מחזר לגלות את 
הטובה הגנוזה בתוכה, ומשהיה מוצא אפילו קצהו של חוט החסד, 
היה נאחז בו בכל כוחו, ומעלה את הטובה הזו על ראש שמחתו, 
 – ואילו כל הצרה הפשוטה  ומהלל עליה לבוראו,  משבח, מודה 

נמוגה ונגוזה...
היה זה באחד מערבי הפסחים, 
כאשר בעת אפיית מצות מצוה, 
ונחבל  נפל  חדה,  באבן  נתקל 
קשות בפניו ובידו, והוצרכו לקבוע 

את היד בגבס לתקופה קצרה. 
בליל התקדש החג, כאשר נכנס 
היה שרוי  זלמן לבית הכנסת  ר' 
בשמחה עצומה עד שרגליו כמעט 
ונשאוהו בריקוד, וכשהוא נענה אל 
"ב"ה שברתי רק  הנוכחים, אמר: 
את היד ולא את הראש  ח"ו... ונס 
הוא ששברתי רק יד אחת ולא את 
שתי ידיי, ועוד נס, שכל זה אירע 
לי סמוך לחג הפסח אשר במשך 
וכך  ימים אין מניחים תפילין,  ז' 
הנחת תפילין  לא אפסיד מצות 

במשך ז' ימים, הודו לד' כי טוב כי לעולם חסדו!" בכל אותם ימי 
חול המועד, המשיך להלל ולשבח את בוראו, אשר זימן את שבירת 

ידו דווקא בימים אלו...
בימי חול המועד הגיע בנו לבקרו, וטען לפניו: "טאטע, למה לך 
כל הטורח הזה בערב פסח סביב אפיית המצות מצוה, בעוד שכל 
טרחתך זו אינה אלא עבור הדוד? הרי אין הדברים הללו מתאימים 

כבר לגילך, הנה ראה מה עלתה לך", טען הבן.
"אוי, מה אתה שח", השיבו ר' זלמן בפליאה.

"ראשית כל, כבר מששת ימי בראשית נרשם בשמים שאפול כאן 
זו, בכך  וגמלתי חסד באפיה  במאפיה בערב פסח... אולם מאחר 
שהלכתי במיוחד עבור דודי, הרי שמעשה החסד הזה הגן עלי שלא 
אנזק בצורה יותר חמורה! הנה, ראה נא את החבלה שנגרמה לי בפני 
בסמוך לעין, הלא בסטייה קלה של חצי סנטימטר היתה האבן החדה 

נכנסת היישר לתוך העין, ומי יודע אם לא הייתי מאבד את ראייתי, 
אין זה אלא זכות המצוה שהצלתני!" דברי ר' זלמן, איש האמונה.

בצעירותו, בעת אשר התפרנסה המשפחה בדוחק ובקושי ממכירת 
מוצרי חלב אשר יוצרו ב'מחלבה הביתית', היה ר' זלמן יוצא מידי 
בוקר לסובב בין החנויות, למכור את התוצרת הביתית. והנה ביום 
בחנויות  סבב  הסחורה.  למכור את  הצליח  לא  אירע אשר  אחד 
השונות כה וכה, אולם משום מה, באותו היום השיבוהו כולם ריקם, 

ולא השתכר מאומה.
צעד ר' זלמן לביתו כשכל הסחורה בעגלתו, ובכיסו אין 
אפילו פרוטה לפורטה. הוא כבר שיער בדעתו את עוגמת 
עמלם  שכל  בראותם  הבית,  לבני  הקשה שתהיה  נפש 
ויגיעתם היה לריק. הוגיע ר' זלמן את מוחו, היאך לרומם 

את רוחם של בני הבית, והנה הבריק הרעיון...
בהגיעו סמוך לבית הניח את הסחורה מאחוריו, נטל את 
המגבת התלויה בחוץ ועטף בה את זרועו כעין תחבושת, 
וכך, ביד חבושה היטב הקיש על הדלת. בני הבית שפתחו 
את הדלת נחרדו למראה עיניהם: "אבוי! מה קרה לידו של 

האבא?" נחרדו כולם.
"אי אי...", נאנח ר' זלמן קלות ושח בהתרגשות: "הנה שם, 
ירידה תלולה מאוד. בלכתי עם העגלה  לא הרחק, ישנה 
זכוכית, עלולים הרי  העמוסה בבקבוקי החלב העשויים 
חדים  לרסיסים  ולהישבר  הבקבוקים להשמט תחתיהן 
כתער, רגלי עשויות אז למעוד תחתיהן על החלב החלקלק 

ולבא לידי סכנה חלילה"...
"אוי וויי! אז מה אירע לך?" נזעקו כולם בבעתה.

ר' זלמן כשהוא מעלה חיוך על שפתיו, ובד בבד  "אכן", המשיך 
עלי, שלא  ה'  "ראו חסד  ידו העטופה,  מפשיל את המגבת מעל 
מעדתי היום ונותרתי בריא ושלם! לא דם ולא בית חולים, ברוך ה' 
הכל כשורה, ויש לנו אפשרות להיות בבית עם הילדים... נו, מילא, 
ומה בכך שלא נמכרה היום סחורה כלל וכלל, ואפילו לא בקבוק 

אחד, ובכיסי אין אפילו לירה אחת?!..."
"וודאי וודאי", מלמלו כולם נרגשות, "ברוך השם שלא קרה דבר, 

הודו לד'!"
כך בחכמה ובתבונה, השכיל ר' זלמן להמס כל עגמת נפש ורוגז, 
ולהכניס תמורתם שמחה והכרה בחסדי השי"ת על חיינו המסורים 

בידו ית', בכל עת ובכל רגע. 

)מתוך 'ר' זלמן' - הרה"צ ר' שלמה זלמן בריזל זצ"ל(

 "ב"ה שברתי רק את היד ולא את הראש, ונס הוא
 ששברתי רק יד אחת ולא את שתי ידיי, ועוד נס, שכל זה

אירע לי סמוך לחג הפסח וכך לא אפסיד מצות הנחת תפילין 
במשך ז' ימים, הודו לד' כי טוב כי לעולם חסדו!"

הרה"צ ר' זלמן בריזל זצ"ל

  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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מרן הרב שך לא שוכח להכיר טובה גם 60 שנה מאוחר יותר 
הרב אהרן כהן 

"ֱאמֹר ֶאל ַאֲהרֹן" )שמות ז', י"ט(
פירש רש"י: "לפי שהגן היאור על משה כשנשלך לתוכו, לפיכך לא 

לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים ולקה על ידי אהרן".
אחת המידות החשובות ביותר הינה מידת הכרת הטוב. כאשר 
אדם מכיר בטובה שניתנה לו - הוא יכול להגיע לשלמות המעשים 
בין אדם למקום, בכך שמכיר בטובותיו הרבות של הקב"ה, וכן בבין 
ועליו להשיב להם כגמולם  לו טובה  - בכך שגמלו  אדם לחבירו 

הטוב.
את כוחו וגדולתו של המכיר טובה לשני, ניתן ללמוד מן הסיפור 

הבא, המובא בספר "בדידי הוי עובדא".
בישיבה  שלמד  עשרה,  שלוש  כבן  צעיר  בבחור  שהיה  מעשה 
בני  זה היה הצעיר שבחבורה.  לבחורים מצוינים באירופה. בחור 

הישיבה למדו בבית כנסת ישן בעיר, ואכלו אצל 
לסעוד  להזמינם  נהגו  אשר  בתים,  בעלי 

יום סעדו הבחורים  על שולחנם. מידי 
הוזמנו  לא  לעיתים,  אחר.  במקום 

ונותרו רעבים.  הבחורים לשום בית 
הכנסת.  בבית  היה  הלינה  מקום 
להם  "תפסו"  הותיקים  הבחורים 
ואילו  על הספסלים,  לינה  מקום 
על  לישון  נאלץ  הצעיר  הנער 

הרצפה, מחוסר מקום.
אולם  נסבל,  הדבר  היה  עוד  בקיץ 

בלילות החורף, כשהקור היה עז וסופות 
קשה  היה  המצב  בחוץ,  השתוללו  שלגים 

וכמעט מאד, ממש בלתי נסבל. אף במשך היום סבל הבחור, היות 
כל הלילה נדדה שנתו מעיניו, התקשה להישאר ערני במשך שעות 

לימודו ביום.
יום אחד, קיבל הנער מכתב מדודו, אחי אמו, שהיה נפח ומסגר. 
דודו ביקש להזמינו לבוא אליו וללמוד מקצוע. מאחר ולא היו לדוד 
ילדים, הבטיח לאחיינו כי אם ילמד את המקצוע ויכנס לעסקיו – כל 
רכושו יוענק לו לאחר מותו. מלחמה פנימית קשה התחוללה בנפש 
הנער, ולבסוף החליט לקבל את הצעת דודו ולעזוב את הישיבה, אך 
החליט כי יעשה זאת רק למחרת היום. "זה יהיה הלילה האחרון בו 

אלון על הרצפה הקפואה", חשב הבחור בליבו.
הכנסת.  בית  בפתח  לפתע אשה  הופיעה  הלילה,  בחצות  ויהי 

הבחור היחיד שנותר ער באותו לילה, היה הנער הצעיר שכאמור 
התקשה להרדם. האישה ניגשה אל הבחור וסיפרה: "זה עתה קמתי 
מהשבעה על בעלי, נותרתי לבדי גלמודה, בלי ילדים, בעלי היה בעל 
בית חרושת לשמיכות, והואיל ונשארו מספר שמיכות בביתנו, אני 

מעוניינת לתת אותן לבחור ישיבה..."
"מאז", סיפר אותו בחור, "השינה הפסיקה להיות סיבה להפרעה 
בזכות אותה  בישיבה  ולהתעלות  הוא המשיך ללמוד  בלימודי", 

שמיכה... 
לימים, הפך אותו בחור לגדול הדור, שרבים יונקים מתורתו, הלא 

הוא מרן הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל. 
אותה גברת אלמונית חשבה כי אינה נותנת לבחור אלא שמיכה 
לספר  כ"מעיל  שימשה  שמיכה  שאותה  היא  האמת  אך  בלבד, 

תורה"!!!
הסיפור טרם הסתיים. בשנת תשל"ו, ביום חורפי וגשום במיוחד, 
כשהקור היה גדול, פנה הרב שך זצ"ל לנכדו שיזמין ידיד עם רכב 
עבורו ללוויה "בבית החיים" הישן בחיפה. כל הנסיונות לשכנעו, 
נוח ליציאה מבחינת מזג האויר עלו בתוהו.  זה לא  שיום 
נכדו של הרב ציפה, שאם כבוד הרב כה הטריח עצמו, 
ויהיה שם קהל רב.  גדול  ודאי מדובר בלוויה של אדם 
להפתעתו, הלוויה הייתה של אלמנה גלמודה ובודדה. את 

מיטתה ליוו בקושי כמניין אנשים. 
הרב שך עמד בגשם משך כל זמן הלוויה, ולאחר סתימת 
הגולל אמר "קדיש". בחזרתם לעבר המכונית, עצר הרב 
מלכת ונשאר על עומדו, בעוד הגשם יורד בשטף והרוח הקרה 
מנשבת בכל עוז. לא הועילו כל שכנועי הנכד להזיזו ממקומו. 
לאחר דקות ארוכות המשיך הרב לכיוון הרכב, ונכנס לרכב כשכולו 

ספוג ונוטף מים.
ולא  במשך כל הנסיעה חזרה לבני ברק, שמר הרב על שתיקה 
ענה לשאלות הנכד.  בהגיעם לבית הרב, ולאחר שהחליף את בגדיו 
והסביר את מעשיו:  הנכד  נענה לבקשת  וחימם עצמו,  הרטובים 
"היתה זו האישה שהצילה את חיי, בזכותה נותרתי בישיבה... משך 
שנים עקבתי אחריה, וכשנודע לי על פטירתה הרגשתי חובה גדולה 

ללכת ללווייתה". 
לשאלת הנכד, מדוע לאחר הלוויה השתהה הרב בגשם השוטף 
דקות ארוכות, השיב הרב: "רציתי להרגיש ולזכור את הקור והסבל 
הנורא, שהיו מנת חלקי באותם ימים קשים, כדי שאוכל להעריך את 

הכרת הטוב אשר חב אני לאשה זו!" 

 לא הועילו כל שכנועי הנכד להזיזו ממקומו. לאחר דקות ארוכות
המשיך הרב שך לכיוון הרכב, ונכנס לרכב כשכולו ספוג ונוטף מים

מרן הרב שך זצו"ל

הצטרף לתוכנית הלימוד על 'הדף היומי' ו'הדף היומי בהלכה'

חייג עכשיו: 02-560-9000

חבל על כל יום!
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"ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים" )שמות ו', י"ב(   
מובא בחז"ל שבשעת מתן תורה כל החולים 
גם  האם  לעיין  ויש  נתרפאו,  מומים  ובעלי 

משה רבינו נרפא ממומו שהיה ערל שפתים.
כתב,  הרמב"ם  בן  אברהם  ר'  ובפירוש 
ממשה  שנסתלק  ז"ל  החכמים  רוב  שדעת 
רבינו מעצור לשונו, ור' סעדיה ז"ל סבר שזה 
מדיבורו  הראיה  ואילך, מפני  היה ממצרים 
כמה דיבורים בלתי תרגומו של אהרן, ואמר 

והמופתים  זה מכלל האותות  כי  ר' סעדיה 
וישראל  שנראה בהם גדולתו לעיני המצרים 

ופרעה.
אולם ראה בדרשות הר"ן )הדרוש החמישי(, 
כדי  צח,  דיבור  היה  לא  שלמשה  שהסיבה 
אחריו  נמשכו  ישראל  שעם  יחשבו  שלא 
משום צחות לשונו, אלא רק מחמת שה' דיבר 
מתוך גרונו. ומשמע מדברי הר"ן שאף בהיותו 

במצרים היה עוד כבד פה וכבד לשון.

האם נרפא משה מהמום של "ערל שפתים"?

פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

"ִּכי ּתֹוֲעַבת ִמְצַרִים ִנְזַּבח ַלה' ֱאֹלקינו" )שמות ח', כ''ב(
האבן עזרא כתב: "לפי דעתי, כי אנשי מצרים בימי משה היו על 
דעת אנשי לנדיא"ה ]הודו[, שהם יותר מחצי העולם, וכולם הם בני 
חם ואינם אוכלים בשר עד היום, גם דם וחלב ודג וביצים, והכלל 
ומלאכה  והם מתעבים מי שיאכל אותם,  כל דבר שיצא מן החי, 
נמאסה בעיניהם לרעות הצאן, וכן כתוב "כי תועבת מצרים כל רועה 
צאן", ועד היום לא יניחו אדם שיאכל בשר בארצם, ואם אחד מהם 

יבוא בארץ נכריה, יברח מכל מקום שיאכלו 
אוכל  בו  דבר שיגע  כל  יאכל  ולא  בו בשר, 
בשר וכליו טמאים בעיניהם, ואין טעם לשאול 
א"כ למה היה להם מקנה, כי כן יש לאנשי 
והגמלים  והחמורים  הסוסים  כי  לנדיא"ה, 
למשא ולרכוב והבקר לחרוש, והצאן לצמר", 

ע"כ. ]וכ"כ בבראשית )מו,לד( ולהלן )יט,ט([.
זצ"ל  גיטקליא  יוסף  )לרבי  אורה  בשערי 
ו' הספירה החמישית(, הקשה מה ראה  שער 
בעלי  לשחוט  בתורה  לצוות  יתברך  השם 
חיים לאכילת אדם, והלא כתיב "טוב ה' לכל 

ורחמיו על כל מעשיו", ואם הוא מרחם היאך ציווה לשחוט בהמה זו 
לאכילת אדם, ואיה רחמיו?

אלא הסוד הוא, ראש הפסוק שאמר "טוב ה' לכל", טוב בוודאי, 
וזהו הפירוש: אמר השם יתברך  "ורחמיו על כל מעשיו".  ולפיכך, 
רצונכם  להם:  ואמר  הבהמות,  לפניו  להעמיד  העולם  בבריאת 
שאינה  בהמה  ממדרגת  ותעלו  האדם,  אתכם  ויאכל  להישחט 
יודעת כלום למדרגת האדם שיודע ומכיר את השם יתברך? ואמרו 

הבהמות: טוב, ורחמים הוא עלינו. 
ונכנסת  לה, שיצאה מתורת בהמה  היא  א"כ שחיטתה רחמים 

לו, שעולה  היא  חיים  זו מיתתו של האדם  ובדרך  בתורת אדם. 
כן,  " אם  ה'  ובהמה תושיע  "אדם  סוד:  וזהו  למעלת המלאכים, 
והכל מצד רחמיו  התבונן ותתבונן סוד השחיטה של בעלי חיים, 

וחסדיו הרבים על כל בריותיו, ע"כ.
והנה בתשב"ץ קטן )סי' תטו( כתב בשם רבו המהר"ם מרוטנבורג 
ז"ל, שכשהאדם גומר בדעתו לקדש השם ולמסור נפשו על קידוש 
לו הן סקילה, הן שריפה, הן קבורת חיים,  השם, כל מה שעושין 
הן תליה אינו כואב לו כלום, ותדע שכן הוא 
שאין לך אדם בעולם שאם היה נוגע באצבע 
היה  צועק, אפילו אם  היה  קטנה באש לא 
ורבים  יכול,  היה  לא  עצמו  לעכב  בדעתו 
ולהריגה על קדוש  מוסרים עצמם לשריפה 
השם יתברך ואינם צועקים לא אוי ולא אבוי, 

ע"כ. 
וכתב בשו"ת משנה הלכות )ח"ד סי' רלט(, 
לפי זה, שאם שוחטין בהמה כשרה כהלכה 
משעת  לזה  שהסכימה  כיון  מסיני,  למשה 
)כמ"ש בשערי אורה  כזו  הבריאה בשחיטה 

הנ"ל( לית לה צער כלל. 
ואם תאמר: 'האיך נאמר דיש להם דעת לזה?' יש לומר דהתנאי 
המדובר היה עם שר שלהם כמובן, ועוד דעל כרחך צריך לומר דגם 
יש להם דעת בהמות, דאל"כ גם צער אין להם אלא על  בהמות 
והרגש אלא שלא הגיע דעתם  יש קצת הבחנה  כרחך דגם להם 
לדעת בעל חיים המדבר שיש לו נפש שכליות, ע"כ. ]ובעניין היתר 
אכילת בשר עיין רש"י בראשית א, כט ורמב"ן שם, ורמב"ן ויקרא יז, 
יא, ובשולחן של ארבע לרבנו בחיי - השער השני, ובמהר"ל בבאר 

הגולה )הבאר השביעי(, ונתיבות עולם )נתיב התורה פרק טו([.

 מהי הסיבה לציווי שחיטת בעלי חיים לאכילת אדם,
והלא כתיב "טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו"?
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"ַוּיֹאְמרּו ַהַחְרֻטִּמם ֶאל ַּפְרעֹה ֶאְצַּבע ֱאֹלקים ִהוא" )שמות ח', ט"ו(
הרמ"א )או"ח סי' תעג סעי' ז'( כתב: "ונוהגין לזרוק מעט מן הכוס 
באצבעו, כשמגיע לדם ואש ותמרות עשן, וכן כשמזכיר המכות דצ"ך 
עד"ש באח"ב בכלל ובפרט, הכל ט"ז פעמים". במג"א )ס"ק כ"ח( 
מביא מה'דרכי משה', שיש לזרוק ב"אצבע" על שם מה שנאמר 
לזרוק  ודלא כמו שכתוב בהגהות מנהגים  היא",  "אצבע אלקים 

ב"זרת" קטן.
מובא מהפרד"א  קפ"ג(,  רמז  )וארא  ומביא שבילקוט שמעוני 
)פמ"ז(: "אצבע שנייה לקטנה בה הכה את מצרים שנאמר: 'ויאמרו 
החרטומים אל פרעה אצבע אלקים היא', וא"כ יש לזרוק בקמיצה".

ובספר 'כל מנהגי ישורון' )סי' נ"א ס"ק ט"ו( כתוב שהטעם מדוע 
מחסרים מהכוס, דהוא זכר שבכל מכה ומכה היו המצרים חסרים.

באיזו אצבע יש לשפוך מעט מן הכוס בליל הסדר?

"ַוֵּתֶלד לֹו ֶאת ָנָדב ְוֶאת ֲאִביהּוא" )שמות ו', כ"ג(
ואם  אב  כיבוד  )הל'  הד"ט  עיקרי  בספר 
סי' כ"ה - מודפס בסוף השולחן ערוך( מביא 
שכתב הרב פרי הארץ בשם רז"ל שנדב נקרא 
ע"ש חמיו של אהרן "עמינדב", ואביהוא נקרא 
ונענש על הקדמת  ע"ש אביו ר"ל אבי-הוא, 

חמיו לאביו וזה אחת הסיבות שמתו.
ומזה מביא ראיה לשיטת הסוברים שהזכות 
)עיין  לקריאת השם לבן הראשון הוא לאב, 
בדעת זקנים לבעלי התוספות וכן בחזקוני על 
הפסוק: "ותקרא את שמו שלה" - בראשית 
לוותר  אין  כן  וכתב שם, שלנוהגים  ה(.  לח, 
ע"ש  ולקרוא  בית'  'שלום  משום  לאשתו 
ואם  אביה, משום דהוי פגיעה בכבוד אביו, 

היא מתעקשת בזה, ומשום פשרה, נקבע ביניהם לתת לו שם על 
שניהם - יקדים שם אביו.

על  חולק  שם,  בבראשית  הרמב"ן  והנה 
הראשונים בביאור הפסוק, "ותקרא את שמו 
'אוצרות ירושלים'  שלה", אולם כתוב בספר 
חלק  יד-טו  כרך  גאלד  סגל  ישעי'  )להרב 
קנ"ח סי' ש"מ(, שלא חולק הרמב"ן על עצם 
וראיה לזה  המנהג שזכותו של האב קודם. 
רצ"א(,  )סי'  ממה שכתוב בשו"ת הרשב"ש 
שהבן של הרמב"ן רבינו שלמה ז"ל נשא את 
בתו של רבינו יונה, וכשהיתה מעוברת נפטר 

רבינו יונה. 
כשנולד הבן, אמר הרמב"ן שאף שמהראוי 
של  זכותו  שזה  משה,  בשם  לקרותו  היה 
רוצה אני שיקראוהו בשם  זאת  האב, בכל 
ובא  "וזרח השמש  יונה, על שם  זקנו רבינו 

השמש", וכן היה דנפק מיניה גברא רבה, וגדול בישראל.

מדוע לא רצה הרמב"ן שיקראו לנכדו על שמו?

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

מדוע יש תפילות שנראה לכאורה שאינן מתקבלות?  
מה הייתה שליחותו של משה אל פרעה?  
מדוע שתק איוב, כשפרעה התייעץ עמו על השלכת ילדי ישראל ליאור?  
מי היה המצרי 'הירא את דבר ה'' אשר הניס את מקנהו לבתים?  



1617 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

 להפריד בוטנים מקליפתם הדקיקה בנשיפה | להוסיף מים
למכשיר אדים קרים | או לנער מפה עם פירורים שעליה

כהמשך ישיר לפרקים הקודמים שהובאו בהלכות בורר, בפרק זה נדון באיסור של מלאכת הזורה
הרב יצחק פוליטנסקי

ההבדל בין בורר לזורה
היא אחת מל"ט מלאכות האסורות מדאורייתא  הזורה  מלאכת 
שבו האדם זורק תבואה לרוח כדי שיפרדו הגרעינים מהמוץ שהוא 

הפסולת.
אך ישנו חידוש במלאכה זו, שאפילו שהפעולה עצמה שהיא הפרדת 
והאדם הוא רק הגורם לכך  ע"י הרוח  נעשית  הפסולת מהתבואה, 
כאשר הוא זורק את התערובת של הגרעינים והקליפות לכיון הרוח, 
בכו"ז הפעולה כולה מתייחסת לאדם מאחר ומחשבת האדם ורצונו 
ומצטרפים לשאר הפעולה  בזריקתו, נחשבים ל"מלאכת מחשבת" 
הנעשית ע"י הרוח לפעולת מלאכת הזורה שהוא איסור מדאורייתא. 

משא"כ בבורר שהפעולה עצמה נעשית ע"י האדם.
זורה ע"י ניפוח בפיו או ע"י כלי

אין הבדל כיצד נעשית זריה זו בין ע"י זריקה ביד או ע"י שמנפח 
בפיו על התערובת כדי שיצא ממנה הפסולת, וכן חל איסור זה גם גם 

כשמנפח אוויר ע"י כלי.
פעולות שונות האסורות מדין זורה

כל פעולה שבו מפריד אוכל מפסולת ע"י רוח איסורה שייך למלאכה 
בוטנים מעורבים בקליפותיהם  על השולחן  לפניו  יש  ולכן אם  זו 
ונופח בפיו אויר על  פירורי לחם שמעורבים בפסולת,  האדומות, או 
התערובת או מנפנף בידו ומפריח מין אחד מהמין השני חייב משום 

מלאכת הזורה.

פיזור במין אחד ע"י הרוח )לדעת המ"ב(
כאשר ע"י הרוח מפרידים מין אחד לחלקים קטנים אין בזה משום 
במטהרי אויר למיניהם  מלאכת הזורה, ולכן מותר להשתמש בשבת 
בושם, שבשעת ההתזה החומר שבהם מתפזר לרסיסים  ובבקבוקי 
לאוויר העולם, כיון שאין כאן הפרדת שני מינים אחד מהשני, אלא 
יזהר שלא  ולכן הדבר מותר, אך  הפרדת מין אחד לחלקים קטנים 

יתיזם על בגד וכדו' מטעם איסור של מוליד ריח בבגד.
הוספת מים למכשיר אדים קרים

מטעם זה מותר גם להוסיף בשבת מים למכשיר אדים קרים, או 
למצנן, למרות שפעולת המכשיר היא לפזר את המים לחלקיקים 

קטנים לאוויר החדר.
פירורי חמץ בערב פסח שחל בשבת

בערב פסח שחל בשבת ונשארו לו פירורים של חמץ, למרות שהם 
ואינו  גידולי קרקע, פסק המ"ב שמותר לו לבערם ע"י זריקה לרוח 

עובר על איסור זורה כיון שהם מין אחד.
ניעור מפה מפירורים

מותר לנער מפה מן הפירורים שעליה גם כנגד רוח מנשבת ואינו 
עובר על איסור זורה.

זריקת פתיתי נייר צבעוניים
נייר צבעוניים שרגילים לזרוק בשמחות וכדו', לדעת המ"ב  פתיתי 

מותר לו לעשות כן ואינו עובר על איסור זורה.
 )התקציר הובא מספרים ומקורות שונים,

אך אין לפסוק ממנו הלכה למעשה ללא עיון במקורות(

הרב יהודה יעקבזון

ִעים  ַהְצַפְרדְּ ַבר  דְּ ַעל  ה'  ֶאל  ה  ְצַעק מֹשֶׁ "ַויִּ בפרשת השבוע נאמר: 
ם ְלַפְרעֹה". ושואלים רבים מהמפרשים, ראשונים ואחרונים:  ר שָׂ ֲאשֶׁ
או  ה'",  ֶאל  ר  "ַויְֶּעתַּ מדוע בכל המכות כתוב בתפילתו של משה 
יו ֶאל ה'", ורק כאן כתוב "ויצעק". ורבים מהם משיבים  פָּ כַּ ְפרֹשׂ  "ַויִּ
את אותה התשובה - שכיון שמשה רבנו אמר מעצמו לפרעה "ַוּיֹאֶמר 
יר ְלָך...", פחד שמא רצון השי"ת  ֵאר ָעַלי ְלָמַתי ַאְעתִּ ה ְלַפְרעֹה ִהְתפָּ משֶׁ
'ִמֵהר את הקץ' שלא ברשות,  שהמכה תמשך שבעה ימים, ושהוא 
ומפני זה הוצרך לצעוק אל ה' שיקיים את דבריו שאמר לפרעה. ויש 

המיישבים באופנים נוספים. 
ואילו ה'שפתי חכמים' משיב לשאלה זו, כי ההלכה היא שהמתפלל 
עצום  רעש  נגרם  וכיון  מפיו,  היוצא  לאוזניו את  צריך להשמיע 
מקרקור הצפרדעים - וכפי שאמרו חז"ל שעיקר המכה היה הרעש 
העצום שהקימו הצפרדעים - הוצרך להרים את קולו בתפילתו, כדי 

להשמיעּה לאוזניו.
דברי השפתי חכמים הללו נוגעים בנדון הנוגע למעשה שדנו בו 
הפוסקים, בקשר לכל אמירה שצריך להשמיע לאוזניו, דהיינו כל 
- האם כשיש רעש  ועוד  הברכות, קריאת שמע, קריאת המגילה 

בסביבתו, צריך האומר להגביה את קולו עד שישמע בפועל את 
הנאמר, או שדי ברמת קול כזו שלולי הרעש היה שומע את הנאמר.

אכן  רעש  כי במקום שיש  לֵמדים  אנו  מדברי השפתי חכמים 
צריך להגביה את קולו עד שישמע בפועל. אולם, יש מהאחרונים 
שהסתפקו בדבר. ורבים מפוסקי זמננו הורו כי די בכך שלולי הרעש 
היה שומע את הנאמר; ולדעתם, המברך ברכה באולם חתונות רועש, 
או בשעה שעובר ברחוב רכב עם 'רמקול', והרעש אינו מאפשר לו 

לשמוע את עצמו - רשאי לכתחילה לברך ברמת קול רגילה.
וכל האמור הוא ברעש, אשר אינו קשור לאומר עצמו, אך אם 
ואינו מסוגל לשמוע כי אם קול גבוה  האומר עצמו כבד שמיעה, 
- עליו להגביה את קולו בעת שמברך, או כשקורא קריאת שמע, 

וכיוצא בזה, באופן שישמע את הנאמר.
ובדיעבד, בכל הדברים שצריך להשמיע לאוזניו, יצא ידי חובתו אף 
אם לא השמיע קול כלל, אלא אך 'חתך' את המילים בשפתיו; למֵעט 
ניסא' החמירו  'פרסומי  בקריאת המגילה - שיש אומרים שמשום 

שאף בדיעבד לא יצא, ויש חולקים.

 ]שו"ע או"ח סב, ג; ביאורים ומוספים דרשו, 5-6; שו"ע שם רו, ג, ו־

תרפט, ב, ומשנ"ב ה[

 האם ניתן לברך בשקט באולם חתונות רועש?
ומדוע צעק משה רבנו דווקא בתפילתו להסרת מכת הצפרדעים?
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נענה ברצון להזמנתו של רבי אריה  האורח הלא קרוא 

לייב, ונכנס אל תוך הבית כדי להינצל מהקור העז ששרר 

בחוץ. היה זה אותו יהודי דובר רוסית שלפני חודשים אחדים 

כדי  בווילנא,  המושל  ללשכת  חיים  החפץ  לבן  התלווה 

להגיש את הבקשה לקבלת מימון עבור העיירה השרופה. 

ובנו תלו מבט תמה ביהודי שהגיע בריצה  החפץ חיים 

נושא עמו.  וחכו לשמוע איזו בשורה הוא  כך,  מהירה כל 

לאחר שחיכך מעט את כפות ידיו זו בזו כדי להפשירן, שלף 

מכיס מעילו עיתון שנדפס בשפה הרוסית, ושעסק בחדשות 

מחצר המלכות והחוקים החדשים שנחקקו על ידה. 

"כתוב כאן שהמלכות אישרה את בקשתם של תושבי 

ראדין", התפרצו לבסוף המילים מפיו של האורח הנרגש, 

"סכום של 25 אלף רובלים יועבר מקרן הסיוע הממשלתית, 

לטובת שיקומה של העיירה". 

זמן קצר אמר החפץ  ולאחר  תדהמה השתררה בחדר, 

חיים בקול מלא שמחה: זה מה שאמר הכתוב 'לב מלך ביד 

ה', אל כל אשר יחפוץ יטנו' )משלי כ"א(".

חיש מהר עשתה לה הבשורה המשמחת כנפיים. תושבי 

העיירה ששו ושמחו כמוצאי שלל רב, כי אכן הובטח להם 

ידי המלכות שלל רב. הייאוש שאחז בחלקם לנוכח  על 

המחסור החמור שהכה בהם כשנשרפו בתיהם על רכושם, 

התהפך באחת לתקווה גדולה. 

אך כפי שעברו חודשים ארוכים מאז הוגשה הבקשה ועד 

שהתקבלה ההחלטה לאשר אותה ולהעניק מימון בסך 25 

אלף רובלים, כך עברו חודשים ארוכים מאז אישור הבקשה 

זאת, התושבים החלו  בפועל. עם  ועד העברת הכספים 

לתכנן את עתידם על סמך הבשורה המשמחת, ומעתה יכלו 

ללוות ולהלוות כספים אלו לאלו, כשהם מקווים לפרוע את 

הקפותיהם לאחר שיתקבל הסיוע הכספי המיוחל. 

כדי  הרשויות  עם  שוטף  בקשר  עמדו  הקהל  פרנסי 

לבחון את מידת ההתקדמות בהעברת המימון הממשלתי 

באופק  נראו  שהמזומנים  לפני  ועוד  העיירה,  לשיקום 

פי פקידים ממשלתיים  כבר בוצעה החלוקה שלהם על 

שקצבו כמה תקבל כל משפחה, לפי מספר הנפשות ומצבה 

הכלכלי. חלק מהבתים בראדין היו מבוטחים לפני השרפה 

בחברת ביטוח ארצית, ונתונים אלו נלקחו גם הם בחשבון 

כשחולקה ההקצבה בין כולם. 

* * *

שבועות וחודשים חלפו עברו, החורף הקפוא החל לקפל 

את שיפולי אדרתו הצחורה מהעיירה השרופה למחצה, 

ואביבי. קולות  נעים  ואת מקומו החל לתפוס מזג אוויר 

ונבנים,  הפטישים ההולמים בעוז בבתי העיירה ההולכים 

נשמעו באוזניהם של תושבי ראדין כנעימה ערבה לאוזן. 

מרנא החפץ חיים החל לפנות את לבו מהדאגה הבלתי 

ביתר שאת  ולהשקיע את עצמו  לצרכי הציבור,  פוסקת 

בהמשך כתיבת הכרך השישי והאחרון של המשנה הברורה, 

לאחר שכבר הדפיס את הכרך החמישי הראשונים בשנת 

תרס"ב, שנה לפני השרפה הגדולה.  

ניסן הגיע במלוא תפארתו. תושבי ראדין עודם  חודש 

מצטופפים בבתים המעטים שכבר הושלמה בנייתם, אבל 

לא היה בכך כדי לעצור את ההכנות הקדחתניות לקראת 

לעומת  הכלכלי  מצבם  עליהם  ששפר  אלו  הפסח.  חג 

האחרים עזרו לאחיהם העניים מהם, ויחדיו רכשו תושבי 

העיירה קמח למצה שמורה, אפו את מצותיהם בחדווה 

והתכוננו לחג הפסח. 

ליל הסדר הראשון וזה שלמחרת נחגגו ברוב פאר והדר, 

כאשר השיגה ידם של התושבים שהחלו לשקם את חייהם. 

האווירה היתה חגיגית במיוחד, והשמועות על כך שמועד 

חלוקת המימון הממשלתי מתקרב רק הוסיפו למצב רוחם 

המרומם של התושבים. 

כשמלאה שנה לשרפה הגדולה שכילתה כ-200 מבתי 

העיירה, כבר הביטו יהודי ראדין על המאורע הטראגי כעל 

חוויה השייכת לעבר. עוד רגע קט יבוא המימון הממשלתי, 

רוב  בנויים  כבר עתה  הראשון.  לאיתנה  והעיירה תשוב 

הבתים לפחות באופן חלקי, ועד מהרה תהיה ראדין עיירה 

ורעננים. חלק  נקיה ומטופחת, שכמעט כל בתיה חדשים 

מהתושבים אפילו הצליחו לשפר את איכות הדיור שלהם, 

כשבנו את בתיהם החדשים מרווחים ונאים יותר מבתיהם 

הישנים שעלו בלהבות. 

והנה יצאה אש מביתו של אחד הערלים שהתגורר ברחוב 

גזיר עץ בוער בלהבות,  רוח עז סחף עמו  הגויים, ומשב 

כשהוא מדלג מעל שורה של בתים חדשים שבנייתם היתה 

בשלבי הסיום. לפיד האש מתעופף ברוח, נע ונד אנה ואנה 

בעודו מותיר אחריו שובל דקיק של עשן שחור. תושבים 

כי הלפיד  לראות  ונחרדו  נדהמים עקבו אחריו בבעתה 

מתקרב במהירות לעבר חצר ביתו של מאור הגולה, מרנא 

החפץ חיים.

המשך יבוא בעז"ה.

פרק ח // לב מלכים

תקציר הפרקים הקודמים:

יום חמישי בשבוע יצא מרנא החפץ חיים  בערבו של 
לעיר אראני, לאחר שחזה בחלומו גזירה קשה המרחפת 
על העיירה ראדין. בבוקר יום השבת פרצה דלקה באסמו 
כל בתי העיירה עלו באש.  וכמעט  הנוכרים,  של אחד 
יצא לגייס תרומות לצורך שיקום העיירה,  החפץ חיים 
ושב כעבור עשרה שבועות, אך כעבור זמן קצר נפטרה 

יהודי מוילנא,  דין  רעיתו הרבנית. מכתב מגיע מעורך 
המציין כי על פי החוק בממלכת רוסיה, תושבי עיירה 
שנשרפה באש יכולים לבקש סיוע כספי מקרן ממשלתית 
שהוקמה במיוחד לשם כך, רבי אריה לייב הכהן מגיש את 
וכעבור חודשים אחדים נשמעות  וכדין,  הבקשה כדת 

נקישות על דלת ביתו של אביו החפץ חיים. 
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מאת: יעקב א. לוסטיגמן
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 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה – מודיעין עילית

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

עם תחילת לימוד מסכת בבא בתרא הבאנו כמה עניינים הנוגעים הלכה למעשה בעניין היזק ראיה 

במסכת ב"ב דף ב', מרחיבה הגמרא בנושא "היזק ראיה" - האם 
נחשב היזק, ומסקנת הסוגיא כפי שפסקו הראשונים, שהיזק ראיה 

נחשב היזק ויש תביעת ממון למנוע היזק ראיה.
נבאר בקצרה את יסודות היזק ראיה, וממילא יתבארו כמה הלכות 

מעשיות בעזהשי"ת:
היזק ראייה הוא, שלא להביט לתוך בית חברו לראות במעשיו 
ותשמישיו הצנועים, כמו כן נאסר לפתוח חלון הפונה לרשות חברו, 
או כנגד חלון חברו. )דיני ההרחקה בחלון יבוארו בפרק 'לא יחפור' 

דף כב, ובסוף פרק 'חזקת הבתים'(.
לרשות  הפונה  בחלון  החזיק  אם  גם 
חברו, מועיל רק שאינו חייב לסותמו, ויכול 
להשתמש בו לאורה, אבל אסור לו לעמוד 
כמבואר  חברו  לרשות  בחלון  ולהביט 

בשו"ע )סי' קנ"ד סעיף ז'(.
ב  )דף  בגמרא  מבואר  נוסף  איסור 
בשעה  חברו  בשדה  לעמוד  ):שאסור 
שהיבול צמח, כדי שלא להזיקו בעין הרע, 
מזה למדנו לא להביט בעסקיו המצליחים 
של חברו, כגון בחנותו ובמלאי שלו, כאשר 
אינו מתכונן למכור, ובודאי שלא להתכוון 

לתת עין הרע.
סוגייתנו עוסקת בחובת שותפים בחצר, 

שהאחד יכול לחייב את שכנו לעשות מחיצה כדי שלא יביטו איש 
בעסקי חברו, ונתבארו פרטי הדינים בגובה וחוזק המחיצות. כתב 
יכולים  הטור )סי' קנ"ז ס"ג( שאם שני השכנים הינם עניים - אם 
לקחת מן הצדקה ולעשות כותל מחומר זול ]מהוצא ודפנא[ - הרי 
הם עושים, והעתיקו הסמ"ע )שם סקי"א(, ואם אין ידם משגת - 
משתמשים ללא מחיצה, ומכל מקום, ירחיק כל אחד את עצמו בכל 

מה דאפשר שלא יזיק חברו בראייה.

ההלכות היוצאות למעשה כדלהלן:
היזק ראייה בעין הרע

א. כתב השו"ע הרב )הלכות נזקי ממון סעיף י"א(: אסור לעמוד על 
שדה חברו, להסתכל בה בשעה שעומדת בקומותיה - שלא יזיקנה 
בעין רעה, ואין צריך לומר שאסור להסתכל בחברו, בענין שיש לחוש 

שיזיקנו בעין רעה.
ב. גם בעסקיו ומעשיו של חברו, שאין בהם חשש היזק עין הרע, 
אם עושה בביתו וברשותו - אסור לראות שלא מדעתו, כי שמא אינו 

חפץ שידעו ממעשיו ומעסקיו.
גם כשחברו שותק אסור להביט

ואין צריך לומר  אסור להסתכל לחצר חברו,  ג. 
 - לו  ושותק  רואהו  ואפילו  לביתו שלא מדעתו, 

שמא מתבייש לומר לו.
חלון שנעשה ברשות אסור להסתכל בו

ד. אף אם נתן לו חברו רשות לפתוח חלון לחצרו 
- לא הרשה לו אלא לאורה, אבל אסור לו לעמוד 

בחלון לראות בחצר חברו.
העומד בפתח חברו אסור להציץ לביתו

ובעה"ב  הבית,  בעל  מצוי כשדופקים אצל  ה. 
נכנס להביא דבר מה לעומד בחוץ, ומשאיר את 
הדלת פתוחה במקצת, יש ליזהר לעמוד בצד ולא 
להציץ לתוך הבית, כמבואר ברמ"א )סי' קנ"ד ס"ג( 

שצריך ליזהר מלהסתכל בבית חברו.
לעשות מחיצה מכספי צדקה

שנים שדרים בחצר אחת והם עניים, שאין ידם משגת לבנות  ו. 
יראה אחד בתשמישי  כותל באמצע החצר, לחלקה לשניים שלא 
חברו שמשתמש בחצר, אם יכולים לקבל מן הצדקה, כדי לעשות 
מחיצה קלה ביניהם - עושים, ואם לאו - צריכים ליזהר בכל מה 

שאפשר לא להסתכל זה בתשמישו של זה בחצר.

 היזק ראיה: למה אסור להסתכל לבית חבירו בשעה שעומד
 בפתח הבית, כיצד היזק ראיה שייך גם בעין הרע?

והאם ניתן לעשות מחיצה מכספי צדקה 

"השותפים שרצו לעשות מחיצה"

התקשרו עכשיו: 02-560-9000

עם תחילת לימוד דף היומי בבלי במסכת בבא בתרא
הצטרפו לאלפי הנבחנים 'בדרשו'



2021 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

 הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א
מחבר הספר "הכשרות למעשה"

סלטים / לחמניות

כיור אחד

אדם שאכל ארוחה בשרית והיו סלטים או חלה מונחים על גבי 
השולחן - האם מותר להגיש את אותם סלטים או מה שנשאר מן 

החלה, בארוחה חלבית?
כאשר אוכל מאכלי בשר, ומניח על השולחן סלטים פרווה, ובדעתו 
לשמור את מה שנשאר ולהגיש לאחר מכן בארוחה חלבית - יהיה 
מותר רק באופן שלקחו מן הסלט בכפית המיוחדת לאותו סלט. 
ידי שמטבילים בו את המאכל,  אולם אם לוקחים מן הסלט על 
ואין  נקי, הופך המאכל להיות בחזקת בשרי,  או בסכו"ם שאינו 

להעלותו על שולחן שאוכלים בו חלבי. 
וכן יש להיזהר, כאשר נמצאים ילדים סביב השולחן, ולא מקפידים 
בכך. וכן הדין לעניין מה שנשאר מהחלה. כאשר לא הקפידו לגעת 
בה בידיים נקיות, או שהחלה היתה במרכז השולחן באופן שקרוב 
לוודאי נתלכלכה מהארוחה הבשרית - אין לאכול את שיירי החלה 

בארוחה חלבית. ראה שו"ע )יו"ד סימן פט ס"ד(. 

אדם שקנה או שוכר בית שבמטבחו כיור אחד - האם מותר 
להשתמש בו לכלי חלב ולכלי בשר?

להנחת  הכיור  "הכשרות למעשה"כידוע, משמש  מחבר הספר 
כלים הזקוקים לנקיון, ובדרך כלל יש על גבי הכלים שיירי מזון 
יחד בכיור  יונחו  וכלי בשר  בשריים או חלביים, וכאשר כלי חלב 
אחד - עלול להיווצר מצב של ערבוביה בין בשרי לחלבי, ופעמים 
אף בישול בשר וחלב יחד. לכן, לכתחילה מי שבאפשרותו להקפיד 
- יעשה זאת. אולם אדם שנמצא בדירה  על שני כיורים נפרדים 
ובה כיור אחד בלבד - יש לנקות את שיירי המזון לפח האשפה, 
וכן להזהר לא לשטוף את הכלים הבשריים  לפני הכנסתם לכיור, 

והחלביים יחד. 
ואף יש להקפיד לשטוף את הכלים עם סבון, שכך אף אם נשארו 
שיירי בשר או חלב, הם בגדר נותן טעם לפגם מחמת הסבון, ובאופן 
שעבר והערה מים רותחים על כלי החלבי והבשרי יחד - הכל מותר 

אף אם אינם נקיים. כמבואר ברמ"א )יו"ד סימן צה ס"ג(.

 שבת עוצמתית ומרוממת של כבוד התורה נעלה
את וועידה העולמית של 'דרשו'

יעקב לוסטיג

וחיזוק השורות של עולם התורה  שבת של התרוממות הרוח 
'קרון פלאזה'  'דרשו' שהתקיימה במלון  בוועידה העולמית של 
בסטמפורד שבקונטיקט, ארה"ב, בראשות גדולי ראשי הישיבות 

ומרביצי התורה מכל רחבי ארה"ב.
ודיונים  פאנלים  של  בשורה  נפתחה,  העולמית  הוועידה 
'דרשו' מרחבי  נטלו חלק מנהלי הסניפים של  מקצועיים בהם 
העולם, ראשי חבורות הלומדים בארה"ב, גדולי ראשי הישיבות 

ורבנים ידועי שם ברחבי ארה"ב.
'דרשו', מגידי  לקראת שבת קודש החלו להגיע מאות מנבחני 
שיעורים ופעילי הארגון ברחבי ארה"ב וקנדה, לשבת התאחדות 
בקונטיקט, בראשות גדולי התורה שליט"א. בין הבאים היו גם 
של  הכבוד  אורח  עמד  הישראלית שבראשה  חברי המשלחת 
הוועידה העולמית, ראש ישיבת פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב 
פוברסקי שליט"א, חבר מועצת הנשיאות של 'הדף היומי בהלכה'. 
הישיבות בארה"ב בהם ראש  ראשי  גדולי  גם  היו  בין הבאים 
ישיבת טלז הגאון רבי יצחק סורוצקין שליט"א, ראש ישיבת סטטן 
איילנד הגאון רבי ראובן פיינשטיין שליט"א, הגאון הגדול רבי 
דוד שוסטל שליט"א ראש ישיבת לייקוואד, דיין סקווער הגרי"מ 
שטיינמץ שליט"א, הגר"י אברהמס שליט"א מלונדון, הגאון רבי 
בנימין עקשטיין שליט"א דומ"ץ מחזיקי הדת ויו"ר דרשו אירופה, 
גיפס שליט"א  הגרי"מ לואי שליט"א רבה של טורונטו, הגרי"ז 
ראש ישיבת נהרדעא, הגר"ד אולבסקי שליט"א ראש ישיבות גור 
בארה"ב, דיינים, רבנים ומגידי שיעור של הדף היומי בהלכה מכל 

רחבי החוף המזרחי.
בתפילות השבת עבר לפני התיבה הבעל מנגן החסידי הנודע, 
ר' אייזיק האניג – מנבחני דרשו, כשחברי מקהלת 'שירה' מלווים 

אותו בקטעים נבחרים.
אירוע מפתיע אירע בתפילת מנחה של שבת, כשעליית 'שלישי' 
בקריאת התורה נמכרה עבור דפי גמרא לכל המרבה במחיר. לאחר 
'קנין  עימות ממושך בין הלומדים, זכה אחד ממשתתפי תוכנית 
ש"ס' של 'דרשו', בעלייה לא לפני שהתחייב קבל עם ועדה ללמוד 
עשרת אלפים דפי גמרא. המעמד ריגש מאוד את הנוכחים, וראשי 
הישיבות לא פסקו מלהביע את התרגשות הגדולה לנוכח העובדה 
שאברכים הנבחנים בארגון הפגינו את היכולת להגיע להספק 

עצום כל כך של דפי גמרא בשנה אחת.
והפסקת התארגנות  בצאת השבת המרוממת, לאחר הבדלה 
ידיהם לסעודת  הוועידה העולמית את  נטלו משתתפי  קצרה, 
מלווה דמלכה, הדוברים במהלך השבת ובסעודת המלווה דמלכה 
זה מכבר  'דרשו' כבר הפכה  הוועידה המסורתית של  כי  ציינו 
למעמד מרכזי של כבוד התורה המתקיים בארה"ב בקביעות, 
ומעבר לה. הקהל התפזר  וממנו תצא תורה לכל רחבי ארה"ב 
מתוך רגשי התעלות והתחזקות, כשבלב כולם מפעפע הרצון העז 

להמשיך לעלות ולהתעלות בלימוד התורה.

 אלפים במעמד נעילת
 ועידת דרשו העולמית
בקונטיקט שבארה"ב



2021 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

 תצפית לא שגרתית לתוככי ה"קונוונשן"
העולמי של ארגון התורה 'דרשו' במלאת 20 שנה לפעילותו.

 רשמים מתוך ''שבת חיזוק ללומדי תורה" שהתקיימה במלון 'קראון פלאזה', סטמפורד - קונטיקט, ארה"ב.
מוצש''ק פרשת שמות | האיכות שבכמות - הכמות שבאיכות. משל ונמשל...

שלמה הלוי - קונטיקט, ארה"ב

בשבת אחר הצהריים, בנבכי מסדרונות המלון שבו תתקיים ועידת 
'מנוחה', זה  ואין  דרשו, הכל רוחש, לא, אין כאן הפסקת צהריים 
'דרשו', יש מגון רחב מאד של שיעורים בחדרים שונים הפזורים 
ברחבי המלון, יש בית מדרש רחב ידיים ששם יושבים ה'דירשוניקים', 

לומדים, פשוט לומדים.
אנחנו פוגשים במסדרון את ה'טעלזער ראש ישיבה' הגאון הגדול 
מחדרי  לאחד  דרכו  את  שעושה  שליט"א  סורוצקין  יצחק  רבי 
'חסד' – הוא שח  השיעורים, אברהם אבינו מוגדר אצלינו כאיש 

לי תוך כדי הליכה, אבל אברהם אבינו היה קודם כל גדול ראשי 
הישיבות בעולם היהודי - היו לו ארבע מאות פרקים בגמרא עבודה 

זרה, לנו יש רק 5 פרקים.
אברהם אבינו חידש את המושג של 'עול תורה' ממשיך רבי יצחק 
ושוזר ראיות בדבריו. אתה מבין הוא אומר, זה דרשו בשבילי, 'עול 
תורה', אין סדר ואין זמן ואין גבול ואין שיעור ואין תחום ואין הגבלה, 

יש רק עול תורה שהוא המהות של האדם היהודי.
***

תצפית לא שגרתית לתוככי ה"קונוונשן" העולמי של ארגון התורה 'דרשו' 
20 שנה לפעילותו. "שבת חיזוק ללומדי תורה" שהתקיים במלון  במלאת 
'קראון פלאזה', סטמפורד - קונטיקט, ארה"ב. האיכות שבכמות - הכמות 

שבאיכות. משל ונמשל...

בהדי פניא דמעלי שבתא - שבת קודש פרשת 'שמות' תשע"ז - 
ממהרים מאות האברכים אל ה-Tent , אהל הענק שהוקם בעיבורו 
של חניון המלון. אתה מפלס דרכך לשם, אך לא מצליח למצוא את 
- יש. היכל תפילה מפואר ומחומם  האהל. מאות מקומות תפילה 

- יש. מואר באור יקרות עם נברשות משתלשלות מהתקרה - יש.
אך אתה תוהה: להיכן נעלם האהל עצמו?

מעל 2000 משתתפים יוצאים ובאים, כל אחד מהם - חכם המכיר 
את מקומו. שלטים ממוספרים, עם שמות אלפוניים, מכוונים איש 
איש ליעדו. והיעדים משתנים ברצף, סעודה שלישית לא מתקיימת 

היומי' לא  'דף  היכן שהתקיימה הסעודה השנייה, כשם ששיעור 
וזמן משלו, הכל  מתקיים במקום ה'עונג שבת'. לכל אירוע מקום 
משתנה מחד גיסא - והכל כל כך מסודר מאידך גיסא. מתקתק כמו 

שעון שווייצרי שלעולם לא מתעייף.
המשתתפים  מאות  כל  את  אחת  בבת  הפך  מי  תוהה:  ואתה 

ממוצאים שונים ל"ייקים"?!
***

בחכמה  אך  ומסובך,  מורכב  חושב  מעשה  נראה  זה  בתחילה, 
שלאחר מעשה קלטנו שהעיקרון בעצם פשוט: אם הכל מתוכנן 
מראש - הכל אפשרי. כך, ורק כך ניתן להתגבר על כל כמות, וליצוק 

בה את מלוא האיכות!

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

והמיקומים  האירועים  בסבך  נאבדים  לא  הצוות  אנשי  מאות 
השונים, מהסיבה הפשוטה: לכל אחד מהם נרשם מראש בספר מה 
תפקידו, היכן ומתי. באופן שכזה, גם אם היו במשך השבת 20,000 
באיכות  הכמות לא הייתה פוגמת  משתתפים הכל היה מטקטק. 
ותכנון  זו רק שאלה של חשיבה   - כמלוא הנימה! זה לא מסובך 

מוקדם.
כמו כן, אף אחד מהמשתתפים לא הפך ל"יקה", הסדר המדהים 
ששרר במהלך כל השבת הוא תוצאה של דבר אחד: כל אחד ידע 
זה לא  מראש מה מצופה ממנו. מהיכן הוא בא ולהיכן הוא הולך. 

מסובך - זו רק שאלה של חשיבה ותכנון מוקדם.
***

אם תמצי לומר כל זה אינו אלא משל ענק, לנמשל הענק יותר:
'מהפכת דרשו' ברחבי עולם  אבל בדיוק כך – התרחשה   - כך 
התורה: בסעודת שבת יושב לימינך "א ש"ס איד", אברך לפי גילו. 
אדם שיודע את כל ששת הסדרים גמרא רש"י ותוספות ישר והפוך.

ואתה תוהה: איך הוא התגבר על "המרחב הענק"? איך הוא לא 
הלך לאיבוד בין אלפי הדפים? והתשובה פשוטה: הוא עמל בתורה 
באופן מסודר ומתוך תכנון מוקדם. ללא ספק; הוא לא הפך לבקי 
בחדרי תורה באמצעות "פטנט" - אלא באמצעות עמל ויגיעה אין 
סופיים, אך אם לא היו העמל והיגיעה הללו מתוכננים ומסודרים - 
היה עלול חלילה לקצור רוח. משהשכיל לסדר את לימודו, ולהבחן 

על החומר תמידין כסדרן, הגיע לאן שהגיע!
אלו המילים ששמענו בדרכינו מתפילת שחרית לסעודת השבת 
מפי אברך ממוצא חסידי, תלמיד ישיבת לייקוואד, שלשאלתינו מה 
זו, הוא מספר ששנים רבות ציפה לפרי בטן ובעצת  הביאו לשבת 
רבותיו קיבל על עצמו להצטרף ל'קנין ש"ס של דרשו ולהפוך ל'ש"ס 
איד', בנו הקטן נולד בשנה שעברה, מבחינתו – זה ה'קידוש האמיתי' 

כאן בשבת.
מי ש"הניח את האצבע" בפרהסיה על נקודה זו, היה רבינו הגדול 
- ולכן  "אצלנו לומדים בלי סדר  מרן הגראמ"מ שך זצ"ל שאמר: 

איננו יודעים"- - -
אז זו אם-כן עצתו המעשית: ללמוד עם סדר - ולדעת! כן. לדעת 
את הש"ס כולו מברכות ועד נדה ישר והפוך! ובמילה אחת: להיות 
'ַא ש"ס-איד!' או לעמול באופן מסודר על סוגיות ההלכה, מראשית 
ל"מארי  ולהפוך  האחרונים,  עליה  אחרון  ועד  הפנימיים  שיתיה 
הוראה"! - לאחר שימוש אצל פוסקי הדור כמובן. זה לא חלום. זו 

מציאות אותה מימשו מאות רבות של אברכים.

בין משתתפי תכניות דרשו  ביותר  והידועה  האימרה המקובלת 
השונות היא: לא האמנתי שאצליח, לא האמנתי שאני יכול, אך הנה, 
עם ספר מסודר, בתכנית מופלאה, בעקביות ובכוח רצון בלתי נדלה, 
הופכים בני משפחת דרשו ליודעי ש"ס, ליודעי הלכה, ליודעי שינון 
'קנין הלכה' ולרוכשים היקף בלתי נתפס  וחזרה, למעמיקים בעיון 

במכמני התורה.
זה האברך מהעיירה 'דיל' בניו ג'רזי שהחליט להצטרף ל'קנין הלכה' 
'שליחויות'  והוא מסביר לנו שבמסגרת לימודיו הוא גם מבצע   -
ד',  ולמבקשי  בקהילות שונות, מוסר שיעורי תורה לבעלי בתים 
אני רואה את הצימאון שלהם לשמוע פסקי הלכה דווקא בענייני 
ובענייני מסחר, החלטתי ללמוד  עסקיהם, שאלות בהלכות ריבית 
'קנין הלכה' לעשות שימוש ולהיות מורה הוראה, אני מרגיש שזה 

צורך גדול בעולם שלנו כאן.
***

בפינה צדדית של 'אוהל התפילה' הגדול שנבנה בחצר המלון, אנו 
מבחינים ביהודי שעושה רושם שדווקא אינו נמנה בין האברכים, 
ומייד מבין שיהודי   – – אני שואל  זו'  'ומה כבודו מחפש בשבת 
זה מהנדס בכיר מדטרויט, אני חבר בכולל הבעלי בתים של דרשו 
בדטרויט - הוא שח – כבר 15 שנה שאנחנו לומדים כל יום, מתחילים 
ב6 וחצי בבוקר, מדוע שלא תבוא לבקר אצלינו, הוא מיד גם מציע, 
ברור אנחנו בדרשו  וכן  בעיון  אנחנו מסיימים בקרוב את הש"ס 

ועושים גם מבחנים.
המכנה המשותף של כל תכניות הלימוד, היא סלילת דרך לצמיחה. 
גיסא. אין ספק  וריצוף הדרך מאידך  גיסא  הסרת מוקשים מחד 
שאת הדרך עצמה עושה הלומד בכוחות עצמו, אך הסלילה, הריצוף 
ו"שלטי ההכוונה" ממריצים אותו לצעוד בבטחה בדרכה של תורה 

על למיצוי מכסימלי של כוחותיו במסילה העולה בית קל!
***

והיו שם האברכים ששאלתי אותם למעשיהם ולסיפורם האישי 
ואין להם סיפור, פשוט נפשם חשקה בתורה – וילכו אחריה. ובעיניי, 
זה דווקא הסיפור האמיתי של השבת הזאת, הסיפורים שאין סביבם 
הגדולה,  דרשו  בני משפחת  אדירה,  תורה  רק חשקת  סיפורים, 
המשפחה הגדולה ביותר בעולם היהודי, שמצודותיה פרושות על 

עשרות מדינות בחמש יבשות.
הם הם שהופכים את הכמות לאיכות!- - -
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סדר ה'זימון'

כאשר שלושה אנשים אוכלים יחד סעודת פת, הרי הם חייבים ב'זימון', דהיינו שאחד הסועדים מזַמן את האחרים ואומר 	 
להם: "נברך שאכלנו משלו", והם עונים: "ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו", והמזַמן חוזר ואומר: "ברוך שאכלנו...". ונחלקו 

הפוסקים אם האחרים יענו 'אמן' לאחר אמירת המזַמן 'ברוך שאכלנו'.

בזוהר הקדוש אמרו שהמזַמן צריך לומר בפיו לפני ברכת המזון: "בואו ונברך", וכדומה, כיון שכל דבר שבקדושה צריך 	 
'הזמנה' בפה לפני עשייתו, כדי להמשיך עליו את הקדושה.

הברכה הרביעית בברכת המזון

בעיר ביתר נהרגו רבבות מישראל, ורק לאחר מספר שנים ניתנה רשות לקוברם. ביום שניתנה הרשות, תיקנו חכמים את 	 
הברכה הרביעית שבברכת המזון: "ברוך... הטוב והמטיב לכל".

נוספות 	  'מלכויות'  ולהזכיר בה שתי  נוסח הברכה הרביעית שבברכת המזון, כנ"ל, תיקנו חכמים להוסיף  לאחר שנתקן 
מלבד "מלך העולם", שלוש 'הטבות', ושלוש 'גמולות'.

במילה 	  המתחילות  שונות  בקשות  ולומר  המזון,  שבברכת  הרביעית  בברכה  להאריך  ישראל  נהגו  הגאונים  מימי  כבר 
'הרחמן'. ואחר כל 'הרחמן' יש לענות 'אמן'.

ב'בית האָבֵל' מוסיפים בברכה הרביעית של ברכת המזון 'ברכת אבלים', הכוללת דברי צידוק הדין וברכה על הרעה. ורבים 	 
נוהגים שלא לברכּה ביחידות. 

חכמינו ז"ל התירו לשכירים לקצר בברכת המזון כדי שלא יתבטלו ממלאכתם על חשבון מעבידם. וכבר כתבו ראשונים 	 
שבזמננו חייבים השכירים לברך את כל ברכת המזון כרגיל.

שתיית הכוס של ברכת המזון

המשתתפים 	  שכל  המובחר  מן  ומצוה  אחד.  ברצף  לוגמיו'  'כמלוא  ממנו  לשתות  צריך  הכוס',  'על  המזון  ברכת  המברך 
בסעודה יטעמו מעט מהיין. 

כאמור, המברך ברכת המזון 'על הכוס', צריך לשתות ממנו 'כמלוא לוגמיו'. ואם אינו חפץ לשתות - רשאי לתת לאחֵר 	 
לשתות, ובתנאי ששמע השותה את ברכת 'הגפן' והתכוון לצאת ידי חובה. 

מהלכות ברכה אחרונה

ניתן לברך ברכה אחרונה לאחר שתיה כל זמן שמחמת שתיה זו אינו צמא, וכשאינו יכול לשער זאת - אינו רשאי לברך עד 	 
72 דקות כמו לאחר אכילה, משום שעיכול השתייה מהיר יותר משל האכילה.

מי שּבֵרך ברכה אחרונה על מאכל כאשר בדעתו להמשיך באכילתו - נחלקו הפוסקים אם צריך לברך ברכה ראשונה לפני 	 
המשך אכילתו. 

כמות האכילה המחייבת ברכה אחרונה היא נפח של 'כזית', אך לענין שתיה הסתפקו ראשונים אם הכמות המחייבת היא 	 
גם כן 'כזית', או דווקא נפח של 'רביעית'.

איסור העיסוק בדבר אֵחר בעת עשיית מצוה

אסור לעסוק בדברים אחרים בעת אמירת ברכה, תפילה, או עשיית מצוה; ואף בפעולות קלות שאינן מסיחות את הדעת.	 

יש שמתירים ניגוב ידים בעת ברכת 'על נטילת ידים' לסעודה, כיון שהניגוב הוא חלק ממעשה הנטילה, ועל כן הוא חלק 	 
מהמצוה שמברך עליה. ויש שהתירו לנגב גם בעת ברכת 'אשר יצר'.

 מהו הנוסח המקורי של הברכה הרביעית בברכת המזון?
 עד מתי ניתן לברך ברכה אחרונה לאחר שתיה?
והאם מותר לנגב ידים בעת ברכת 'אשר יצר'?
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האם בזמננו יש עדיפות להדליק נרות שבת בשמן זית?
ועל מי אמורים דברי חז"ל שהמדליק נרות שבת יזכה לבנים תלמידי חכמים?

הרב יהודה יעקבזון

ישנם סוגי שמנים ופתילות שאסרו חז"ל להדליק בהם את נרות 
השבת, מחשש שיבואו לידי מלאכת 'מבעיר', או 'מכבה', או מפני 
שריחם רע. אולם, רוב השמנים והפתילות כשרים להדלקה, ואף אש 

הניזונה מגז - ניתן להדליק בה את נרות השבת בברכה.
וכתבו הפוסקים שמצוה מן המובחר להדליק בשמן זית ובפתילה 
של פשתן, צמר גפן וכדומה, מפני שאלה דולקים כראוי ואורם זך 
וצלול. ויש אומרים שהנרות המוצקים שבימינו, העשויים מחומרים 
משובחים הדולקים היטב ונותרים מוצקים במשך כל זמן הבעירה, 

עדיפים אף משמן זית. וכן נהגו בֵבית כמה מגדולי ישראל - להדליק 
בנרות רגילים. 

אולם, יש אומרים שגם בזמננו מצוה מן המובחר להדליק בשמן 
ויש  ויש בדבר גם ענין פנימי על פי הקבלה.  וכן מנהג רבים.  זית, 
אומרים עוד, שדברי חז"ל כי הרגיל בהדלקת הנר לכבוד שבת, יזכה 
לבנים תלמידי חכמים, אמורים על המדליק בשמן זית, כיון שהתורה 

משולה לשמן זית.

 ]שו"ע רסד, א-ו, ומשנ"ב, א, יז ו־כג;

ביאורים ומוספים דרשו, 11-12; מחזיק ברכה רסד, ב[

 בואו לקחת חלק בהפצת העלון
'לקראת שבת' של 'דרשו'

 המעוניינים לקחת חלק
 ולסייע בהתנדבות בהפצת העלון
באזור מגורם בבתי כנסת וכדומה.

יפנו למשרדי 'דרשו' 02-5609000
dirshu@dirshu.co.il או במייל

לאור הביקוש הרב, נתחיל אי''ה 
בשבועות הקרובים להדפיס 

ולהפיץ את עלון 'לקראת שבת' 
בכל רחבי הארץ


