
אלפי נבחני דרשו הצטרפו במוצאי שבת לכאלף צירי ועידת דרשו 
במעמד נעילת ועידת דרשו העולמית בקונטיקט שבארה"ב

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

רחבי ארה"ב.

נפתח באמצע השבוע  הוועידה העולמית 
ודיונים  פאנלים  של  בשורה  הקודם, 
מקצועיים בהם נטלו חלק מנהלי הסניפים 
'דרשו' מרחבי העולם, ראשי חבורות  של 
הישיבות  ראשי  גדולי  בארה"ב,  הלומדים 

ורבנים ידועי שם ברחבי ארה"ב.

מאות  להגיע  החלו  קודש  שבת  לקראת 
ופעילי  שיעורים  מגידי  'דרשו',  מנבחני 
לשבת  וקנדה,  ארה"ב  ברחבי  הארגון 
גדולי  בראשות  בקונטיקט,  התאחדות 
התורה שליט"א. בין הבאים היו גם חברי 
המשלחת הישראלית שבראשה עמד אורח 
הכבוד של הוועידה העולמית, ראש ישיבת 
פוניבז' הגאון הגדול רבי ברוך דב פוברסקי 
שליט"א, חבר מועצת הנשיאות של 'הדף 
גדולי  גם  היו  הבאים  בין  בהלכה'.  היומי 
ראשי הישיבות בארה"ב בהם ראש ישיבת 
שליט"א,  סורוצקין  יצחק  רבי  הגאון  טלז 
ראש ישיבת סטטן איילנד הגאון רבי ראובן 
פיינשטיין שליט"א, הגאון הגדול רבי דוד 
לייקוואד,  ישיבת  ראש  שליט"א  שוסטל 
שליט"א,  שטיינמץ  הגרי"מ  סקווער  דיין 
הגאון  מלונדון,  שליט"א  אברהמס  הגר"י 

דומ"ץ  שליט"א  עקשטיין  בנימין  רבי 
מחזיקי הדת ויו"ר דרשו אירופה, הגרי"מ 
הגרי"ז  טורונטו,  של  רבה  שליט"א  לואי 
נהרדעא,  ישיבת  ראש  שליט"א  גיפס 
ישיבות  ראש  שליט"א  אולבסקי  הגר"ד 
ומגידי שיעור  רבנים  דיינים  גור בארה"ב, 
החוף  רחבי  מכל  בהלכה  היומי  הדף  של 

המזרחי. 

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

מלווים אותו בקטעים נבחרים.

'שיעור  התקיים  שחרית  תפילת  לאחר 
שליט"א,  פוברסקי  הגרב"ד  מאת  כללי' 
שעה  משך  השיעור  שומעי  את  שריתק 
ארוכה בדיון מעמיק ונרחב בסוגיית מצוות 
מילה, גדרי החיוב השונים שלה והיבטים 

רבים של המצווה.

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

בארגון  הנבחנים  שאברכים  העובדה 
עצום  להספק  להגיע  היכולת  את  הפגינו 

כל כך של דפי גמרא בשנה אחת. 

הבדלה  לאחר  המרוממת,  השבת  בצאת 
והפסקת התארגנות קצרה, נטלו משתתפי 
לסעודת  ידיהם  את  העולמית  הוועידה 
סיום מסכת  גם  נערך  בה  דמלכה,  מלווה 
בבא מציעא שנלמדה בתקופה האחרונה 
על ידי רבבות לומדי 'הדף היומי' – בבלי, 
ברחבי העולם. הגרב"ד פוברסקי שליט"א 
הגדול,  והקדיש  ההדרן  באמירת  התכבד 
במעמד  המרכזי  הנאום  את  נשא  ואף 

המרכזי של הוועידה.

בבוקר  גם  נמשכת  העולמית  הוועידה 
וסימפוזיון  דיונים  של  בשורה  למחרת, 
'דרשו'  של  הסניפים  מנהלי  ישתתפו  בו 
הארגון  נשיא  עם  יחד  העולם,  מרחבי 
הקודש  בארץ  הראשית  וההנהלה 

ובארה"ב.

הדוברים במהלך השבת ובסעודת המלווה 
המסורתית  הוועידה  כי  ציינו  דמלכה 
למעמד  מכבר  זה  הפכה  כבר  'דרשו'  של 
מרכזי של כבוד התורה המתקיים בארה"ב 
רחבי  לכל  תורה  תצא  וממנו  בקביעות, 
מתוך  התפזר  הקהל  לה.  ומעבר  ארה"ב 
כולם  כשבלב  והתחזקות,  התעלות  רגשי 
לעלות  להמשיך  העז  הרצון  מפעפע 

ולהתעלות בלימוד התורה.

הדף היומי בבלי: מסכת בבא מציעא דף קי"ט
הדף היומי בהלכה: סימן קפ"ט מסעיף ב' עד סימן ק"צ סעיף ג'

המוסר היומי: אהבת חסד חלק ב' פרק כ' מ'ודע עוד דכל עיקר' עד 'ואיתא במדרש קהלת'

לוח 
לימוד 
יומי:

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



כפי שלמדנו בעבר, לכתחילה צריך לברך ברכה אחרונה מיד לאחר האכילה, ובדיעבד, ניתן לברך 
ברכה אחרונה עד שיתעכל האוכל במעיים, דהיינו כל זמן שמחמת אכילה זו אינו רעב, ואם קשה 
ניתן לברך ברכה אחרונה  72 דקות מסיום האכילה. בדומה לכך,  ניתן לברך עד  לשער זמן זה, 
לאחר שתיה כל זמן שמחמת שתיה זו אינו צמא, אך כשאינו יכול לשער זאת - אינו רשאי לברך 
עד 72 דקות כבאכילה, משום שעיכול השתייה מהיר יותר משל האכילה; ויש שכתב שניתן לברך 

לפחות עד 30 דקות. ]משנ"ב קצ, ח; ביאורים ומוספים דרשו, 8[

מי שֵּברך ברכה אחרונה על מאכל כאשר בדעתו להמשיך באכילתו - וכגון שטעה וסבר שמסיבה 
הלכתית כלשהי עליו לברך באמצע אכילתו - נחלקו הפוסקים אם צריך לברך ברכה ראשונה לפני 
המשך אכילתו. ואם ברך מפני שטעה וסבר שסיים לאכול את כל מה שיש ברשותו - לכל הדעות 
עליו לברך לפני המשך אכילתו. ועל שיירי המאכל שנותרים בפה לאחר ברכה אחרונה - אין צורך 
לברך שנית, אם משום שיש לסמוך על דעת המקלים הנ"ל, ואם משום שאין לבליעת שיירים אלו 

חשיבות של אכילה לענין ברכה. ]ביה"ל קצ, ב ד"ה יברך; ביאורים ומוספים דרשו, 9[

ב'בית הָאֵבל' מוסיפים בברכה הרביעית של ברכת המזון 'ברכת אבלים', הכוללת דברי צידוק הדין 
וברכה על הרעה. ונחלקו הפוסקים: יש אומרים שאומרים "המלך החי הטוב והמטיב", ולאחר 
מכן מוסיפים את ברכת האבלים, ואין אומרים את המשך הברכה שבנוסח הרגיל; ויש אומרים 
שברכת האבלים באה כתוספת בתוך הנוסח הרגיל, ואינה מחליפה אותו. ועוד נחלקו הפוסקים 
אם מברכים ברכה זו דווקא בציבור, כלומר, במעמד עשרה אנשים, או אף ביחידות. ורבים נוהגים 

שלא לברך ברכה זו ביחידות. ]שו"ע קפט, ב, ומשנ"ב ו-ז; ביאורים ומוספים דרשו, 7[

עד מתי ניתן לברך ברכה אחרונה לאחר שתיה?

מדוע ניתן לבלוע שיירי מאכל שבפה ללא ברכה?

כיצד מברכים ברכת המזון ב'בית הָאֵבל'?

אתמול למדנו
• 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".
• לאחר שנתקן נוסח הברכה הרביעית שבברכת המזון, כנ"ל, תיקנו חכמים להוסיף ולהזכיר בה שתי 'מלכויות' נוספות מלבד "מלך 

העולם", שלוש 'הטבות', ושלוש 'גמולות'.
• כבר מימי הגאונים נהגו ישראל להאריך בברכה הרביעית שבברכת המזון, ולומר בקשות שונות המתחילות במילה 'הרחמן'. ואחר 

כל 'הרחמן' יש לענות 'אמן'.

מחר נלמד
• כמה צריך לשתות מכוס היין של ברכת המזון? 

• האם די בכך שכמה אנשים שתו יחד מהכוס של ברכת המזון?
• האם מותר לשתות משקה בכמות של 60 מ"ל?


