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המשך בעמוד הבא <<<

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א על צדקה, מעשר וגזל
"ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך" )ויקרא כ"ה, ל"ט(

שנה אחת ארע משבר כספי גדול בארצות הברית, ורבים מהעשירים 
שם הפסידו חלקים גדולים מהונם. שני יהודים נכנסו לחדרו של 
רבינו ושאלו: "מהו המבט הנכון על המשבר הכלכלי הנוכחי בכל 

העולם? מהו הלקח?"
רבינו השיב: "נסתרים דרכי ה', ואין אנו יכולים לדעת שום דבר 
מלבד מה שכתוב במפורש, והוא הנוגע לנו. והרי כתב בספר חסידים: 
'כי מי שמעורבת בנכסיו פרוטה של ריבית או פרוטה של גזל - 

ואפילו של עכו"ם, שהרי גזל עכו"ם אסור מן התורה 
- מפסיד את כל ממונו'. והדבר נכון לא רק לגבי זה 
שגזל או לקח את הריבית, אלא גם לכל מי שהכסף 

היה מגיע לידיו, זה מכלה לו את הכל".
כמה פעמים הזכיר רבינו בכאב את דברי ספר חסידים 
הללו. "אם כן", אמר, "מה הפלא שאנשים מפסידים 
מיליוני דולרים? הרי יש הרבה 'הוראות התר' בגזל 

ובריבית, ונכשלים רח"ל".
בן ביתו של רבינו שמעו אומר לעשיר שירד נכסיו 
את דברי ספר חסידים הנ"ל, אך העשיר הגיב בתקיפות 

"גזל?! אין בנכסים שלי!" אמר לו רבינו: "ריבית גם היא גזל..." 
לחש העשיר לאותו בן בית: "פעם בשעת מצוקה עסקית, נטלתי 

הלוואה גדולה, בריבית קצוצה ממש..."
"ההבדל בין נסיון הגזל בדורות עברו לזה שבדורנו הוא עצום: 
פעם היו החייטים חשודים לגנוב מהבד שניתן להם לתפירה, 
והסנדלרים - מהעור שנתן להם, ברוסיה היו יהודים נוסעים ברכבות 
מבלי לשלם מחיר מלא, באופן ששיחדו את הפקיד בסכום קטן 
שישלשל לכיסו וכך הוא העלים עינו מהם. הרי זה גזל עכו"ם 
שאסור על פי דין. אך בבחינה אחת גזלה זו קלה יותר, כיון שאין 

עליה חיוב השבה והאדם לא יאלץ לשוב בגלגול רח"ל.
והנה, אף העבירות החמורות - על ידי יסורי הגיהנום מתנקים 
מהן, אבל מעוון גזל, אפילו של שווה פרוטה, אין אפשרות לצאת 

נקי עד שיחזור בגלגול וישיב את הגזלה.

ומי יאמר שהוא נקי מגזל? ובפרט בישיבות, שחושבים שמותר 
לקחת אוכל מהמטבח בלי רשות. והנה כשגזלן חוזר בגלגול מחזירים 
גם הנגזל כדי שיוכל להשיב לו, ואם כן - מי שגזל מישיבה, את 

מי יחזירו עמו בתור הנגזל?
רבי אליהו דושניצר, שהיה צדיק גדול, היה לו פרדס בפתח - 
תקוה. כשביקש למכרו, היה מונה את חסרונותיו בפני כל מי שבא 
לראותו, וממילא אף אחד לא רצה לקנות את הפרדס. אבל היום 
כולם מחפים על החסרונות - גם בעסקי מכירה וקניה, והרי יש בכך 
סרך גזל, וגם בשידוכים. אמנם בשידוכים 
יש קצת היתר, כי הרבה פעמים אם יאמר 
על המשודך שהוא חלש בדבר פלוני, כבר 

עלולים לחשוב שהוא גרוע הרבה יותר".
עשר בשביל שתתעשר

סוד סח רבינו:
"הרבה פעמים אני שואל אנשים גבירים 
האם הם מקפידים להפריש מכספם מעשר 
או חומש, והם משיבים על אתר: 'ודאי שכן!' 
אבל כאשר הם בודקים באמת, בדרך כלל 

הם מגלים שאינם מגיעים למעשר וקל וחומר לא לחומש".
אברך תלמיד חכם סיפר כי שמע את רבינו מעורר עשיר פלוני 

על אודות מעשר כספים.
"האם אתה נותן מעשר?" שאלו רבינו.

"בודאי", השיב העשיר.
המשיך רבינו ושאלו: "כמה נתת עד היום?!"

הוא הרהר דקה ארוכה והשיב: "מיליון דולר".
"וכמה הרווחת עד הנה, וכי רק עשרה מיליון?!"

"לא, הרבה יותר", השיב העשיר במבוכה...
להפקיד באמת

קבוצת עשירים, שכמעט כולם ירדו מנכסיהם, נכנסה לפני רבינו. 
הללו תארו את מעשי הצדקה והחסד שבהם הרבו בימי עשרם 

והתאוננו על מצבם העגום עתה.

"האם אתה נותן מעשר?" שאלו רבינו "בודאי", השיב העשיר. המשיך 
רבינו ושאלו: "כמה נתת עד היום?!" הוא הרהר דקה ארוכה והשיב: 

"מיליון דולר", "וכמה הרווחת עד הנה, וכי רק עשרה מיליון?!"

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א
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גבאי הצדקה המיתולוגי, הצדיק רבי דוד לייב שוורץ זצ"ל, על ערבויות והחזרי הלוואות
"ְוִכי ָימּוְך ָאִחיָך ִעָּמְך" )ויקרא כ"ה, ל"ט(

תושבי שיכון ויז'ניץ והסביבה היו מודעים לפעילות חסד עניפה, 
שהציבור הרחב לא ידע עליה. היתה זו מערכת נוספת של חסד, 
שצדיק הצדקה הניח על צווארו: חתימת ערבות להלוואות. המלווים, 
בעלי גמחי"ם או סתם בעלי ממון, שהיו מעוניינים להרוויח מצות 
חסד, שפירותיה גם בעולם הזה - העריכו את חתימת ידו של ר' 
דוד לייב כערב. הם  שיערו, כי במצב החמור ביותר מבחינתם, 
הוא ישלם את הכסף מכיס הצדקה או שיעשה שנור מיוחד לעניין 

זה, וההלוואה תוחזר... 
ר' דוד לייב מצידו לא העלה בדעתו להשתמש בכספי צדקה 
לתשלום ערבויות כל שני וחמישי, גם לא היה לו זמן לערוך 
מגביות רחוב לאנשים שלא השיבו הלוואה רחמנא ליצלן, אך 
מה זה משנה, הוא שמח מאוד על הזדמנות פז נוספת שנפלה 
בחלקו, לקיום מצות חסד גדולה שכזו - לסייע לבני אדם, שאין 
להם מכרים וידידים שמוכנים לחתום להם על ערבות. הוא הרבה 
לחתום ערבויות. ואכן חתימתו היתה סיכון פיננסי ממדרגה ראשונה. 
מפעם לפעם צצו החלטות שרירותיות של לווים: "שר' דוד 
לייב יחזיר את הכסף מהצדקה", אמרו בליבם ונעלמו מהאופק. 
היו יחידים, שנקלעו למצב חריג ביותר לא צפוי ולא היה להם 
להשיב, אך היו גם היו "צדיקים", שבשרירותיות הטילו את כובד 
חובתם הכספית על גבו החלש. וכשקרה הדבר, היה חייב ר' דוד 
לייב לשלם את החוב. מאלו גם מאלו תבע ר' דוד לייב בחזקה - 
להשיב את החוב! כערב, דבר ראשון הוא שילם למלווה את הכסף, 

אח"כ חגר את מתניו לבקש, להזהיר, להילחם ולנצח...
הסכנה, שאנשים ינצלו את קופת הצדקה לרעה, חייבה אותו 
להטיל את כל כובד משקלו על הלווה לו היה ערב, לתבוע ממנו 
בחוזקה להשיב את ההלוואה. לפעמים, נזקק לערוך מלחמה נגד 
הלווה גם אם הוא לא היה אשם ישירות באי החזרת ההלוואה, עד 
שהחזיר את חובו. ומדוע ערך מלחמות? כדי שתהיה לו אפשרות 

להמשיך ולחתום ערבויות.
אגב, באחד הלילות כשהלך מבית לבית ומכתובת לכתובת 
להלום על ראשם של הנמנעים מלהשיב, דילג על כתובת מסוימת. 

"מה קרה לך שהחלטת לדלג על בית זה? האם אתה פוחד?!" 
תמה ושאל אחד המלווים את ר' דוד לייב, "לה יש עורך דין טוב", 

השיב "היא אלמנה... הקב"ה"...
אך כאמור, הוא חלילה לא חמק ממילוי חובתו הגמורה של הערב 
לשלם את החוב, ר' דוד לייב שילם את החוב כדת וכדין, כציוווי 

הבורא, אח"כ ניגש "להסביר" ללווה שגם הוא חייב...
שח תלמיד חכם מבני ברק, בעל גמ"ח גדול:

"את האמינות הוא רכש אצלי בסיפור דלהלן: הוה עובדא, 
שסיפרתי לו על לווה שלא השיב את חובו, "אתה חתום כערב" 
אמרתי לו. ר' דוד לייב ביקש לדעת את סכום ההלוואה, הוציא 
עט, רשם על נייר  את כל הפרטים, הכניס את הפיתקא בביטנת 
הכובע )שם הניח ניירות של דברים חשובים, בכיסים אחרים לא 

היה מקום, היו שם מטבעות ושטרות...(
חלפו ימים ספורים, ור' דוד לייב ניצב בפתח ביתי, ובידו כל הסכום.

"תודה רבה! יישר כח!" בירכתי אותו "חסכת לי טירחה גדולה, 
שילמת מיד את הערבות".

לייב, היה נראה, שהוא כמעט  ר' דוד  לשמע הדברים נסער 
משתומם, ארשת פניו לבשה רצינות: "יישר כח מגיע לי? האם לי 
צריך להגיד 'יישר כח'?! הלא אם לא הייתי עושה כך, הייתי נידון 
כגנב וכגזלן, הרי חתמתי על ערבות! ואדרבה" - המשיך ואמר - 
"אם לא הייתי משיב הייתי גרוע מהלווה, ומדוע? הלווה שאין לו 
כסף - מעריך בשעת ההלוואה, שעד זמן הפירעון ודאי יהיה לו 
כסף להשיב. בסופו של דבר לא היה לו. אבל אני חתמתי ערבות 
לא מתוך אילוץ כספי, הרי אף לא אחד מאלץ את הערב לחתום, 
והערב יודע גם יודע שעליו סומכים! אם הוא אינו משיב את הכסף 

כחיובו - גרוע הוא מהלווה". כך דיבר בסערת נפש.
לא התפעלתי מעצם הדברים, כי הרי פשוט, שהערב חייב לשלם 
ממש כמו הלווה! )הגם שיש אנשים שמזלזלים בדבר, רח"ל(. אני 
התפעלתי מהטון, מהנימה ומהפחד, שהיו שזורים בכל מילה שלו. 
ישרות ממון דיברה מתוך גרונו. הוא רכש בליבי אמינות בלתי 

ניתנת לערעור".
)מתוך 'בחוזק יד' - ר' דוד לייב שוורץ זצ"ל(

 באחד הלילות, כשהלך מבית לבית ומכתובת לכתובת להלום
 על ראשם של הנמנעים מלהשיב, דילג על כתובת מסוימת

"מה קרה לך שהחלטת לדלג על בית זה? האם אתה פוחד?!"
רבי דוד לייב שוורץ זצ"ל

<<< המשך מעמוד קודם

רבינו התייחס אליהם בהוקרה ובחיבה גלויה, אך עם זאת, הוא 
הכריז: "יקום כאן אחד שהקפיד מאז ומתמיד על מעשר כספים. 
'מאז ומתמיד' - כוונתי לא רק כאשר העסקים היו בשיא פריחתם, 
אלא גם בתקופות שפל. יקום אחד כזה ויגיד שעם כל זאת הוא 

הפסיד כעת בנפילות הגדולות של הבורסה!"
קם אחד מהנוכחים ואמר: "אני אכן הפקדתי, ובאמת לא נפלתי..."

לתת צדקה מחיים
כמה פעמים יעץ רבינו לגבירים שיתנו כמה שיותר צדקה בחייהם, 
כיוון שהמציאות מוכיחה בעקשנות כי כאשר אדם השאיר אחריו 
כסף רב, יוצאי חלציו נעשו שונאים זה לזה. אמנם יש הכותבים 
צוואה כדי לחלק מהונם לצדקה אחרי מותם, אך גם לזה צריך 

רחמי שמים מרובים שיקיימו את דברי המת.
רבינו רגיל לספר את סיפורו של הנגיד הגדול ר' יעקב ברוידא, 
מקים שכונת "בתי ברוידא" בירושלים, שכדי להבטיח את מילוי 
רצונו לחלק את כל ממונו לישיבות, כתב בצוואתו כי הוא ממנה 
את החפץ חיים ואת הגאון רבי חיים מבריסק לאפוטרופוסים על 
הממון, ועם כל זאת, קרוביו ערערו על הצוואה בערכאות בטענה 
שהוא לא היה שפוי בשעת כתיבת הצוואה - שהרי כיצד זה הוריש 
את כל כספו לישיבות ולא הותיר מאומה לשארי בשרו? השופטים 

קבלו את הטענה ולישיבות לא נותרה פרוטה מהכסף....
)מתוך הספר 'רבי אהרן לייב'(
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הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א על כי כל אשר לו - מתנת חינם היא מטובתו של הבורא
"ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ְלָעם" )ויקרא כ"ו, י"ב(

אין 'הנהגת דין' והיפוך הרחמים, רק למראית עין האדם בזה 
העולם, ובאמת הכל מיושר. והעצה לקבל את הדברים באופן כזה, 
שיבין בדעתו כי כל אשר לו - מתנת חינם היא מטובתו של הבורא, 
ואין חייבים לו מאומה מן השמים. אז יודה וישבח תמיד לבוראו, 

ויקבל את הנהגת הבורא עמו בנחת ושלוות הנפש.
שמעו נא למעשה שהיה בזאת השנה תשע"ז, במוצאי ראש השנה 
בעיה"ת בני ברק. כידוע, ברחבי העיר מפוזרות 'תחנות אוטובוס' 

בו יאספו ה'עגלות' את הנוסעים איש איש למחוז חפצו... 
במוצאי ר"ה, באישון ליל, 
כשהשעון כבר הורה על 
1:30 עמדו רבים מתושבי 
ת"ו  ירושלים  עיה"ק 
)לאחר שערכו את ימי 
החג בבני ברק(, באחת 
התחנות ברחוב כהנמן 
בב"ב, והמתינו שיבוא 
אוטובוס הנושא את מספר 
402 לקחתם לביתם... אך 
בוששו פעמי המרכבה 

מלבוא, וכבר נתגנבה בלבם המחשבה שמא יצטרכו להשאר למשך 
כל הלילה ברחובה של עיר על טפיהם ומטלטליהם...

עד שמרחוק נראה אוטובוס ריק מנוסעים. ותעל הרינה במחנה 
- הנה קרובה ישועתנו לבוא, אך משנתקרב ראו שהוא נושא על 
חלונו מס' 318 הנוסע לעיר רחובות. מכיוון שכן, עלו עליו כמה 
מה'עסקנים' שבעם, וביקשו מה'נהג' שיסכים להחליף את יעד 
נסיעתו ויקחם לעיה"ק ירושלים. אך הנהג לא אבה בשום פנים 

ואופן לשמוע להם. שהרי נשלח מטעם בעליו ליסע ל'רחובות'. 
ויפצירו באיש מאד מאד, עד שנכמרו רחמיו ונעתר להם - החליף 
את מספרו ל402 העלה את ציבור הממתינים בכליון עיניים, בישיבה 
ובעמידה עד אפס מקום, והחל ליסע ירושליימה. הנוסעים ששמחו 
ב'טובתו' של האיש, החלו לשבחו להללו ולקלסו, ולברכו בעולם 
הזה ובעולם הבא גם יחדיו, בגמר חתימה טובה, ב'פתקא טבא' 

ובכל הברכות האמורות, ושאינן אמורות בתורה... 
בהגיעו לחוצות ירושלים, ניגש אליו אחד הנוסעים ושטח תמיהתו 
'וכי "וכי היאך לא חשש מר עשות כן, והרי המפקח עליך רואה 
את כל אשר נעשה  נעשה )בשעת מעשה - ע"י ה GPS(  ונמצית 

מסכן עצמך עם פרנסתך?...' "
מילא הנהג פיו שחוק... וביאר לו עומק העניין... 'הנה "הנה, יסלח 
נא מר, כי טעות בידו... בחדר המפקחים ראו )ע"י כלים מיוחדים 
הפועלים בחכמת הטעכנולוגיה( שב'תחנה' פלונית, זו שעמדתם 
בה זמן ארוך מאוד, רבים הממתינים לאוטובוס שיושיעם... והוכרז 
שחייבים לשלוח אוטובוס לשם, אך כל הנהגים ענו ואמרו פה אחד 

שאינם יכולים להתקרב לתחנה זו ולהעלותם לירושלים. כי כן 
מנהג ה'נוסעים' - להביע ולכלות את הרוגז והקצף )על המתנתם 
באריכות יתירה( על ה'נהג' שיבוא לאוספם הביתה, אף שברור 
כי לא לו החטא ועוון... עד שנעניתי: 'אנכי אקח 'נסיעה' זאת!' " 
"עשיתי 'תחבולה'. הצגתי עצמי כ318 בכוונה להשתנות לאחמ"כ 
ל402 - כאשר יתחננו הממתינים בפני - ובזה הרווחתי שכל ה'קללות' 

נהפכו ל'ברכות' עד בלי די...' "
לדידן ייאמר, כאותו אוטובוס, שאם היה מגיע כשעל חלונו כתוב 
402 היו הכל מתלוננים וזועפים, ועתה כשבא מתחילה כ318 הבינו 

לבסוף שהכל היה לטובה וברכה מתחילה. 
כיו"ב, רבים הם המהלכים בעולמו של הקב"ה כשהם מלאים 
טענות כרימון, ואף על חסדי ה', פעמים שלבו של אדם מפתהו 
להתלונן על הא ועל דא. מה עושה הקב"ה? מעמידו לרגע בפני 
מציאות שאיננה טובה, אז ברגע יכיר שכשהולך למישרין, 'חסד' 
גדול הוא מן השמים... יכניע עצמו, וישוב לראות שהכל מעיקרא 
לטובה היה )ומתחילה נשלח האוטובוס כ402( מידיו של הגומל 
חסדים טובים לעמו ישראל, וכי לא עדיף להכיר בזה בטרם יצטרכו 

לשנות עליו סדרי בראשית ח"ו?
]באותו ענין, נלמד ממעשה זה. שהרי אותם 'עסקנים וחברה'מנים' 
מדמים בנפשם: 'אה, ב"ה, לאור השתדלותי הרבה פעלתי על ליבו 
של הנהג שיקח את הקהל לירושלים', ובאמת, שטויות והבלים 
מחשבותיו, שהרי מתחילת דרכו כבר היו פניו מועדות ירושליימה...[

וכן מצינו ב'אלשיך' הק' )פרשת צו; ויקרא ז, יא-טז עי"ש( על 
מאמרם )ברכות נד: 'ארבעה צריכין להודות, יורדי הים, הולכי 
מדברות, ומי שהיה חולה ונתרפא, ומי שהיה חבוש בבית האסורים', 
כי באמת הכל חייבים להודות תמיד לה' - לא רק אלו שבאו לכלל 
סכנה, אלא אף אלו שעברו את הים על מי מנוחות... אלא שלפעמים 
אין האדם מכיר בזה, ועדיין לא מילא תפקידו שהוא צריך להודות 
לה', על כן מן השמים יביאוהו לכלל סכנה כדי שיודה לאחמ"כ 
על הצלתו הגדולה. אך החכם ישכיל בתחילת דרכו להודות על כל 
נשימה ונשימה, וממילא לא יצטרך לבוא לידי צרה. שהרי, תכלית 
הייסורים אינם אלא כדי שיודה וישבח להקב"ה, והוא כבר עשה 
כן. ובזה מפרשים "סיפא דההוא קרא )תהילים קז מג( 'מי חכם 
וישמר אלה ויתבוננו חסדי ה'", שע"י 'ויתבוננו חסדי ה'' מבעוד 
מועד, כשהכל מתנהל על מי מנוחות, ימנע מעצמו כל מיני חלאים 

רעים ומרעין בישין.
סיפר המגיד מישרים הנודע, הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, 
משרידי תלמידי נובהרדוק בדור האחרון )הובא בספר 'והגדת' פר' 
יתרו עמ' שנ"ח(, שבימי ילדותו החלו המשכילים להוציא לאור 
'כתבי עת' כדי למשוך אחריהם את בני הנוער. אמו ע"ה שחפצה 
יום לביתם את ה'דער  להגן על בני ביתה, היתה מביאה בכל 
אידישערטאג בלאט' שהיה כתוב בלע"ז )בשפה הגרמנית(, אבל 

היה כשר וראוי להכנס לבית יראים ושלמים. 

באישון ליל, כשהשעון כבר הורה על 1:30 - עמדו רבים באחת התחנות 
 בב"ב, והמתינו שיבוא קו 402 לקחתם לביתם... אך בוששו

 פעמי המרכבה מלבוא, וכבר נתגנבה בלבם המחשבה שיצטרכו
להשאר למשך כל הלילה ברחובה של עיר על טפיהם ומטלטליהם...

המשך בעמוד הבא <<<

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א
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מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א מסביר כמה גדלות ויראת שמים אפשר לקבל מלימוד סוגיה
"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" )ויקרא כ"ו, ג'(

בשורות הבאות נגולל מספר עובדות מדברי רבינו אודות יראת 
שמים:

יראת שמים מסוגיה בקידושין
בהזדמנות אחת היה רבינו שרוי בחדוותא מיוחדת. ניצלתי את 
ההזדמנות ושאלתי: "מנין אפשר לשאוב יראת שמים? מה יש 

לעשות כדי להתחזק ביראת שמים?"
באותה שעה היתה מסכת "קידושין" מונחת בפניו. פתח את הסוגיה 

שבה הוא עוסק, החווה בידו 
ואמר: "ביראת שמים אפשר 
להתחזק כשלומדים סוגיה 

במסכת קידושין".
אחר רגע של הפסק נשמע 
קולו של רבינו, מתרפק בערגה 
התורה,  אהבת  מבועי  על 
וכשנהרה שפוכה על פניו, אמר 
"וויפל גדלות קען באקומען 
וויפל  פון לערנען א סוגיה, 

שלימות וויפל יראת שמים!" )"כמה גדלות אפשר לקבל מלימוד 
סוגיה, כמה שלמות, כמה יראת שמים!"(

תלמיד רבינו, הגר"י דרזי שליט"א מספר:
שנים רבות שדקדקתי אחר הליכות רבינו, וככל שהעמקתי 
להתבונן, ראיתי את חוט יראת השמים המשוך על כל הליכותיו 
ושזור כבריח התיכון בכל רגע ורגע מימי חייו. רבינו, ספוג כולו 
ביראת שמים, בכל אישיותו, ויראת השמים ניכרת ובולטת בכל 

צעד ושעל שהוא עושה.
תמיד תמהתי ביני לבין עצמי, איך הצליח רבינו להגיע למדרגה 
גבוהה כזאת ביראת שמים? מנין שאב אותה? איה הוא המעיין 

שממנו שתה וספג יראת שמים ברקמי אישיותו?
עד שהעזתי פני ושאלתי זאת את רבינו עצמו.

היה זה בהזדמנות מיוחדת, נדירה עד מאוד, שנקרתה לפני. זמן 
רב ציפיתי שרבינו יקדיש לי שעה מזמנו, זמן מרווח ולא דקות 
ספורות של 'בין לבין'. בחסדי שמים זכיתי לכך. היה זה כשנאלץ 

רבינו לנסוע מביתו לבני ברק לצורך דחוף שלא היה דרך לדחותו. 
קפצתי על ההזדמנות ובקשתי מרבינו להצטרף אליו לאותה נסיעה. 
רבינו נעתר לי. אותה שעת נסיעה היתה אחת משעותי היפות עלי 
אדמות. כל תג ושיח ששוחחתי אז עם רבינו נחקק בזכרוני לעד, 

ומהווה בעבורי תמרור דרך בהליכות החיים.
"מאיפה הרב סופג את יראת השמים שלו?" שאלתי.

תשובתו של רבינו היתה קצרה, כדרכו, חוט השערה שעליה 
תלויים הררי עולם:

"מחכמתו של הרשב"א!"
מאז היה לי הדבר ליסוד. ככל שיעמיק האדם בחכמתו של 

הרשב"א, יתמלאו אסמי נפשו ובתי אוצרות רוחו ביראת שמים.
באותה הזדמנות נדירה הוסיף רבינו ואמר דבר מופלא שנחקק בלבי:

"אפשר לספוג הרבה יראת שמים כשלומדים את חידושי רבי 
עקיבא אייגר. פעמים רבות מביא הוא קטעים מספרי מחברים 
שלא נודעו דיים בעולם התורה, וכשאינו יורד לסוף דעתם הרי הוא 
כותב: 'וה' יאיר עיני'-  כאב לו שלא זכה להבין את דבריהם של 
אותם מחברים, שיתכן כי הוא היה גדול מהם. בימינו, מי שרואה 
דבר בספר מן האחרונים ואינו יורד לסוף דעתו, הרי הוא מפטיר 
מיד: 'הוא סבור כך, ואני סבור אחרת'. מענוותנותו של רבי עקיבא 

אייגר אפשר לספוג הרבה יראת שמים.
אחד מתלמידי רבינו ביקש להתייעץ עמו באיזה ספר יקבע את 

לימודו בזמן 'סדר מוסר'.
יעץ לו רבינו: "קבע את לימודך בספר 'מסילת ישרים' ".

לאחר תקופה, סיים אותו תלמיד את הספר כולו, וסבר שיש 
לו ידיעה מקפת בדבריו הקדושים של רבינו הרמח"ל. שוב עלה 
לשאול את רבינו באיזה ספר יקבע את לימודו בזמן הקצוב 
ללימוד המוסר. אמר לו רבינו: "גמרת ללמוד את הספר 'מסילת 
ישרים'? עתה התחל ללמוד את כל הספר מחדש ותראה הבנה 

חדשה בכל מה שלמדת".
לאחר שסיים פעם שניה את הספר, שוב עלה אל בית רבינו. 
אמר לו רבינו: "עתה שוב התחל ללמוד את 'מסילת ישרים' ויתגלה 

לפניך 'מסילת ישרים' חדש לגמרי".
הלך אותו תלמיד ושטח את הדברים לפני כמה מחבריו, ביקש 

אותה שעת נסיעה היתה אחת משעותי היפות עלי אדמות, כל תג ושיח 
ששוחחתי אז עם רבינו נחקק בזכרוני לעד ומהווה בעבורי תמרור דרך 
בהליכות החיים "מאיפה הרב סופג את יראת השמים שלו?" שאלתי...

המשך בעמוד הבא <<<

מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א

<<< המשך מעמוד קודם

אמו היתה מוסרת בו 'שיעור כללי' בכל יום אחר הצהרים לכל 
שכניה שלא ידעו לקרוא בשפה הגרמנית, ובכך מנעה אף משאר 
אחינו בני ישראל שלא יתבוללו בין פריצי עמנו רח"ל על ידי 

קריאת כתבי העת שלהם.
באחד הימים, כשעמדה אמו במטבח הבית ועסקה בעבודתה, 
וכבר החלו השכנים להתאסף בחדר הסמוך לשמיעת ה'שיעור', 
נטלה אחת משכנותיה את הצייטונג )עיתון( וראתה בו תמונת 
ספינה הפוכה, וכה נזדעזעה מאשר ראו עיניה עד שניגשה אל 
בעלת הבית וגערה בה: "וכי היאך תעמדי בהשקט ובשלווה לעסוק 
בחיתוך תפוחי אדמה בעוד שספינה גדולה התהפכה למצולות ים 

על כל יושביה?" 

ותצחק בעלת הבית בקרבה כשומעה את 'טענותיה', בהסבירה: 
"כאן נכתב אודות ספינה חדשה שזה עתה סיימו לבנותה ברוב 
שכלול פאר והדר, אך מכיוון שאינך יודעת לקרא את הכתב אשר 
מתחת לתמונה - החזקת את העיתון הפוך, ולכן דימית בנפשך 

שהספינה התהפכה למצולות". 
סיים רבי יעקב ואמר: "מכאן למדתי 'דרך חיים', שלפעמים נראה 
לאדם שצרות רבות באות עליו. ובאמת כל מחשבתו זו באה לו 
רק מאחר שמביט על הדבר ב'היפוך', אין לו אלא לחזור וליישר 
את ראותו ולהתבונן בעין האמונה שכל מאן דעביד רחמנא לטב 

עביד, והכל יבוא על מקומו בשלום".
)מתוך 'באר הפרשה' - בראשית(
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המשך בעמוד הבא <<<

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על הסיפור שסיפר ראש ישיבת פוניבז׳ הגר"ד פוברסקי זצ"ל
"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" )ויקרא כ"ו, ג'(

וברש"י: שתהיו עמלים בתורה
על חובתו של האדם להתמיד בלימודו ולא לעסוק בשום דבר 
אחר, סיפר פעם הגר"ד פוברסקי זצ"ל, ראש ישיבת פוניבז': 
"בצעירותי, כאשר למדתי בפולטובה היה רעב גדול מאד, עד כדי 
כך שבתחילתו של כל שבוע קיבלתי חתיכת לחם שגודלה היה 
פחות מכיכר לחם שלנו, וחתיכה זו היתה אמורה להספיק לכל 
ימי השבוע... בלית ברירה הייתי נאלץ לעשות סימנים בלחם, כדי 

לדעת עד היכן לאכול היום, עד היכן מחר, וכו'..."
"וזכורני", המשיך הגר"ד פוברסקי לספר, 

"שבזמנים ההם היתה קיימת אפשרות 
'לעשות מסחר' כלשהו בענייני האוכל. 

דהיינו, לקחת מאכל מסוים, שהיה 
עשוי משמן, למכור אותו ולקבל 
בעבורו לחם, מרבית הבחורים שהיו 
עמי בישיבה לא התעסקו בזה, 
והעדיפו להישאר רעבים, העיקר 
לא לצאת מהלימוד ולו לרגע קט, 

אבל היו מועטים שבשל הרעב הגדול 
שפקד אותם - מכרו את המאכל ההוא 

וקבלו את הלחם".
והעיד הגר"ד, לדורות ולדורי דורות, שכל 

מי שהתעסק בזה - לא נשאר בעולם התורה! - - -
מבהיל, הרי הבחורים הללו לא עשו זאת לשם מסחר. "גם אני 
מעיד על כך", ציין ראש הישיבה, "שחברי עשו מה שעשו בגלל 
הרעב שפקד את האזור כולו, ולמרות הכל, התורה איננה סובלת 

התערבות של גורמים אחרים בלימודה! אי אפשר גם ללמוד וגם 
'לעשות מסחר'. אי אפשר!"

"אני עצמי", הדגיש הגאון זצ"ל, "אינני מבין למה לא נותרו 
הבחורים ההם בלימוד, אבל זו המציאות! ומציאות, כידוע, אי 
אפשר להכחיש. אם זזים רק מעט מן הגמרא, אם נוגעים רק 

קצת במסחר, כבר אין זה לימוד!"
והוסיף הגר"ד פוברסקי לספר ב'רשימות תלמידים', שהמעשה 
ההוא עם הבחורים בפולטובה, שימש אותו ב... פגישתו עם שר 

הפנים. היה זה לאחר שעלה לארץ ישראל, והתמנה לראש ישיבת 
פוניבז'. בתקופה מסוימת בקשה הממשלה להגיע להסכם עם ראשי 
הישיבות, שכל הבחורים יתאמנו במטווחי-ירי וידעו להחזיק רובה, 
דהיינו, לא גיוס מלא ולא גיוס חלקי, אבל לפחות שיידעו לירות...

הגר"ד, יחד עם שני ראשי ישיבות נוספים, הגיעו לפגישה 
הזו תיתקל  היוזמה  כדי לשכנעו שגם  הפנים  עם שר 
בהתנגדות גורפת מצד כל עולם התורה. השר, שלעדותו 
של ראש הישיבה היה 'אדם ישר והגון'. התרשם באופן 
מיידי מדבריהם של ראשי הישיבות, והבטיח שבישיבת 
הממשלה יצביע נגד החוק, אבל ביקש מהגר"ד להסביר לו 
"מה יקרה אם בחורי הישיבות ידעו להחזיק רובה: הרי אין 
אנו מבקשים לגייסם לצבא, וכי מה זה יכול להזיק להם אם 

ידעו לעשות שימוש ברובה?"...
ואז חזר בפניו ראש ישיבת פוניבז' על הסיפור ההוא, של הבחורים 
שהתעסקו במכירת המאכל בישיבה בפולטובה... "גם אני לא מבין 
למה הם יצאו מהלימוד, אבל כך היתה המציאות, ומזה אפשר 
להסיק שלימוד התורה חייב להיות ללא כל תערובת נוספת. אם 

הבחורים יחזיקו רובה - הם לא יישארו בלימוד!"

הגר"ד פוברסקי זצ"ל, יחד עם שני ראשי ישיבות נוספים, הגיעו לפגישה 
עם שר הפנים כדי לשכנעו שגם היוזמה הזו תיתקל בהתנגדות גורפת 
מצד כל עולם התורה  ...ואז חזר בפניו ראש ישיבת פוניבז' על הסיפור 
ההוא, של הבחורים שהתעסקו במכירת המאכל בישיבה בפולטובה... 

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

<<< המשך מעמוד קודם

להבין פשר הדברים. אמרו לו: "רבינו סובר שהעסק ב'מסילת 
ישרים' אינו בגדר לימוד או ידיעה שלומדים פעם אחת וחוזרים 
עליו עד שיודעים אותו ודיו. 'המסילת ישרים' הוא עבודת חיים, 
דבר שצריך לחיות עמו לאורך היום כולו ובמשך החיים כולם. על 
פי ה'מסילת ישרים' יש לעבוד כל החיים. לכן, בכל פעם שלומדים 
אותו מגלים עולמות חדשים, משום שיש ללמוד אותו מתוך הלב, 

וככל שמתעלים - מוציאים בו טעם חדש".
כל המתבונן בחיי רבינו, במדרגות הזהירות, הזריזות, הנקיות, 
הפרישות, הטהרה, החסידות, הענווה, היראה, הקדושה - שעליהן 
עמל במשך כל ימיו עד שהגיע לפסגת הסולם, יראה שאת ה'מסילת 
ישרים' לא "לומדים" אלא "חיים" לאורך שעות היממה ובמהלך 
כל החיים; עמלים על כל דרגה עד שמגיעים אליה, ולאחר מכן 

מתעלים לדרגה נוספת - עד לפסגה.
לאחר תקופה שבה שמע אותו תלמיד את הדרכתו של רבינו, 
פתח לתומו את הספר המופלא "המאורות הגדולים" שחיבר אחד 
מגדולי נובהרדוק, הגה"צ רבי חיים זייצ'יק זצ"ל, ובו סיפורים על 

גדולי המוסר, ואורו עיניו למראה הסיפור הבא, המסופר אודות 
גאון המוסר מרן הגר"י סלנטר זיע"א:

"באחד הימים, התבודד בעליית בית המדרש והתעמק מאד בספר 
'מסילת ישרים'. התעמקותו הגיעה עד לידי שלא שם לב כי הגאון 
ר"א חריף עלה אליו לבקרו ועמד שם חרש כשעה. כשהתעורר 
מהתעמקותו, אמר לו הגאון רא"ח: "בטוח הייתי שכשאבוא לבית ר' 
ישראל, אמצאהו הוגה בש"ס ראשונים ואחרונים, בקצות וברע"א. 
ועכשיו מצאתיו מעמיק חקר בספר 'מסילת ישרים'". כאילו לא שם 
לב לדבריו, פנה אליו ר' ישראל ואמר: "במתוטא, התוכל לומר לי 

הפשט ב'מסילת ישרים'?" )המאורות הגדולים עמ' ס"ב(
הנה כי כן, כשלומדים את ה'מסילת ישרים' אין לומדים את 
דבריו הקדושים של הרמח"ל גרידא, אלא לומד האדם את "עצמו" 
ובודק את מצבו לאור הנאמר ב'מסילת ישרים'. כשמתעלה, הרי 
הוא מגלה תביעות חדשות ועומקים חדשים בתוך עצמו, וממילא 

מהווה הלימוד ב'מסילת ישרים' פנים חדשות.
)מתוך 'גדולה שמושה'(
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הגאון רבי מיכל שטרן, רב שכונת עזרת תורה בירושלים, עם סיפורים מיוחדים על עמל התורה
"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" )ויקרא כ"ו, ג'(

וברש"י: שתהיו עמלים בתורה
אבי זצ"ל אמר: סיפר לי מו"ר רבי אליהו לופיאן, שרצה להכניס 
את נכדו לישיבת בריסק אצל הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק 

זצ"ל, ומכיון שהנכד ידע שקשה להתקבל שם, 
שלח את סבו מו"ר רבי אליהו כדי לשכנע את 
ראש הישיבה לקבלו. כשהגיע רבי אליהו לביתו של 
הגרי"ד סולובייצ'יק קיבלו בכבוד גדול, שהרי ידע 
רבי יוסף דוב מה דעת מרן הגרי"ז מבריסק על רבי 

אליהו לופיאן, ושאלו: 'מה אתה רוצה?' 
אמר לו: 'להכניס את נכדי!' 

אמר לו הגרי"ד: 'אני לא יכול...' 
'מדוע?' שאלו רבי אליהו.. 

אמר לו: 'אני מוסר שיעור בחדר זה', והיה זה 
חדר קטן. 

'לדעתך', שאלו רבי יוסף דוב, 'כמה יכולים להיכנס בחדר?' 
הביט רבי אליהו ואמר: 'כשלושים בחורים...' 

אמר לו: 'אם אני אומר לך שנכנסים כאן שישים בחורים? הרי 
אין כאן מקום לסיכה... ואיך אכניס את נכדך?...' 

אמר רבי אליהו: 'א"כ, בוודאי אתה צריך להכניס את נכדי..' 
שאלו רבי יוסף דוב לפשר הדברים, ואמר לו: 'אם נכנסים כאן 

ע"פ דרך הטבע - אתה צודק שיותר משלושים אי אפשר להכניס, 
אבל אם נכנס שישים - בהכרח שהוא כבר לא בדרך הטבע, מכיון 
שהבחורים, כל מהותם הוא לימוד תורה ולא אכפת להם בדחקות 
ובצפיפות איומה.. א"כ לא יהיה אכפת להם אם יכנס עוד אחד.. 

שהרי חוץ לדרך הטבע יכול להיכנס עוד אחד...'
כך למדו פעם, בשיא הלחץ והדחקות, לא יכלו 
להחזיק גמרא גדולה כי לא היה מקום להחזיק 

גמרא גדולה, וכך למדו והתעלו בתורה ויראה.
איך ישנו מרן רבי איסר זלמן ומרן רבי ברוך בער

אבי זצ"ל סיפר: שמעתי מאחד התלמידים של 
רבי שמחה שעפס שלמד בבריסק, אז הוא אמר 
לי שלבריסקער רב היה לו את החבורה שלו שהיו 
מגיעים ללמוד אצלו קדשים לכמה שנים, ואחר כך 
היו מגיעים חבורה אחרת. זה לא היה קל ללמוד 
יכל  ולא  אצל הרב קדשים. הרב היה רב העיר 
לקבוע במדויק מתי השיעור יתחיל )הוא רצה בכך, אבל העניינים 

של העיר עיכבו אותו(. 
השיעור היה צריך להתחיל בשעה שש בלילה, והיה זמנים שהיה 
מתחיל בשבע ושמונה. בחוץ, בחורף, היה קר, היה שלג, ובבית 
הרב היה מאד חם. הבחורים התלמידים - היה להם מעילים חמים, 
אבל פחדו להוריד את זה. הילדים בחוץ יכלו לשחק עם המעילים 

הגיע רבי אליהו לופיאן לביתו של הגרי"ד סולובייצ'יק, להכניס את נכדו 
לישיבה.  אמר לו הגרי"ד: "אני לא יכול... אני מוסר שיעור בחדר הקטן 
הזה, לדעתך, כמה יכולים להיכנס בחדר?" הביט רבי אליהו ואמר: "כ30 

בחורים..." אמר לו: "נכנסים כאן 60 בחורים.. הרי אין כאן מקום לסיכה..." 

המשך בעמוד הבא <<<

הגאון רבי מיכל שטרן שליט"א

<<< המשך מעמוד קודם

ונתן לנו את התורה
כדי לזכות לקנות את התורה הקדושה, צריך האדם להתמסר 
ללימודה ולקנותה ביסורים, שהרי ארץ ישראל ותורה נקנות ביסורים. 
משל למה הדבר דומה, לגביר גדול שהיה לו בן יחיד, מפונק מאין 
כמוהו, כיאה וכיאות לבן של גביר... בהגיעו לפרק נישואיו, סרב 
האב לשדכו, באומרו שעקב היותו מפונק – לא יצליח הבן לגדל 

את ביתו כראוי.
זו היתה דעתו של האב. אבל, האמא רחמה על בנה, ולא רצתה 
לעכב את שידוכיו, ובקשה להוכיח לבעלה שבנם מוכשר לעבודה. 
מה עשתה? נתנה בידיו של הבן שטר כסף, ואמר לו שילך ויאמר 
לאביו שאת הסכום הזה הרוויח היום במלאכתו. עשה הבן כמצות 
אמו, והראה לאביו את השטר, האבא לקח את השטר וקרעו למול 
עיניו של הבן, ואמר לו בצורה נחרצת: "אל תשקר אותי, את הכסף 

הזה לא הרווחת במלאכתך".
האמא מצדה לא התייאשה, ושגרה שוב את בנה, והפעם עם שטר 
כסף גדול, אבל הורתה לו שלפני שיגיע אל אביו ילכלך את ידיו 
כהוגן, ויחד עם שטר הכסף יראה לאביו גם את הידיים המלוכלכות 
והמאובקות, וכל זאת כדי להוכיח שהפעם הוא באמת עבד קשה... 

והנה הלכלוך שנוצר כתוצאה מהעבודה...
אבל התמונה חוזרת על עצמה, האבא לוקח את השטר וקורעו, 
ומביע את כעסו על הבן שמשקר אותו שוב ושוב. חזר הבן לאמו, 
וסיפר לה את הקורה עמו אצל האבא. האמא, פוכרת ידיה בסימן 

של יאוש, ואומרת: "אני רואה שאביך ניחן בחוש של נביאות, ואי 
אפשר לשקר אותו... כנראה שאין לך ברירה אלא לצאת באמת 
לעבודה... קח את עצמך בידיים, והתחל לעבוד, וכשתרוויח סכום 

כסף, לך לאביך והראה לו".
בלית ברירה, השכיר הבן את עצמו למלאכה כלשהי, וכשהרוויח 
סכום כסף הלך עמו לאביו. גם הפעם שלח האב את ידו, בתנועה 
שהצביעה על כך שהוא מתכונן לקרוע את שטר הכסף שהרוויח הבן. 
ברגע זה נרתע הבן העובד, והחל לזעוק בקול גדול: "אבא, אבא, 
אל תקרע את הכסף הזה, הרי עבדתי ועמלתי עליו קשות!" - - -

ברגע זה, נראה חיוך רחב על פני האב. הוא ניגש אל בנו, נישק 
יודע לעבוד!  אותו, ואמר: "עכשיו אני בטוח, בני יקירי, שהנך 
והראיה, שכאשר קרעתי את שטרי הכסף הקודמים לא צעקת, כי 
לא עמלת והזעת עליהם, ולכן לא היה אכפת לך שהם נקרעים 
על ידי. אבל כאשר הנך זועק חמס על השחתת הכסף, אין לי אות 
ברור מזה, שאכן החילות לתת את ידיך במלאכה, ועכשיו אוכל 

גם לחתן אותך בלב שקט".
זוהי כוונת חז"ל, באמרם שהתורה נקנית ביסורין, כי רק כשעמלים 
ומתיסרים על התורה – אז מרגישים את השייכות אליה וזוכים 

לקנותה באמת.
)מתוך 'חישוקי חמד' הגדה של פסח - הגאון רבי יצחק זילברשטיין 

שליט"א(
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מדוע נבחר יום הכיפורים כיום שילוח עבדים?  

מדוע נשאל האדם בתחילת דינו על משאו ומתנו דוקא?  

מדוע נאמר ''שש שנים תזרע שדך'' בלשון ציווי?  

מה הקשר בין מצוות שמירת שבת ומורא מקדש לגאולה העתידה?  

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

<<< המשך מעמוד קודם

<<< המשך מעמוד קודם

ולקלקל אותם. אז היו כאלה שאחזו את המעיל לידם, ואחרים 
נשארו לבושים עם המעיל וזה היה מאד קשה. 

הרב ראה את הצער של התלמידים, אז הוא פעם אמר להם: 
"אתם חושבים שאתם סובלים בשביל תורה?" אז הוא קרא להם 
והכניס אותם ל'בית דין שטיבל' )חדר הבית דין( שהיה אצלו בבית, 
הוא הוציא מתחת לשולחן ה'בית דין שטיבל' שני שקים ואמר 
להם: "על שני השקים האלו - על אחד ישן ר' איסר זלמן ועל 

השני ישן ר' ברוך בער במשך שנים, וכך הם למדו".
עידודו של החפץ חיים

ישנם אברכים שבאו מחו"ל והיה להם שם כל טוב, ואילו כאן 
חיים בתנאים של עוני ממש, כדי לחזקם הביא להם אבי זצ"ל 

את הסיפור מהחפץ חיים.
בערב יום כיפור, תלמידי הישיבה בראדין היו מתקבצים ובאים 
לובן  לביתו של הכהן הגדול. הם מבקשים לספוג עוד מעט 
להתנקות מחטאים קודם יום הדין. ביתו של החפץ חיים הומה 
יושב מהורהר, מביט בבחורים, בוחן אותם בזה  מאדם, רבינו 
אחר זה. והנה רואה הוא ביניהם את הבחורים שהגיעו לישיבה 
מאמריקה הרחוקה. ליבו גואה ורגשותיו מביאות אותו לומר כך: 
"התנא רבי נהוראי אשר גר בארץ הקודש אמר: הוי גולה למקום 
תורה", היהודים הלא מפוזרים ומפורדים המה כעת בעולם כולו. 

אמריקה הלא אף היא גלות היא". 
הוא שותק לרגע מהרהר, מתוך עומק המחשבה, זוקף עיניו 
ומגביה קולו ואמר בהתלהבות: "הביטה וראה, ריבונו של עולם.. 
עומד לו בחור ועוזב את ביתו, את הוריו את קרוביו באמריקה, 
והנוחיות שם, והלא גם  ארץ שמכילה כל טוב, כל התענוגות 
שם מצויות כבר ישיבות! ואילו הוא... בא לכאן... לעיירה קטנה 
ונידחת, ולמה? לחיות חיי צער!! הרי זו גלות בתוך גלות... לשם 
מי? לשם מי כל זאת? לשמך ולשם תורתך! בשל זה בלבד הלא 

עליך לרחם כבר על עמך ישראל, לקבץ אותו מכל גלויותיו.." הוא 
נאנח ומוסיף: "חייני, ריבונו של עולם, חייני.. העת הגיעה!!!" והוא 
פרץ בבכייה שהרטיטה את ליבם של כל הנוכחים, ובכו אף הם, 

דמעות שטפו את עיניהם.
דברים אלו, שיצאו מלבו הטהור השפיעו כל כך על הבחורים, 

עד ששכחו את כל בעיותיהם וחזרו ללמוד בתוספת כח ומרץ.
לימוד דף היומי בשואה

מצמרר לראות איך אחד מקדושי השואה, ר' יעקב ב"ר ברוך 
ריעדניץ מסיגעט, ציין בצד המסכת דברים מופלאים על הזמן 

שלמד בשואה.
מסכת זו נמצאת בידי אחי, הרה"ג רבי זונדל שטרן שליט"א, 
שקיבלה מחמיו, הרה"ג רבי מרדכי אפל זצ"ל, רבי יעקב ביקש 
לחרוט עלי נייר למזכרת נצח את מאורעותיו בשנות הזעם הנוראים, 

כשמבחוץ שיכלה חרב וחללים נפלו בכל רגע. בביטחון גמור רושם 
רבי יעקב בין דפי המסכת, כי למרות כל הרדיפות הנוראיות, כולו 
הודאה ליושב במרומים שהצליח בידו להמשיך וללמוד את הדף 
היומי במסתרים, ואף לסיים מסכת ועוד מסכת, עד כי לסיים את 
מסכת סוטה, האחרונה שבכרך זה לא עלה בידו, וכדורי המוות 

ככל הנראה הכריעוהו בעודו עוסק במעיין התלמוד.
בתחילת הכרך שלפנינו, כותב רבי יעקב את הודאתו ליושב 
במרומים, שזיכהו להתחיל ולסיים מסכת זו בשנת תרצ"ג, בעיר 
סיגעט, אלא שבבואו לרשום את לימודו בפעם השניה במחזור הבא,

היה זה בשנת תש"א בעיצומם של ימי התופת. והמלחמה. וכה 
רושם רבי יעקב בעמוד הראשון של מסכת נדרים, אלו דבריו 

המרטיטים:
מי אנוכי שאזכה להודות לד', כי עפר אני בחיי ורימה ותולעה 
אחר מיתתי, ובפרט לך דומיה תהילה. אבל לעצור במילים מי 
אוכל. הפעם אודה לה' בכפלים כי זה הפעם שנית שזכיתי להתחיל 
בש"ס ללמוד מסכת נדרים, וד' היה לי בעזרי וקל שקי יתן לי ולכל 
ישראל רחמים, שיכולים לעמוד כנגד הצרות שנתגברו עלינו, כי 
בצרה גדולה אנחנו עכשיו, כצאן לטבח יובל, וכעפר ארץ תחת 

רגלי כל האומות וכקוצים בעיניהם.
אהה רבש"ע, השקיפה ממעון קדשיך וברך את עמך ישראל 
במהרה, וידבר עמים תחת רגלינו ונזכה לביאת גואל צדק ישראל 
ולבנין בית המקדש במהרה, כי למה יאמרו הגויים איה אלוקיהם 
ובאמת אלוקינו בשמים, ובמהרה יחוס עלינו בישועות כלליות, 
והעושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל 

במהרה אכי"ר.
כה דברי השפל, והמדוכא בייסורים בכפלים שאי אפשר לפורטם, 
וקמיה שמיא גליה העותר והמצפה בכל רגע ורגע לישועה בתוך 

שאר ישראל, יעקב ב"ר ברוך ריעדנץ סיגעט א שלח תש"א.
ובהמשך כותב: 

ב"ה. אבקש מאדון כל העולמים שימחול לי בסליחה גמורה, 
על מה שלא למדתי מידי יום ביומו את הדף היומי כמו רגילות 
שלי, כי חלילה לא במרד ובמעל עשיתי זאת, אלא אנוס הייתי 
מחמת הרדיפות של הרשעים יש"ו, שהיו רצונם לגלות אותי עם 
כל ב"ב תלינה בגלותי, לדאבון נפשי, עם שאר אחינו בני ישראל. 
ומחמת צרות וצרות שונים שנגעו בי, לא היה לי פנאי ללמוד, כי 
טרוד הייתי להציל אותי עם כתב תעודות, והקב"ה ברב רחמיו 
היה לי בעזרי והציל אותי עם כל בני ביתי, ומעתה אודה לו בכל 
לבבי הנשבר, ואקוה דבעזרת ד' להשלים מה שחסרתי, אם יתן לי 
כח. והיום סיימתי פעם שניה מסכת זו, פה סיגעט מש"ק שמות 

תש"ב לפ"ק יעקב.
)מתוך 'מידות והנהגות טובות'(
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הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל ביראת שמים מחושית שזעקה מכל דיבור ומעשה

"ְוֶאת ִמְצוֹ ַתי ִּתְׁשְמרּו" )ויקרא כ"ו, ג'(
יראת השמים של רבינו היתה מוחשית. כל נוסח דיבורו, אם 

זה בשיחה איתו או בשיעורים, היה ספוג יראת שמים. כשהזכיר 

את דברי התורה היה אומר: "התורה הקדושה אומרת..." כשהזכיר 

את רבותינו הראשונים והאחרונים היה מזכיר זצ"ל... ניכר היה 

יראת הכבוד אליהם. כשהזכיר בתוך דבריו ציור של עבירה, 

כמו כשדן אם אחד מבשל חלילה וחס בשבת, כמה פעמים 

כשהזכיר בשיחות את אש הגיהנום פרץ בבכי... יראת השמים 

החושית זעקה מכל דיבור שלו.

כך גם בשיעור ההלכה שמסר, מלבד הלימוד עצמו, למדו 

התלמידים את יראת 

בו,  השמים שבערה 

למרות שמשנת תלמודו 

לו, לא  היתה בהירה 

כ"מצות  בה  התנהג 

אנשים מלומדה", ותמיד 

היה מעמיק בלימוד 

ה"משנה ברורה" ומדקדק 

בלשונו היטב. אם רק 

נראה היה לו, ולו לרגע, 

שהוא נוהג אחרת ממה 

שיצא לו עכשיו, העמיק 

בלימוד יותר ויותר. בער 

לו לדעת אם הוא נוהג ומורה לרבים כפסק ה"משנה ברורה".

ארע כמה פעמים, שלאחר שהעמיק עם מופלגי החבורה, 

גדולי תלמידיו, היטב, לפעמים התפרס הבירור על פני שניים 

ושלושה שיעורי הלכה. כאשר המסקנה היתה אחרת מכפי 

שנהג תמיד, שינה מיד את הנהגתו. הוא לא היה משועבד 

להרגליו. לא לקח לו זמן רב לשנות הנהגות שהיו מוסכמות 

אצלו. מיד כאשר עמד על דבר שזה מה שעליו לעשות וזוהי 

ההלכה וההידור - שינה מיד את הנהגתו.

בעניין זה סיפר תלמיד רבינו, הג"ר אליהו פינקל, מראשי 

הכולל ורבני שכונת גבעת שאול, שבתקופות שלמד עם רבינו 

בחברותא, ראה באיזו יראת שמים וכובד ראש ניגש ללמוד 

דברי הפוסקים, ופעם התבטא באזניו שמדברי הפוסקים עצמם 

ניתן וצריך להתחנך לצורה בה יש ללמוד הלכה, איך לפחד 

מהלכה ובאיזה כובד ראש יש להוציא פסק הלכה.

דבר זה ציינו רבים מהשואלים הקבועים, שניכר היה בפסיקתו 

יראת השמים וכובד הראש בה ניגש לשאלות, בפרט כאשר 

ההכרעה היתה קשה ראו את היראה והחרדה. וסיפר הג"ר 

יהושע יודלביץ שהיה נוכח כאשר נשאל בעניין בו החמיר 

מאד ובדרך כלל לא נזקק לדון בו, אולם פעם הסכים להכנס 

לעובי הקורה ולבסוף התיר, אולם כשיצא הפסק מפיו פרץ 

בבכי, היה זה מעמד כביר של יראת שמים.

כאשר ראה עבירה, ראו עד כמה כואב לו הדבר. חתנו הגאון 

רבי חיים דב אלטוסקי היה מספר שכאשר היה חוזר איתו 

בשבתות, בתקופה שהישיבה היתה בדיסקין היו חולפים 

בכביש הכניסה לירושלים ונסעו שם מכוניות בשבת, דבר זה 

היה מכאיב לו מאד, אולם הם נאלצו לעבור שם, אך לאחר 

תקופה הגה ברעיונו איזה דרך חלופית ללכת בה, שם יוכלו 

להחשף לפחות חילולי שבת. כך היה גם בשבועות הראשונים 

לעלייתו ארצה, אז העמידה הסוכנות לרשותו דירה בשכונת 

קטמון, אך היה זה רחוב שנסעו בשבת ולכן הוא כמעט ולא 

שהה בו. קשה היה לו לראות חילולי שבת של יהודים ועוד 

בארץ ישראל, לכן שהה הרבה בישיבה ובבית גיסו עד שהדירה 

במטרסדורף היתה מוכנה.

בשנת תשכ"ז, כאשר נפתחה בחסדי השי"ת הדרך להגיע 

לכותל המערבי, הלך עם קבוצה מבני הישיבה לשם. כאשר 

התקרבו ולפתע שמעו את פעמוני בתי תיפלתם, פרץ רבינו 

בבכי מר. איך שייך טומאה כזו ליד קדש הקדשים. גם כשהגיע 

לכותל עצמו בכה והזכיר בהתרגשות את הפסוק )איכה ד. יב( 

"לא האמינו מלכי ארץ כי יבא צר ואויב בשערי ירושלים", 

אפילו הגויים הבינו עד כמה אי אפשר בלי ירושלים וידעו 

שמעולם לא הצליחו אויבים לכובשה. ורק משום שלא נהגו 

על פי התורה היא נחרבה.

מקדש עמו ישראל
כאשר סידר חופה וקידושין היה בהתרגשות רבה, ופעמים 

רבות בברכת האירוסין שתחת החופה היה קולו נשנק מדמעות. 

תלמיד שאלו פעם מה פשר ההתרגשות הגדולה, הרי כמעט 

בכל יום הוא מסדר קידושין?

ענה רבינו: "ראשית, הלא בכל חתונה מקימים כאן בית 

חדש בישראל שמוקם על אדני התורה ומה יותר מרגש מזה. 

אבל יש כאן הרבה יותר מזה, שהרי הנוסח של ברכת אירוסין 

הוא "אשר אסר לנו את הארוסות והתיר לנו את הנשואות 

ידי חופה וקידושין", שהרי כל  לנו מקדש עמו ישראל על 

קדושת כלל ישראל מונחת בקשר של נישואין שהארוסות 

אסורות, שהרי קודם מתן תורה כותב הרמב"ם )אישיות פ"א 

ה"א( "אדם פוגע אשה בשוק ומכניסה לתוך ביתו" בלי שום 

הכנות והזמנות. וכיון שניתנה תורה - נתחדשה הלכה שכלל 

ישראל צריך הכנות וקניינים, מתחילה קנין אירוסין ואחר כך 

קנין אישיות, והלא זה סמל לכל קדושת כלל ישראל שלא 

משתמשים ונהנים מהעולם בלי הכנה לעשות כרצונו יתברך".

)מתוך 'מגדלתו ומרוממתו'( 

כאשר נפתחה, בחסדי השי"ת, הדרך להגיע לכותל המערבי, הלך עם קבוצה 
מבני הישיבה לשם, כאשר התקרבו ולפתע שמעו את פעמוני בתי תיפלתם, 

פרץ רבינו בבכי מר, איך שייך טומאה כזו ליד קודש הקדשים??? 

הגאון רבי חיים פנחס שיינברג זצ"ל
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מרן הגרא"מ שך זיע"א, בדוגמא אישית על עמל התורה וניצול כל רגע ורגע
"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" )ויקרא כ"ו, ג'(

וברש"י: שתהיו עמלים בתורה
היה זה בתקופת מלחמת השחרור, כאשר היה הכרח להאפיל 
בלילות את הבתים, ולמנוע אפילו מקרן האור הקטנה ביותר לפרוץ 
החוצה ולהסגיר את בתי התושבים – אשר עלולים להיות מטרה 

לכלי המשחית של חיילות האויב.
העלטה הכבדה והאפילה העמוקה – העיקו כמובן על כולם, 

אולם לרבינו היתה בעיה חמורה שבעתיים... הכיצד 
יוכל ללמוד בחשיכה? להפרד מהתורה למשך כל 

שעות החשיכה – לא היתה זו כלל אפשרות 
אשר באה בחשבון!

אכן, אל דאגה! בסופו של דבר נמצא פתרון. 
רבינו נטל סולם, טיפס אל הבוידעם, ושם, 
מבלי שאיש ירגיש במעשיו – הדליק נר, 
התכרבל בפינה ועסק בתורה, משוש חייו....

וזה המקום להזכיר, כי באותם ימים, 
כאשר הישוב היהודי בארץ הקודש נאבק 

על קיומו – נולד החיבור הראשון מספרי 'אבי 
עזרי'. בהקדמתו לכרך הראשון, שיצא לאור בימי 

מלחמת תש"ח – חותם רבינו: "הכותב בדמע, בירושלים 
הנתונה כיום במצור ובמצוק, מבחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה".

כי אצל מי שדבוק כל כולו בלימוד התורה הקדושה – אין הבדל 
בין ימי שלוה לימי מלחמה... הימים כולם לא נועדו אלא בכדי 
לשרת מטרה אחת ויחידה: ההתעלות בתורה הקדושה, כאשר 

במטרה זו יכול הוא למצוא את כל האושר והשמחה שבעולם!
כשאי אפשר ללמוד

 אכן, על אף שכבר הזכרנו, כי אין לראות במצב של קושי או 
כאב משום הצדקה להתרשלות בעבודת שמים – ברור שישנם 
מצבים בהם האדם אינו יכול לשקוע בתלמודו כבימים כתיקונם... 
ברור שישנן שעות, או ימים – בהם האדם שקוע במכאוביו, או 
בטרדותיו, או בשאר נסיונות המונעים ממנו להקדיש את כל כולו 

לעבודת בוראו...
אמנם, גם בזמנים מעין אלו - עדיין יכול האדם למצוא דרכים 
רבות ושונות בכדי לנצל את הימים או את הרגעים הללו היטב, 
ולא להניח להם לחלוף לבטלה מבלי ליצוק לתוכם תוכן של 
ממש... דוגמה לכך, העניק רבינו בהזדמנויות רבות מספור, כמו 
למשל במקרה הבא, עליו סיפר בעל "שבט הלוי", רבי שמואל 

הלוי וואזנר )שליט"א( זיע"א:
היה זה כאשר עלה הרב וואזנר ביום מן הימים אל ביתו של 
רבינו, ומצאו, כשהוא יושב ליד הרבנית וסועד אותה בחוליה. 
התבוננות קלה, די היה בה בכדי להבהיר כי רבינו אינו מכלה את 
זמנו ריקם... פיו מלמל בלא הרף, אף שקולו לא נשמע בכדי שלא 

להפריע את מנוחת החולה.

ברגע הראשון, סבור היה הרב וואזנר כי רבינו שקוע בתפילה על 
החולה, ולפיכך לא אמר מאומה בכדי שלא להפריעו. אולם לאחר 
רגע – היה זה רבינו שקיבל את פניו של האורח החשוב, ובפנותו 
אליו אמר: "איני מרוכז עתה כדי ללמוד בעומק העיון, אסור לי 
גם להסיח דעתי מהטיפול בחולה, לכן חוזר אני על פסוקי אמונה, 

ומקיים שתי מצוות כאחת: תלמוד תורה – וחיזוק האמונה!"...
הרי לנו, כיצד ניתן לנצל גם את הרגעים הקשים, גם את השעות 
בהן לא ניתן להקדיש את כל הכוחות ללימוד התורה ולשקיעות 
המוחלטת בה.... עם רצון אמיתי וכן – ניתן להפיק תועלת רוחנית 
גם מהזמנים הללו, ולנצלם היטב למשימות שקשה לפנות להן 

זמן בחיי היום-יום...
לימוד תורה של שעת הדחק

בהזדמנות אחרת, כאשר נבצר מיכולתו של רבינו ללמוד 
כהרגלו, בעומק שקידת העיון המוחלט - הוא חשף בפני 
תלמידיו טפח מגדלות נפשו ואהבת התורה אשר פיעמה 
בו, כאשר סיפר להם מעשה נפלא מבית מדרשו של הגר"י 
סלנטר, מעשה אשר יש בו כדי ללמדנו כי בכל מצב, תהיינה 
הנסיבות אשר תהיינה – יכול האדם לדבוק בלימוד התורה 
ולנצל את זמנו היטב בכדי לדרוש עוד ועוד אוצרות רוח כבירים.

היה זה כאשר מצבה של הרבנית היה קשה ביותר, ורבינו המתין 
בדריכות לתוצאותיהן של בדיקות שאמורות היו לברר את חומרת 
המצב. בשלב מסוים, פנה רבינו אל תלמידיו אשר ליווהו בשעה 

קשה זו, ואמר להם:
"במצבים קשים מעין אלו, כאשר קשה להתרכז בדברי תורה – 

נזכר אני בדרשתו של הגאון רבי ישראל מסלנט"...
"היה זה לאחר אחת מדרשותיו של רבי ישראל, דרשה חוצבת 
להבות אש, אשר הוקדשה לתיאור גודל חיוב לימוד התורה המוטל 
על כל אחד ואחד מישראל. כאשר ניגש אליו אחד הנוכחים, יהודי 
פשוט, תמים וירא שמים – אך עם הארץ, ותינה בפניו את צערו: 
הוא סיפר, כי לא קרא מעולם ואף לא שנה, אינו יודע גמרא ואפילו 
לא משנה או חומש, ולאחר מכן שאל בכאב: 'רבי, מה אעשה? מה 

יהיה עלי? כיצד אוכל אני ללמוד תורה?'
אולם רבי ישראל לא נסוג מדעתו, על פיה כל אדם יכול וחייב 

ללמוד תורה. 
'מה אתה עושה בבוקר כאשר אתה ניעור משנתך?' שאל הוא 
את אותו יהודי פשוט, אשר נענה על אתר וסיפר כי הינו נוטל את 
ידיו, לובש ציצית, אומר 'מודה אני', הולך לבית הכנסת כשהוא 

עטור בטלית ותפילין, ולאחר מכן פונה לשגרת יומו.
'אם כן' – השיב רבי ישראל – 'מה לך כי תלין על שאינך יכול 
ללמוד תורה? הלא בודאי יכול אתה גם יכול! בכל יום שנן לעצמך 
ואמור: בבוקר – צריך ליטול ידיים, ללבוש ציצית, לומר 'מודה 
אני', להניח תפילין, ללכת לבית הכנסת ולהתפלל! כל ההנהגות 
הללו – הרי הן 'הלכות', ו'הלכה' – הרי היא חלק מהתורה! כאשר 

ברגע הראשון, סבור היה הרב וואזנר כי רבינו שקוע בתפילה על החולה, 
ולפיכך לא אמר מאומה, בכדי שלא להפריעו. אולם לאחר רגע – היה 

זה רבינו שאמר: "איני מרוכז עתה כדי ללמוד בעומק העיון, אסור לי גם 
להסיח דעתי מהטיפול בחולה, לכן חוזר אני על פסוקי אמונה..." 

המשך בעמוד הבא <<<

מרן הגרא"מ שך זיע"א
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תיעוד מרגש על עמלות התורה של מרנן הפני מנחם והגרי"ש אלישיב זצוק"ל 
הרב מנשה גליקזאהן

"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" )ויקרא כ"ו, ג'(
וברש"י - יכול זה קיום המצוות כשהוא אומר ואת מצוותי תשמורו 
וגו' הרי קיום המצוות. אמור היא מה אני מקיים אם בחוקותיי 

תלכו "שתהיו עמלים בתורה". 
רש"י הקדוש שם דגש מיוחד על ענין העמלות, מלבד העניין של 
"והגית בו יומם ולילה" ישנה תביעה מיוחדת מעם ישראל להיות 

עמלים בתורה. כיצד הופכים לעמלים בתורה? 
להיות 'עמל בתורה' פירושו להתייגע בדברי 
הגמרא, להזיע כדי להגיע למתיקות התורה. 
בשביל להגיע למדרגה נעלה זו דרושים עמל 
ועבודה פנימית מול תחבולות היצר, להניח 

בצד חיי שעה ולעסוק בחיי העולם הבא.
כיצד רוכשים עמל בתורה? 

מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, עמוד ההוראה 
אשר זכה להאיר את דורנו באור תורתו - 
כיצד הגיע לעמלות כזו, שכל מי שחסה אי 
פעם במחיצתו לא גמר להתפעם ממנה? 
מעבודה פנימית ומלחמה עיקשת ביצה"ר. 

הסיפור הבא, יעיד על כוחות הנפש ששאב רבינו, עד שזכה 
להגיע לדרגות נישאות. היה זה בשנות צעירותו. קירות ירושלים 
העתיקים כוסו במודעות ענק המבשרות על בואו של החזן הדגול 
ר' יוסלה רוזנבלט, שאמור לשבות בירושלים וינעים בקולו את 
התפילות. רבינו, שהיה אז אברך צעיר, ראה את המודעות והתלהב. 
"הן מחבב הוא חזנות ומה רע אם ילך לשמוע את החזן הדגול?" 
מהרהר הוא בתוכו, אך אז החל ויכוח סוער בתוכו. קול אחד אומר 
לו: "יוסלה הינו חזן דגול ויר"ש, ומדוע לפספס הזדמנות נדירה?" 
ומצד שני עולה קול נוסף ואומר : "בשביל זה לסגור גמרא ולנדוד 

עד ביהכ"נ החורבה?" 
בסופו של דבר החליט לוותר על התענוג, שם את עקבותיו לעבר 
אוהל שרה אך אז חזר שוב אותו ויכוח פנימי בתוכו, מהרהר הוא: 
"הן אנשי ירושלים אנשי צורה הם והולכים הם בהמוניהם לעבר 

החורבה ולמה אגרע?" בעוד השאלה מהדהדת בתוכו, החליט רבינו 
להצטרף אף הוא להתענג מסלסוליו של החזן הנודע, והחל עושה 
את דרכו, עד שהגיע סמוך ונראה לבית הכנסת החורבה. אוזניו 
כבר קלטו את קולו הרם של החזן המופלא, והוא התרגש מאוד, 

אך באותו רגע קפץ על עומדו. 
"מזה להתרגש??" תוהה הוא בזעזוע,  וכי ייתן להכניס בנפשו 
הזכה רגש אחר במקום רגש של לימוד הגמרא?? על אתר שב 
על עקבותיו בהחלטה נרגשת ודרמטית "מקומי הוא 
באוהל שרה!!" כך רכש מרן זצוק"ל את עמל התורה 

שפיעמה בקרבו עד יומו האחרון עלי אדמות.
כיצד נראה עמל התורה?

בספר "פני מנחם" מובא סיפור על כ"ק מרן ה"פני 
מנחם" מגור המעיד על גדלותו ועמלותו בתורה. מרן 
בעל הפני מנחם היה יושב בחדר לימודו, רכון על 
ספריו הרבים ולומד בריכוז רב את סוגיות הש"ס. 
מפעם לפעם נוסף ספר לערימת הספרים שהיו על 
ויוצא  וניגון הלימוד משובב כל לב בוקע  השולחן, 

בהשתפכות, ניגונו של מרן הפני מנחם. 
באחד הימים, נקש בנו על דלת חדר הלימוד. באותה העת, ישב 
הרבי בחדרו כמנהגו. שקוע הוא בלימודו הטהור עד כי לא שמע 
את נקישות הדלת. בנו של הרבי ידע היטב, שכשאביו לומד לא 
ישמע הוא את הנקישות. אמנם הייתה זו שאלה דחופה שאינה 
סובלת דיחוי, והוא החל להגביר את קצב הנקישות, אך לשווא, 

הרבי לא שם לב. 
עקב דחיפות העניין, פתח את הדלת קמעה והציץ פנימה, אך 
עדיין היה הרבי שקוע אף כשפתח את הדלת לרווחה תוך כדי 
חריקה צורמנית שנשמעה היטב, לא נרשמה שום תגובה מצד 
הרבי, כך עומד הבן בהשתוממות במשך שעה ארוכה, אין הוא רוצה 
להפריע ללימוד אביו. מחכה שאביו ירים את עיניו מן הספר ואז 
יפנה אליו אך זה לא קרה. רק לאחר זמן מה, הרים הרבי את עיניו 
הטהורות מן הספר תוך כדי מחשבה מאומצת בסוגיה הסבוכה 

שלמד, הבחין בבנו וניגש אליו.

כ"ק מרן בעל הפני מנחם זצוק"ל לא פתח את הדלת
על אף הנקישות הרמות שהלכו וגברו מרגע לרגע

<<< המשך מעמוד קודם

תשנן את ההלכות הללו, אף ששגורות הן על פיך, הרי שתזכה 
בכך למצות 'תלמוד תורה', ושכרך הרבה מאד!' סיים רבי ישראל, 

ועיניו של היהודי התמים – אורו..."
כך סיפר רבינו לתלמידיו, ומיד המשיך:

"אנו, בימים כתיקונם, בודאי נתבעים ליותר מכך. אם נבוא 
לשמים ונטען כי שיננו את ההלכות היומיומיות – בודאי לא נצא 
בכך ידי חובתנו. אולם במה דברים אמורים? בזמנים של שגרה! 
לעומת זאת, ברגעים בהם הריכוז קשה, והלימוד בעומק העיון 
בלתי אפשרי – הרי שגם לימוד תורה מהסוג הזה יקר הוא וחשוב, 

ואת זה – יכול לעשות כל יהודי בכל מצב שהוא!
"את זאת" – הטעים רבינו – "משתדל אני לקיים... ברגעים קשים 
מעין אלו – אני חוזר ומשנן לעצמי: צריך לשמור שבת, אסור לאכול 
ביום הכיפורים, יש ליטול לולב בסוכות, וכן הלאה וכן הלאה, וכך 
– מנצל אני גם את הרגעים הללו ללימוד תורה אשר אין ערוך 

לשוויו, ויוצק קיתונות של נוחם על נפשי!"...
בהזדמנות אחרת, כאשר היה רבינו שקוע בטיפול ברעייתו הרבנית 
עד כדי כך שלא היה באפשרותו אפילו להגות באותן מצוות פשוטות 
השגורות על פיו של כל יהודי – מצאוהו בני ביתו כאשר הוא משנן 
לעצמו את אותיות הא'-ב'! כן... גם אותיות קדושות אלו – ראויות 
הן לקיים בהן מצוות 'לימוד תורה' בשעת הדחק, ורבינו ידע כי 
במקום בו לא ניתן לקיים את המצוה באיכות גבוהה יותר – אין 

להקל ראש ולזלזל בערכו של לימוד מהסוג הזה...
ללמדך, שכל התירוצים שבעולם לא יועילו: אין רגע בו לא ניתן 
לקיים את מצות תלמוד תורה, אין רגע בו יכולים אנו לפטור עצמנו 
מחובתנו הרוחנית כלפי בוראנו, ואפילו ברגעים הקשים והעמוסים 
ביותר – נוכל להרויח אוצרות נצח, אם רק ניתן את דעתנו לכך 

ונעשה את אשר לאל ידנו!
)מתוך 'אורחות החיים'(

כ"ק מרן בעל הפני מנחם זצוק"ל | צילום: ישיבת בית אל
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המשך בעמוד הבא <<<

הגשר שעליו שר הצבא וחייליו קרס, ואיתו צנחו לנהר רבים מהחיילים וטבעו למוות
הרב ישראל ליוש

ִביִעת... ְוִצּוִיִתי ֶאת ִּבְרָכִתי" )ויקרא כ"ה, כ'-כ"א( ָנה ַהּׁשְ "ְוִכי תֹאְמרּו ַמה ּנֹאַכל ַּבּׁשָ
פסוקים אלו מעוררים תמיהה גדולה, הרי הקב"ה מבטיח לעם 
ישראל שאם ישמרו שמיטה - הארץ תתן פריה והם יאכלו לשובע 
את לחמם, ולאחר מכן התורה מבטיחה עוד 'וציויתי את ברכתי 
לשלש השנים', והבטחה זו נאמרת לאלו שישאלו 'מה נאכל בשנה 
השביעית?' אך ממה נפשך, אם השואלים הללו לא מאמינים להבטחה 

הראשונה ושואלים שאלות - מה תעזור להם ההבטחה השניה?
עפ"י דברי רש"י והספורנו, הפסוקים מתבארים היטב: יש כאן 

שתי הבטחות שונות שנאמרו לשני סוגי אנשים. 
ההבטחה הראשונה, היא הבטחה שתהיה ברכה 
והאוכל יתברך במעיים  במזון, שיאכלו מעט 
וישבעו כאילו אכלו הרבה, וברכה זו היא כפולה, 
כי לכמות קטנה נדרשת עבודה מועטת, ואילו 
התועלת ממנה היא ככמות גדולה. הבטחה גדולה 
זו, היא למאמינים שאינם שואלים שאלות, אלו 
ציווי  שבטוחים במזונם על אף שיקיימו את 

התורה ולא יעבדו בשמיטה.
אך ישנה הבטחה שניה, והיא פחותה מן הראשונה. 

הבטחה זו נאמרה למסתפקים שאינם מאמינים בהבטחותיו של 
הקב"ה בתמימות, אלא שואלים שאלות, "מה נאכל? הרי לא זרענו! 
איך המעט יספיק באיכותו?" להם מבטיח הקב"ה, שאם בכל אופן 
ישמיטו את שדותיהם ולא יזרעו - תהיה להם גם ברכה והם יראו 
אותה בעיניהם, שהתבואה תעשה בכמות פי שלוש מכל שנה, אך 
ברכה זו היא פחותה מקודמתה, כיון שכאשר הכמות גדולה, גם 

העבודה עליה היא רבה.
הגאון רבי אליהו לופיאן זצ"ל היה אומר, שהנהגה זו איננה 
הנהגה רק בשמיטה, אלא הנהגה קבועה של הקב"ה עם ברואיו. 
באותה מידה שהאדם בוטח בה' - כך הקב"ה נוהג איתו, כמש"כ 
'ה' צלך על יד ימינך', ודרשו חז"ל שהאדם הוא כצל, כשתראה לצל 
אצבע - הוא יראה לך אצבע כנגדך, ואם תראה לו שתי אצבעות - 
אף הוא יראה לך שתי אצבעות כנגדך, כך הקב"ה צלו של האדם, 
כמדת הביטחון שמראה האדם - כך ייטיב איתו הקב"ה. אם האדם 

יבטח בו ולא ישאל שאלות, הברכה תהיה בהתאם.
•••

חסידו של הרה"צ רבי מרדכי המגיד מטשרנוביל זצ"ל נכנס אליו 
כדי להתברך. הרבי התעניין בשלומו ובסדר יומו, והחסיד ספר לו 
כי הוא עוסק לפרנסתו במסחר בשוק המקומי, ומידי בוקר כאשר 
הוא מתעורר משנתו, הולך הוא אל השוק ועוסק במסחרו, ורק 

לאחר מכן הוא נפנה לתפילת שחרית.
הרבי העיר את תשומת לבו, כי אין זו דרכה של תורה. "הדבר 
הראשון שעליך לעשות ישר בקומך ממשכבך, הוא להתפלל, 
אם תעשה כך" – המשיך הרב לדבר אל לבו – "בודאי תצליח 

בעסקיך יותר".
ענה החסיד לאדמו"ר: "אין לי ברירה, אם אלך אל השוק אחרי 
התפילה, אפסיד את כל הקונים, ולא יהיה לי עם מי לעשות עסקים". 

"אספר לך סיפור", ענה לו האדמו"ר, "מעשה ביהודי ששרת 
בקודש כמלמד דרדקי בביתו של עשיר העיירה. תקופה ארוכה 
הוא שהה מחוץ לביתו, על מנת שבתום התקופה ישוב לביתו עם 

סכום כסף מכובד שישלם לו העשיר על עבודתו.
ויהי היום והמלמד החליט לשוב את ביתו. נתן לו העשיר את 
ויצא לדרכו. בערב שבת, פנה המלמד לאכסניה  מלוא הכסף, 
שהיתה על אם הדרך, כדי לשבות שם בשבת. הוא חשש מאוד על 
צרור הכסף שבאמתחתו, לבל יראוהו חומדי ממון למיניהם, ולכן 
הטמין את הכסף במקום מסתור אשר לא יעלה בדעתם לחפש 
אותו שם. כל השבת חשב המלמד 
על הצרור המונח אי שם, ובלבו 
קיוה כי נשאר במקומו וזרים לא 

ראוהו ונטלוהו.
אך יצאה השבת, תיכף סר אל 
מקום המחבוא, ולשמחתו מצא שם 
את הצרור, לבו לא שקט עד אשר 
ספר ומנה את כל המטבעות אחד 
לאחד, תחילה מנה את מטבעות 
הזהב, ולשמחתו לא חסר שם אף 
מטבע אחד, ולאחר מכן מנה את מטבעות הנחושת, כדי להיווכח 

שגם מהם לא חסר אף מטבע.
התפלאו הנוכחים, מדוע אתה סופר גם את מטבעות הנחושת, הרי 
אם נוכחת לדעת שלא גנבו מטבעות הזהב, סימן הוא שהגנבים 
כלל לא ראו את צרור המטבעות, שהרי אם כן היו כבר גונבים 

את מטבעות הזהב....
מוסר רב ניתן ללמוד מסיפור זה, המשיך המגיד לדבר עם החסיד, 
אם כל בוקר אתה רואה שהקב"ה מחזיר לך את נשמתך ואתה 
קם על רגליך בריא ושלם, ודאי שהוא גם ימשיך וידאג לפרנסתך. 
דאגה לפרנסה על חשבון זמן התפילה, דומה לספירת מטבעות 

נחושת אחר שלא חסר ממטבעות הזהב כלום". 
"אל דאגה" – הרגיע אותו האדמו"ר – "פתח את יומך בתפילה 

לה', בטח בו, והוא יכלכלך".
•••

ידידו של הגאון רבי אליהו ליוערט זצ"ל, תלמידו של מרן החפץ 
חיים, היה עשיר גדול, רכושו התפרס על פני תבל. אפיקי השקעה 
רבים היו לו, קרקעות, תעשיה ומסחר, ועוד. רבי אליהו מספר כי 
מרוב עושרו ובטחונו בממונו, היה מתרברב ואומר: "רכושי רב 
כ"כ ומפוזר על פני אפיקים רבים כל כך, גם הקב"ה אינו יכול 
לרושש אותי מנכסיי, כי אם יפלו הקרקעות, אזי אתעשר מבתי 
החרושת שברשותי, ואם הם לא יניבו פרי, אשים בטחוני בעסק 

מטילי הזהב שבבעלותי". 
רבי אליהו נוהג היה להזהיר אותו תמיד לבל ידבר כך, "הרי 
הקב"ה, שהוא כל יכול, בכוחו לעשות הכל, 'גלגל החוזר בעולם', 
ומי יודע להיכן תגיע?!" אך הגביר לא שת לבו לכך והמשיך לבטוח 

בכוחו ובעשרו במצח נחושה.
בבעלותו של העשיר היה גם גשר שנישא מעל הנהר, העוברים 

 מדוע עליך לספור את מטבעות הנחושת
אם נוכחת לראות שלא גנבו מאומה מטבעות הזהב?
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<<< המשך מעמוד קודם

בו היו משלמים מכס על השימוש בגשר. גשר זה, לא היה בכוחו 
לשאת משא כבד, וחל איסור לעבור עליו יותר ממספר עגלות 
מעטות בבת אחת. יום אחד, עבר שם שר הצבא המקומי, וחייליו 
ליוו אותו, הם לא שמרו על הכללים ורבים עלו על הגשר בו 
זמנית, או אז קרה את שהיה צפוי, הגשר קרס ורבים מהחיילים 

נפלו לנהר וטבעו למוות.
שר הצבא כעס מאוד, וחיפש את בעל הגשר כדי להעמידו לדין 
על מחדל הגשר הרעוע. היהודי העשיר ששמע כבר מהמקרה הנורא, 
החיש מהר את צעדיו והחליט כי הוא בורח מן המדינה מאימת 

שר הצבא, במנוסתו מילא שק גדול של שטרות כסף, מהן יתפרנס 
בעת בריחתו. כאשר יצא את גבולות המדינה וחש מעט בטחון, 
פתח את השק לספור את השלל שאסף מביתו, והנה חשכו עיניו, 
הוא נחרד לראות כי מרוב בהלה, במקום לאסוף שטרות כסף, הוא 

אסף מסמכים שונים שאין לו מהם כל תועלת במנוסתו...
לימים כאשר פגש שוב בידידו רבי אליהו, סיפר לו את הקורות 
אותו, ובדמעות הודה כי נוכח הוא על בשרו שאין כה' אלוקינו הזן 
ומפרנס, ברצונו מעשיר וברצונו מרושש, ואף בעשירות של אדם 

צריך הוא לזכור כי הכל מאתו יתברך.

 מה הקשר בין תפילת אב הרחמים לצום כ' בסיון, ומה מקורו של התוספות הארוך על דף עז במסכת בבא קמא??
מנשרים קלו ומאריות גברו...

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

כשמבקשים משובבי הכתה לומר עמוד גמרא בעל 
פה, ממלמלים הם במהירות את העמוד הקצר ביותר 
בש"ס, בן השורה אחת, שבמסכת בבא קמא דף ע"ז, "פרה מטמאת 
טומאת אוכלין, הואיל והיתה לה שעת הכושר". עמוד הגמרא הינו 
כה קצרצר, משום שבעלי "התוספות" חיברו עליו "תוספות" ארוך 

ומורכב, שתופס את עימוד העמוד כולו. 
מתי ובאלו נסיבות חובר ה"תוספות" הגדול הזה, שכל לומדי 

הגמרא מכירים? 
בכל בתי הכנסיות יודעים כולם, שב"שבת מברכים" לא נאמרת 
תפילת "אב הרחמים", הנאמרת לפני תפילת המוסף ומוקדשת 
לנרצחים שנהרגו על קדושת השם. כולנו מכירים גם את ההלכה 
הפסוקה בשולחן ערוך )או"ח סימן תכט(, שבשבתות חודש ניסן 
לא אומרים "אב הרחמים" וגם לא "צדקתך צדק". אך השבת, בה 
מברכים את חודש אייר, יאמרו את התפילה המיוחדת הזאת. מדוע 

דווקא בשבת זו לא מדלגים עליה?
כדי לענות על שאלות אלו, עלינו 
להפליג על משק כנפי ההיסטוריה, 

לשנת ד' אלפים תתנ"ו. 
ארץ ישראל נשלטה בידי המוסלמים, 
שהציקו בכל כוחם לנוצרים, שחיו 
בירושלים וסביבותיה. הנוצרים סבלו 
וסבלו, עד שנזיר צרפתי מופרע, פטר שמו, 
שב מירושלים לאירופה והחל להסעיר 
את הקהילה הנוצרית, על סבל אחיהם 
שבירושלים. סיפורי ההצקות הגיעו 

לאוזניו של האפיפיור, והלה כינס אסיפת פרשים בעיר קלירמון. 
ארץ ישראל נחשבה בכל הדורות לחבל ארץ אסטרטגי ומדיני חשוב 
ביותר. זאת מפני שארצנו יושבת על נקודה מרכזית במזרח התיכון 
והיא גם נגישה לנמלי ים. הנוצרים, שחשבו פוליטיקה אך דיברו 
על הדת הנוצרית, החליטו פה אחד לצאת למסע כיבוש ירושלים, 
כדי להציל, כך לטענתם, את הנוצרים העשוקים מידי המוסלמים.

רבבות נוצרים אירופאיים התיצבו לקול קריאת האפיפיור, וחיילי 
הצבא הענק תפרו צלבים על בגדיהם. הצבא יצא לדרך.

האסירים הנוצרים יצאו לדרך
אך כמו לכל מהומה מצטרפים הפוחזים והפוחחים. מאות פושעים 
צרפתים, עבריינים ואסירים נמלטים, החליטו להצטרף לצבאו של 

הנסיך גוטפריד. ה"צדיקים" הצרפתיים לא חשבו במיוחד על הצלת 
נוצרי ירושלים, כי אם על הזהב והכסף שישדדו מהמוסלמים 
ומכל אלו שיפלו לידיהם. גדודי הפושעים התארגנו, ועד שמסע 
הצלב ייצא לדרך, החליטו הפוחזים לשדוד בינתיים  גם את יהודי 
אירופה, המתגוררים בסמיכות. גדודי הפושעים הפיצו ביניהם 
סיסמה, לפיה: "אנו הולכים להילחם ב"כופרים המוסלמים", בעוד 
ש"הכופרים היהודים" שהרגו את "אותו האיש", גרים בארצינו 

ויושבים לבטח על אדמותינו". 
"גדודי הצלב" סחבו את יהודי רואין שבצרפת לכנסיות, ורצחו 
את אלו שלא הסכימו להיכנס לכנסיה. יהודי צרפת חששו לעורם 
ומיהרו לשלוח בקשה ליהודי גרמניה להתפלל בעדם. יהודי מגנצא, 
שחיו תחת שלטון הקיסר הנריך הגרמני, חשבו לתומם שהקיסר 
ירום הודו יפרוש את כנפי שלטונו עליהם ויצילם מגדודי הצלב 
האימתניים. הם לא חששו לעורם שלהם, אך מיד גזרו יום תפילה 
ותענית להצלתם של יהודי צרפת, שאינם מתגוררים בשלטון החסד 
של הקיסר. יהודי גרמניה העתירו בתפילה למען אחיהם שבצרפת, 
מבלי לדעת שכדאי להם מאד לכוון 
בתפילתם גם על עצמם, בבחינת 'כל 
המתפלל על חבירו והוא צריך לאותו 

הדבר- נענה תחילה'.
המציאות האכזרית טפחה על פניהם 

כעבור שלשה חודשים בלבד.
קדושי אשפיירא וורמייזא

חיילי מסע הצלב התקרבו לגרמניה 
בדרכם לירושלים. )האם הדרך חייבת 
בטוח.  לא  כלל  בגרמניה?  לעבור 
ב"קונטרס גזירות תתנ"ו", לרבי אלעזר ברבי נתן הלוי ממגנצא, 
מסופר שלנזיר הצרפתי, שנחשב ל"נביא המסע", היה חבר טוב, 
שהלך אמנם על שתיים, אך הוא לא היה בן אדם אלא ברווז. העוף 
המגעגע הלך כרצונו, וההמונים נהרו אחריו, מתוך אמונה עיוורת 

שהברווז יוליכם קוממיות לארץ הקודש...(
הקיסר, שישב באיטליה, מיהר להזהיר את הנסיך גוטפריד שלא 
לגעת ביהודים לרעה. גם הנזיר פטר קיבל התרעה חמורה לשמור 
על עצמו ועל ברווזו, ואכן, גדודיו של הנסיך גוטפריד והנזיר פטר 

לא נגעו ביהודי גרמניה.
אך רצתה ההשגחה העליונה, ולמרות אזהרת הקיסר החליטו 
גדודי הרוצחים והפושעים שהצטרפו ל"מסע הצלב", שלא לציית 

הקדושים שהועלו על המוקד וגופם נותר שלם
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לקיסר ולטבוח ביהודים. ביום ח' באייר פרצו גדודי הצלב לעיר 
אשפיירא ורצחו עשרה גברים יהודים ואשה אחת, שלא הסכימו 
להתנצר. הנוצרים ניסו לרצוח יהודים נוספים, אך ההגמון של 
אשפיירא גירש את הפראים מהעיר והבריחם לכל רוח. בקינת 'מי 
יתן ראשי  מים' אנו קוראים: "ואקונן מר עלי הרוגי שפיירא, בחודש 
השני בשמונה בו ביום מרגוע )בשבת(, נהרגו בחורי חמד וישישי 
הדרה נאספו יחד, נפשם השלימו במורא על יחוד השם המיוחד, 
גבורי כח עושי דברו למהרה, וכהני ועלמי נגוועו כולם בעשרה". 

הנוצרים הגיעו בכ"ג באייר לוורמיזא, שהיתה עיר גדולה לעיונה 
של תורה. 800 יהודי העיר שילמו כסף רב להגמון המקומי כדי 
שיצילם, וההגמון פתח בפניהם את דלתות ארמונו ושיכנם באולם 
גדול ורחב ידיים. במשך שבוע לחמו חיילי ההגמון בגדודי הצלב, אך 
כעבור שבוע הודיע ההגמון ליהודים שהנוצרים עומדים לפרוץ את 
הארמון והוא ממליץ להם בהמלצה אישית חמה ודואגת שיתנצרו.

היהודים ההמומים הודו להגמון בלבביות וביקשו ממנו להמתין. 
"אנו רוצים לדון בינינו ולהרהר יחדיו על הצעתך הנדיבה. תן לנו 
מעט זמן לחשוב", הפצירו היהודים. ההגמון יצא אל גדודי הנוצרים 
וביקשם להמתין. "היהודים רוצים להתייעץ האם כדאי להם 
להתנצר", אמר וסגר את דלתות האולם הגדול. ההגמון וחייליו 
המתינו להחלטת היהודים, אך ההחלטה לא הגיעה. כעבור מספר 
שעות, כאשר פקעה סבלנותם של גדודי הנוצרים, פרצו הם לאולם 
והמחזה שנגלה לעיניהם היה מבעית ונורא. 800 היהודים בחרו 
לאבד את עצמם לדעת, כדי שלא ייאלצו להתנצר. ההורים שחטו 
את ילדיהם והזקנים שחטו את הצעירים, עד שכולם כאחד מתו 
על קידוש שם ה', הנוצרים לא התרגשו במיוחד מהמחזה האימתני 
והתעללו בגופות הקדושים ואף לקחו מהם את בגדיהם וכליהם.

המלחמה האחרונה של מגנצא
יהודי מגנצא, ששמעו  בחשש ובפחד על קורותיהם המזעזעים 
של אחיהם בערים אחרות, מיהרו להיפגש עם ההגמון של עירם. 
ההגמון המגנצאי קיבל את פני פרנסי היהודים בחביבות רבה 
והציע להם להגיע, עם כל רכושם הרב, לארמונו. חיילי ההגמון 
נעלו את שערי חומות מגנצא בפני גדודי הפורעים, אך נוצרים 
מתוככי העיר, )שלא קיבלו שוחד מהיהודים...( פתחו את השערים 
וחיילות הנצרות פשטו על העיר. אלפי אלפי יהודים, ששהו בארמון 
ההגמון, החליטו להתאבד, כדי שלא יכריחו אותם להתנצר. שאר 
היהודים, מהם מגדולי בעלי התוספות, המתינו בחלחלה במשך 
לילה שלם. בכל הלילה, כך מסופר, עסקו הם בסוגית "פרה מטמאת 
טומאת אוכלין" שבמסכת בבא קמא דף ע"ז. מליל הפחד הזה, 

יצא התוספות הארוך, המוכר לכל לומדי התורה. 
משדדי המערכות ולומדי עיונה של תורה קידשו את עצמם בלימוד 
עיון, ואז הרגו זה את זה, לפני שהנוצרים יסחבו אותם לכנסיות.
חלק אחר של יושבי מגנצא נלחמו בגופם בגדודי הצלב, אך 
המלחמה היתה אבודה מראש וחמישים לוחמים יהודים, ובראשם 
רבינו קלונימוס זצ"ל, נרצחו על קידוש ה'. במגנצא בלבד, נטבחו 
כמאה אלף יהודים. בסמוך לנהר הריין נעמד החסיד רבי שמואל, 
שלף מאכלת חדה וביקש מבנו הקטן להישחט על קידוש ה', כדי 
שלא יטבילוהו לנצרות. הבן הקטן פשט את צווארו, בירך ברכת 
"על קידוש ה'" ברצינות ובכוונה ואביו שחט אותו למוות. בהמשך 
ביקש החסיד רבי שמואל מאדם אחר להרוג אותו עצמו, וכך עברה 
לה הסכין מאחד לאחד. אלפי היהודים שהרגו את עצמם מפחד 
האמונה הנוצרית נקראו בספרות התורנית )וגם בספרות ההיסטוריה 
העולמית( בשם "חסידי הריינוס", על שם נהר הריין הנודע, שספג 

לקרבו דם רב מדמם של אחינו בני ישראל. 

4 יהודים, אך גם הם  בכל מגנצא הגדולה נאותו להתנצר רק 
התחרטו כעבור יומיים ואיבדו את עצמם לדעת, מצטרפים אל 

רבבות אחיהם, שעלו אל תחת כסא הכבוד.
סופם של גדודי הפושעים לא היה מזהיר במיוחד, לאחר שההונגרים 
טבחו כמעט את כולם. גם גורלם של גדודיו המסודרים של הנסיך 
גוטפריד לא שפר עליהם. גוטפריד כבש אמנם את ירושלים )בשנת 

תתנ"ט(, אך רוב חייליו האירופאיים נהרגו בשנים שלאחר מכן.
מסעי הצלב השני והשלישי

בשנת תתק"ה הבטיחו הכמרים שוב "כפרת עוונות" לנוצרים שיעלו 
לשחרר את ירושלים, שנכבשה שוב ע"י המוסלמים. הכומר ממנזר 
קליברו הלהיב את המלך לואי השביעי ואת קיסר גרמניה, ומסע 
הצלב השני יצא לדרך. גם הפעם נרצחו רבבות יהודים, ביניהם רבינו 

פטר זצ"ל, מבעלי "התוספות", ועוד גדולי תורה נודעים אחרים.
בשנים תתק"ב-תתקמ"ח עלו שוב הנוצרים על ירושלים, הפעם 
מפני שהמצביא הערבי הנועז צאלח א-דין כבש את ירושלים בסערה.

ל"מלחמת הקודש" הנוכחית הצטרף ריצ'ארד "לב-הארי", מלך 
אנגליה והנסיך פיליפ והפעם סבלו יהודי אנגליה מצרות, שחיטות 
והריגות. כבר ביום הכתרתו של ריצ'ארד "לב הארי" נרצחו יהודים 

רבים באנגליה והמגמה התפשטה לכל האזור כולו.
שריפת נשמה וגוף קיים

בכ' בסיון תתקל"א נשרפו שלושים ואחד יהודים על קידוש ה', 
כשהם משוררים מתוך הלהבות את תפילת "עלינו לשבח לאדון 
הכל". בספר "עמק הבכא", לר' יוסף הכהן, מבני אותה התקופה, 

מסופר כי "וישליכום אל תוך 
האש, ולא נשרפו. ותצא נשמתם 
לפני ה', שריפת נשמה וגוף קיים. 
ויראו הערלים ויתמהו איש אל 
רעהו לאמר: "אך קדושים המה, 

אצבע אלוקים היא!"
לזכר הקדושים קבע רבינו תם, 
מגדולי בעלי התוספות, )שכמעט 
נרצח בעצמו. הוא ניצוד והובל 
לכנסיה, אך לפתע הגיח מאי-

שם פרש מסתורי ושיחרר אותו 
מיד חוטפיו(, את יום כ' בסיון 
רבינו תם  וצום.  ליום תענית 
כתב על יום זה כי "גדול יהיה 
הצום הזה מצום גדליה, כי יום 

כיפורים הוא".
ת"ח ות"ט

צום כ' בסיון השתכח במרוצת השנים, עד שהיהודים נאלצו 
להיזכר בו שוב. בשנות ת"ח ות"ט עבר הצורר בוגדן חמילנצקי 
וואהלין ואוקראינה ורצח אלפי יהודים. בן  במדינות פודוליה, 
התקופה, רבי נתן נטע הנובר זצ"ל, מתאר בספרו "יון מצולה" 
כיצד רצחו הגויים  אלפי יהודים במעשי אכזריות מזעזעים, שגם 
אם ניסיתי להעתיקם, לא הצלחתי, מחמת פירוט סיפורי הזוועה 
האיומים. בעל ה"יון מצולה" מסכם וכותב ש"לא הייתה מיתה 
משונה בעולם שלא עשו בהם", ה' ירחם. )רבינו הש"ך מתאר את 

מאורעות האימה בספרו 'מגילת עיפה', ראו בדבריו(.
החורבן היה נוראי, והועד הנודע שפעל בפולין, "ועד ארבע ארצות", 
התכנס בשנת ת"י בלובלין וגזר שוב משנה תוקף לצום כ' בסיון. 
וכך מספר הגאון ר' נתן נטע זצ"ל, בספרו ההיסטורי המרגש 'יוון 
מצולה': "עלה כמוסכם ביניהם, קיבלו עליהם ועל זרעם אחריהם, 

לזכר 
הקדושים קבע 

רבינו תם, 
מגדולי בעלי 

התוספות, את 
יום כ' בסיון 
ליום תענית 

וצום. 
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עמל התורה ואהבתה. "מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה"
הרב אברהם פוקס

"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" )ויקרא כ"ו, ג'(
וברש"י: שתהיו עמלים בתורה. ציווי זה, אומרים המפרשים נאמר 

על כל מקום ובכל זמן, וכל אחד לפי ענינו והשגותיו. 
האדמו"ר מקלויזנבורג זצ"ל, איבד בשואה הנוראה את אשתו 
ואחד עשר ילדיו, אך גם שם במחנה ההשמדה באושוויץ הקפיד 
לשמור על כל תרי"ג מצוות ולהיות שקוע בלימוד התורה ובעבודת 
ז"ל, אוד מוצל מאש, היה יחד עמו  ר' אברהם יעקב קיש  ה'. 
בצריף, והיה מספר על הנהגותיו שם. בזמן סעודה שלישית עת 
רעוא דרעוין, היה נוהג האדמו"ר לומר דברי תורה כבימים ימימה 
בשבתו על כס האדמורו"ת בעיירה קלויזנבורג. כמובן שלחם משנה 
ושאר מאכלים לסעודה שלישית לא היו בנמצא, אך דבר תורה 

היה גם היה ובהידור רב. 
"זאת חקת התורה  בשבת פרשת חוקת פתח הרבי בפסוק 
אשר צוה ה' לאמר" והעלה את קושיית המפרשים, שלכאורה 
היתה צריכה התורה לומר "זאת חוקת הפרה", שהרי פרשה זו 
מלמדת הלכות פרה אדומה?! ותירץ הרבי, שהפסוק מלמד אותנו 
היאך ילמד אדם תורה על מנת שתהיה כמונחת בכיסו, ויש לכך 
שלושה אופנים: יחזור מאה ואחד פעמים, יצייר לעצמו את שם 
הוי"ה בשעת לימודו, כלומר, שידע שהוא לומד כי כך צוה ה', וכן 
שלימודו יהיה בקול, וזה אשר נרמז בפסוק, זאת חוקת התורה, 
כיצד הוא חוק לימוד התורה? "צוה" - בגימטריא מאה ואחד, "ה'" 
- שיחשוב שהוא לומד לה', "לאמור" - לומר בפיו, אלו היו דברי 

התורה של האדמו"ר במחנה ההשמדה.   
הסיפור הבא התרחש לפני כמחצית השנה בחודש אלול תשע''ו: 
יצחק הוא סוכן של חברת תבלינים, נכנס ויוצא בשערי חנויות 
ומרכולים, כשתפקידו הוא לרשום איזה מוצר מתחיל להתרוקן 
מהמדף בחנות. עוד לפני שהתור בקופה המהירה מתקדם, הוא כבר 
בחוץ. העבודה רבה ב"ה, אך יצחק  אינו מתלונן חלילה, הוא מודה 

להשם בכל יום ויום על כל הטוב שהוא מרעיף עליו, ועל הברכה 
השרויה במעשה ידיו, ולא פוסק להודות לה' על כל הטוב - הגשמי 
והרוחני, אם כי הוא מוסיף שיש מקום לעוד רוחני. גם לגשמי 
אינו מתנגד, ובזמן שנותר לו, אינו יכול ללמוד הרבה, אבל ללכת 
לשיעור תורה קבוע שום דבר לא יעצור בעדו, ואת העונג שהוא 
שואב מן השיעור הוא מפזר בנדיבות בביתו ובכל מקום בו נמצא. 
את אהבתו לתורה ויראת השמים שלו, קיבל יצחק מסבו הרב 
יעקב יפרח זכר צדיק לברכה, רב המושב "גפן" שנפטר לפני כחמש 
עשרה שנה. הדבר ארע לפני כשמונה חודשים, וליתר דיוק בב' 
באלול, יום ראשון של סליחות כפי מנהג עדות המזרח, הוא פתח 
את יום עבודתו בנסיעה לכיוון מרכז הארץ, כשלפניו מספר חנויות 
לא מבוטל ובתכנונו לשוב מוקדם לביתו, שכן למחרת עליו לקום 

לפנות בוקר לאמירת סליחות. 
הוא מגיע לחנות הראשונה ברשימה, מחנה את רכבו במהירות, 
נכנס, רושם ויוצא. ממשיך לסופרמרקט הבא, שם הוא כבר לא 
מצליח לחנות במהירות, כיון שהחניה מלאה עד אפס מקום, עוד 
סיבוב ועוד סיבוב ושום מכונית לא מראה סימנים שהיא בדרך 
לצאת מהחניון. "אין ברירה", אומר יצחק לעצמו, "אשאיר את 
הרכב בחניה המסומנת ב"אדום לבן" ואזדרז לפני שפקח החניה 

יגיע", אמר ועשה. 
כששב אל רכבו, עוד הספיק לראות את זנב האופנוע המתרחק 
ממכוניתו כשעל שמשת הרכב מתנוסס לתפארה דו"ח חניה. "הפסדתי 
את כל ההכנסה היומית", חשב לעצמו בעוגמה, תוך שהוא מנסה 
בקושי רב לקבל את הדין באהבה. בחנות הבאה כבר היה שקול 
יותר, והעבודה התנהלה בעצלתיים. לקראת השעה אחת עשרה 
בצהריים הוא הגיע לחנות נוספת, ורגע לפני שחנה מעבר לכביש, 
בחניון סמוך בו היה רגיל להחנות את מכוניתו, חשב לעצמו: "הלא 
הדו"ח עדיין מפאר את השמשה הקדמית, נו, זה הקמע שלי מדו"ח 
נוסף, הפקח יחשוב שקיבלתי דו"ח על חניה זו, ואני יכול לחנות 

האנשים שהיו בסביבה החלו לברוח מחשש לפיגוע, האויר נעשה דחוס מאבק 
ומחול, אבל יצחק עומד כנטוע במקומו, "הדו"ח הציל אותי!!" הוא צועק ללא 
קול, "גם זו לטובה", הוא קורא לעבר הדו"ח שהפך בין רגע לידידו הטוב ביותר.

להתענות את יום כ' בסיון בכל שנה ושנה, ביום זה אשר התחילה 
הצרה בק"ק נמירוב הגדולה, וכל זכר מבן 12 שנה ומעלה ונקבה 
מבת 15 ומעלה מחוייבים להתענות ולהשלים, כמו תענית ציבור". 
יהודי מדינות רבות, כמו ליטא ומקומות נוספים, קיבלו על עצמם 
מנהגי אבלות רבים בשנים הבאות, לזכרם של היהודים שנרצחו 

בגזירות ת"ח, ת"ט ותתנ"ו.  
ב'שערי תשובה' )סימן תקפ( מצאנו את הדברים הבאים: "ומה 
שקבעוהו בכ' סיון, אע"פ שהיה עת צרה תכופה שני שנים וגם אח"כ 
לפי שבשנים קדמונים שנת תקל"א היה גם כן עת צרה ליעקב 
ביום זה כמ"ש בסליחות. גם בסוף שבט יהודה בתוך הצעתי רוע 
הגזירה שהיתה אז אשר כ' זכרון בספר הגאון בעל ש"ך ז"ל, ושם 

כתב שבחרו ביום זה שאינו חל בשבת". 
גם ה'משנה ברורה' מביא את הענין בשם המגן אברהם, וכותב: 
'נוהגין להתענות כ' סיון בכל מלכות פולין, נהרא נהרא ופשטיה'. 
בספרות ההלכה מצאנו מספר דיונים הקשורים לתענית זו, כמו דין 

'לא תתגודדו' כשחלק מהציבור מתענה וחלק לא, או דין התענית 
כשכ' בסיון חל בערב שבת, ועוד. 

מסיבה זו, כאשר בחודשי אייר וסיון ארעו מקרי פורענות מזעזעים, 
אומרים את התפילה לזכר הקדושים, תפילת "אב הרחמים", גם 
ב"שבת מברכים" )כך לדעת רוב הפוסקים(, מתוך תקוה שיזכרם 
וינקום את נקמת דם  אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם, 

היהודים השפוך, במהרה.
)ברצוני לציין שבמהלך הכנת המאמר, ראיתי שישנם חילוקי 
דעות שונים לגבי שמות, עובדות ותאריכים בין חוקרי התקופה, 
והנושא ארוך ומורכב. ישנם, למשל, חילוקי דעות קוטביים על 
כמות הנרצחים הי"ד. במאמר זה התבססתי בעיקר על ספרו של 
הרב ד"ר משה אוירבך "תולדות עם ישראל", העובדות שבספר 
"הפרנס מקולוניה" של הרה"ג רבי ש"מ וולך שליט"א, הנשען על 

מספר מקורות, כמובא ברשימה בסוף ספרו הנלבב, ועוד(. 
כה יעזרנו ה' שלא נשמע לעולם שוד ושבר בגבולינו!... 

המשך בעמוד הבא <<<
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שוב ב"אדום לבן" צמוד לחנות ללא חשש". 
אמר ועשה. את ספירת התבלינים שעל המדף הוא ספר כמונה 
מעות, התעניין בשלום העובדים, קנה לעצמו דבר מה והכל בנחת. 
כשיצא לרכבו, הוא שומע רעש נוראי, הוא מפנה את מבטו אל 
מעבר לכביש, למקום הרעש, ואינו מאמין למראה עיניו, החניון, 
בו היה אמור לחנות קרס למולו כמגדל קלפים, ואבניו התגלגלו 

סביב משל היו אבני לגו. 
האנשים שהיו בסביבה החלו לברוח מחשש לפיגוע, האויר נעשה 
דחוס מאבק ומחול, אבל יצחק עומד כנטוע במקומו, "הדו"ח הציל 
אותי!!" הוא צועק ללא קול, "גם זו לטובה", הוא קורא לעבר הדו"ח 

שהפך בין רגע לידידו הטוב ביותר. 
"יצחק", שאלתי אותו לאחר שסיים לגולל את סיפורו, "איזה 

מעשה טוב עשית באותו יום שבזכותו ניצלת?" 
"השם שמר עלי, התורה שמרה עלי" ענה יצחק.

מפורסם הוא הסיפור על האור החיים הקדוש, שקיבל על 
עצמו לצאת לגלות, לאחר שנודע לו שגזרו עליו משמים שיגלה 

ממקומו לשנה. 
הדבר היה כאשר חילק בערב שבת בשר וחלות לתלמידי חכמים, 
כדרכו בקודש, מכספו שהיה מרויח בעמל משזירת חוטי זהב במשך 
שתי שעות ביום. אותו יום שמע דברי זילות שהוטחו בתלמיד חכם, 
על ידי עשיר שרצה לקבל גם הוא מהבשר של האור החיים, כיון 

שלא נשתייר בשר בחנויות, ולא מיחה בו האור החיים. 
בערב שבת פרשת בחוקותי, כאשר התכונן לשבת קודש על ידי 

לימוד התורה בקדושה ובטהרה, בעודו בגלותו, זכה ונתבארו לו 
ארבעים ושנים פירושים על הפסוק "אם בחוקותי תלכו", בפירוש 
העשירי, מפרש האור החיים שבעסק התורה ישנה מעלה שאין 
בעסק המצוות. בעסק התורה מובטח לו, שזכות לימוד התורה 
עומדת לעד, והתורה שלמד מגינה עליו, ואין עבירה מכבה את 
זכות לימוד התורה, וכמו שאמרו במסכת סוטה )כא.( "כי נר מצוה 
ותורה אור", מה אור קיים לעולם כך התורה מגינה לעולם, וזו היתה 
הטעות של דואג ואחיתופל שרדפו את דוד המלך עליו השלום. 
הם חשבו שכיון שדוד המלך עבר, לשיטתם, עבירה, התורה שלמד 
לא תגן עליו. אומרת הגמרא שטעות היתה בידם, כיון שאין עבירה 
מכבה תורה, כמו שנאמר בשיר השירים "מים רבים – עבירות 
רבות, לא יוכלו לכבות את האהבה" ואהבה זו תורה. מפרש שם 
המהר"ל מפראג בחידושי אגדות, שהמצווה נעשית על ידי גופו, 
ועל כן אינה מובדלת לגמרי מן הגשמיות ודבר גשמי תלוי בזמן 
ולכן עבירה מכבה מצוה, אך לימוד התורה נעשה על ידי שכלו 
שהוא דבר רוחני ואינו תלוי בזמן, ונמשל לאור עצמו שאינו תלוי 

בזמן ומגן עליו לעולם. 
וכן מצינו הסבר בזוהר הקדוש )רעיא מהימנא פרשת צו(, שהתורה 
שנאמר עליה בירמיה "הלא כה דברי כאש נאום ה'", נאמר עליה גם 
"לא תכבה" )ויקרא ו ה(, שכאשר אדם חוטא, חס ושלום, העבירה 
מכבה את אור המצוה שעשה, אך לימוד התורה מאיר את השכינה 
ומושפע מכך אור לכל העולם שעבירה אינה יכולה לכבותו וזכות 

התורה מגינה על העוסק בה.

המשך בעמוד הבא <<<

עוז רוחו ודבקותו של ילד קטן בתורה
הרב אהרן כהן

"ִאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו" )ויקרא כ"ו, ג'(
כל ההבטחות, השפע והברכות, שהקב"ה מבטיח בפרשתנו לאדם 
ולעולם כולו - הכל בא דרך עמל התורה, וכפי שרש"י הקדוש מסביר 
על המילים: "אם בחקותי תלכו..." וז"ל: "יכול זה קיום המצוות, 
כשהוא אומר ואת מצוותי תשמרו הרי קיום המצוות אמור, הא מה 

אני מקיים אם בחקותי תלכו – שתהיו עמלים בתורה".
רמז לכך מובא בספר משיבת נפש )כ"ו, ג'(, 
שהאות הראשונה של תחילת הפרשה "אם 
בחקותי תלכו..." היא האות א', ומסתיימת 
"והולך אתכם קוממיות" באות ת', כלומר 
שאם נלמד את כל התורה מא' ועד ת' נזכה 

לכל הברכות הכתובות בפרשה. 
כך היא דרכה של תורה, אומרת המשנה 
באבות: "פת במלח תאכל ומים במשורה 
תשתה, ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה 
אתה עמל, אם אתה עושה כן, אשריך וטוב 
לך..." שואל ר' אליהו לופיאן זצוק"ל: בשלמא 

"וטוב לך לעולם הבא" מובן, אבל "אשריך בעולם הזה" - הכיצד?!
והתשובה לכך פשוטה: "אם אתה עושה כן!" כלומר, כל זמן 
ניסה לעמול בתורה, אף במצבים כאלו של "פת  שהאדם לא 
במלח תאכל", לא יוכל להבין בשום אופן כיצד יתן בהם "אשריך 
בעולם הזה", בדיוק כפי שסומא אינו משיג את האור. אבל "אם 

אתה עושה כן" - אז תראה ותיווכח כמה שאשריך גם בעולם הזה.
בצעירותו של רבי אליהו לופיאן זצוק"ל היו מפזרים בישיבה 
מעט קש על הריצפה וכך היו ישנים. מי שהיתה לו חזקה לישון 
על ספסל כבר היה מאושר. "ועל הארץ תישן" פשוטו כמשמעו. 
באותם זמנים, היו אוכלים ארוחה עיקרית אחת ביום, שכללה 
לחמניה גדולה ויבשה וקערת מרק ירקות, שהכילה בדרך כלל 
מים עם תפו"א, אך התנאים הללו לא היה בכוחם לפגוע בחשקת 

לימוד התורה, אפילו לרגע. 
סדרים רבים היו לו לר' אליהו, וביניהם 
סדר לימוד קבוע ברציפות מיום חמישי 
בבוקר עד יום שישי סמוך לשבת. למעשה, 
כבר בילדותו בגיל תשע, כאשר הוריו היגרו 
לארה"ב, סרב להצטרף אליהם והתעקש 
להישאר בליטא. הוא ראה שעתידו הרוחני 
מובטח לו רק אם ישאר באירופה ולא יסע 

למדינה החומרנית.
אביו ניסה לשכנעו שכנועים רבים כדי 
להניאו מהרעיון להישאר לבד, אך ר' אליהו 
בשלו: "איני נוסע, אני נשאר כאן!" אביו לא שלח לו יותר תמיכה 
כלכלית, ועם כל זה המשיך הילד ללמוד ולהתעלות ב"חיידר" 

בלומז'ה בדבקות ובמסירות.
צעד זה של הילד, איתן הרוח, היה כרוך בסבל ובצער רב, הוא 
נותר לבדו כמעט בעירום ובחוסר כל, ושימש דוגמא מוחשית 

אם לא הישיבה – למה לי חיים???
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לדברי המדרש, המסמיך את שני הפסוקים "ויוותר יעקב לבדו" 
"ונשגב ה' לבדו", מה ה' לבדו אף יעקב לבדו, חי על תמיכה דלה 
מהישיבה, אותה נתן לבעל המכולת, תוך כדי שהוא מספר לו את 

מצוקתו, כדי שהלה יתחשב במצבו וימכור לו בזול.
לימים, התברר שהיה זה צעד מכריע בחייו. אילו היה מצטרף 
למשפחתו, מי יודע מה היה מתרחש בעולמו הרוחני של רבינו, 

ואלו דורות היה משאיר אחריו. 
כמובן שאמריקה של אותם ימים, של לפני יותר ממאה שנים, 
אינה אמריקה של היום המלאה בישיבות ובתלמודי תורה. על אף 
שדבק בצדקת דרכו והחלטתו, פקד רבינו את קבר אביו באמריקה 

וביקש את מחילתו על הצער שנגרם לו עקב החלטתו...
לעת זקנתו, באחד מחודשי האביב של שנת תשכ"ג, קיבל רבינו 
התקפת לב קשה בשבת ונשאר רתוק למיטתו. למרות זאת, ביקש 
מהרבנית לא להזעיק עבורו רופא ולא לחלל עליו את השבת, 

"מצבי אינו נורא", נימק. 
סובביו שמעוהו לוחש בשקט מידי כמה דקות: "שלא תהא 
צרה ויגון ואנחה ביום מנוחתנו". במוצאי שבת, כשהגיע הרופא 
הוא אישר שאכן מדובר בהתקפת לב רצינית. הוא התפלא כיצד 
נשאר רבינו בחיים מהתקפה כל כך קשה. רבינו התאושש מכך 

ושב לאיתנו. לאחר תשעה באב, כשכל בני הישיבה נסעו לביתם 
למנוחת "בין הזמנים", נסע לבית בתו הרבנית פינסקי שהתגוררה 

בבית וגן בירושלים.
כשהגיע ר"ח אלול, הכין רבינו את מזוודתו והמתין בחוץ למונית 
שהיו שולחים אליו מהישיבה כדי להביאו לקראת תחילת הזמן. 
כאשר חלף הזמן וראה שהמונית אינה באה, הרהר רבינו לעצמו, 

"הלא ישנם שני ימי ר"ח ויתכן שרק מחר מתחיל הזמן".
שב לבית בתו וחיכה למחרת, ושוב המתין למונית. משגילה 
ששוב המתנתו היא לשווא, הבין רבינו שכנראה החליטו ב"כפר 
חסידים" לא להטריחו יותר בניהולה הרוחני של הישיבה עקב 

התקפת הלב שעבר.
"אם לא הישיבה למה לי חיים", הפטיר רבינו וסירב לקבל את 

פסק הדין הקשה...
הוא ניגש מיד לישיבה הסמוכה לבית בתו ב"בית וגן", ישיבת 
"קול תורה" וביקש מההנהלה חדר בישיבה, תמורתו ימסור וועדים 
כפי שנהג מאז ומתמיד בישיבת "כפר חסידים". וכך הוה. עד סוף 

ימיו נשאר בישיבת "קול תורה".

והאם מותר לצער אדם שמוחל על צערו?
הרב יעקב ברגמן

ָפֶרך".  ה בוֹ בְּ בפרשת השבוע נאמר ביחס לעבד עברי: "לֹא ִתְרדֶּ
ִאיׁש  ָרֵאל  ִישְׂ ֵני  בְּ "ּוְבַאֵחיֶכם  והתורה שבה וכופלת את האיסור: 

ָפֶרְך". ה בוֹ בְּ ָאִחיו לֹא ִתְרדֶּ בְּ
ונחלקו רבותינו: יש אומרים שהתורה שבה וכופלת את האיסור 

כדי לַרבות ישראל בן חורין, שאסור 
אומרים  ויש  בפרך;  בו  לרדות 
שהאיסור שבתורה מתייחס לעבד 
עברי, אך כל שכן שהדבר אסור בבן 
חורין. ויש אומרים שאין איסור בבן 
חורין, אלא כשגורמים לו לעבוד 
בניגוד לרצונו. ויש אומרים שאין 
האיסור אמּור אלא בעבד עברי; 
אך אף לדעתם, ראוי לאדם להמנע 
ככל האפשר מלרדות בבן חורין. 
ויש שכתבו כי המעביד בן חורין 

בניגוד לרצונו, עובר על איסור גזל.
איסור רִדיָּה בפרך בבן חורין, לדעת הסוברים כן, כמה פנים לה: 
האחד, להעביד בעבודת פרך, והיינו עבודה שאין לה קיצבה או 
שאין בה צורך. עבודה שאין לה קיצבה, היינו שמַצֶוה על אדם הסר 
למרותו, כגון פועל, או תלמיד, לעשות מלאכה פלונית עד שיאמר 

לו להפסיק, וכדומה, ואינו קוצב לו שעה או כמּות. ועבודה שאין 
בה כל צורך – כגון נקיון של חדר נקי.

והמשכיר עצמו לעבודת פרך – אין למעבידו איסור בדבר; אך 
יש אומרים שלכתחילה אין לאדם לקבל פועל לעבודה כזו, שהרי 
הוא מצער אותו, וכשם שאדם אינו רשאי לחבול בעצמו, כך אינו 

רשאי למחול על צערו.
וכתבו ראשונים שאיסור הרִדיָּה 
כולל גם שלא לצוות על אדם אֵחר, 
או לגרום לו, לעשות אפילו פעולה 
קטנה, אלא אם כן ידוע לו שאותו 
אדם מעונין בכך, או שהפעולה היא 
לצורכו ולתועלתו של אותו אדם. 
ולפיכך, אסור לאדם לבקש מחֵברו 
לעשות עבורו דבר מה, כגון לקנות 
עבורו חפץ, במידה ואימתו עליו, או 

שהוא מתבייש לסרב לו. 
ומותר לאדם לצוות על בני ביתו לעשות את מלאכות הבית, אך 
לא יטריֵחם יותר מדי, אלא יניחם לעשות את מלאכתם במקום 

ובזמן הנוחים להם, במידת האפשר.
]רמב"ם עבדים א, ז; שע"ת לר"י ג, ס; ואנצ"ת ע' לא תרדה[

 מה מותר לבקש מאדם אחר שיעשה בשבילך?
על איזה איסור עובר המעביד את חֵברו בניגוד לרצונו? 

להזמנות דרשו: 02-5609000

כל התשובות לשאלות בספר

על מועדי השנה

   

מדוע 
כתב הרמב¢ם את 

הלכות ספירת העומר 
øבהלכות תמידין ומוספין

דין ספירת העומר בזמן הזה
øלדעות שספירת העומר בזמן הזה היא מדרבנן¨ האם די בספירת הימים בלא שבועות

øהאם חיוב ספירת העומר תלוי בהבאת העומר

 מדוע היה רש¢י סופר בלא ברכה מבעוד 

øיום¨ וחוזר וסופר בערב בברכה
ברכת ספירת העומר

øהאם דין הברכה על ספירת העומר שונה משאר ברכת המצוות
øהאם שייך קיום מדאורייתא בברכת המצוות דרבנן

 האם הברכה על ספירת העומר¨ היא חלק 

øמנוסח הספירה
דעת הראבי¢ה בגדר ברכת ספירת העומר

øהאם בכל מצוה דאורייתא¨ ברכת המצוה היא גם מדאורייתא
øמדוע לדעת הראבי¢ה יש לחזור ולברך על ספירת העומר הנספרת מספק
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פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

ִביִעת ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ִיְהֶיה ָלָאֶרץ ַׁשָּבת ַלה'" )ויקרא כ"ה, ד'( ָנה ַהּׁשְ "ּוַבּׁשָ
הגמ' בקידושין )לד.( מביאה דוגמאות של מצוות עשה שאין 

כגון מזוזה  גרמא,  הזמן 
מעקה אבידה ושילוח הקן.
)הגהות  הרש"ש  והנה 
השמש על ספר עץ חיים 
של רבי חיים ויטאל שער 
ט"ו פרק ג'( כתב שעל פי 
הסוד אין שילוח הקן נוהג 

בימי ספירת העומר, וכן מראש השנה עד שמיני עצרת, וכן בכל 
שנת השמיטה, ובכל שנת היובל.

והעיר על דבריו בשו"ת אור לציון )ח"ג פי"ז סעי' ז( שמדברי 
הגמרא מבואר שמצוות שילוח הקן אין הזמן גרמא, ואם נאמר 
שמצוה זו אין לעשותה בזמנים מסוימים, ואפי' שנה שלימה אם 

זו שנת השמיטה, א"כ הוי מצוות עשה שהזמן גרמא.
וכתב: שאפשר שאף לפי הסוד אין זה אלא לאחר החורבן, אבל 

לפני כן נהג תמיד.
]ועי' באריכות בזה בס' ויען שמואל חי"ד סי' ל"ב עמ' ש"י[

"ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע" )ויקרא כ"ו, ה'(
כתב רש"י: "ואכלתם לחמכם לשובע", אוכל קמעא והוא מתברך 

במעיו.
המשנה ברורה )סי' קיז סק"א( הביא מהמג"א בשם הרא"ש 
והמהרש"ל שהנוסח בברכת השנים הוא ושבענו מטובך, ושבסידור 

האר"י כתוב מטובה.
ובשו"ת מהרש"ל )סי' ס"ד ד"ה ונחזור( כתב: בברכת השנים אני 
אומר ושבעינו מטובך לא מטובה, כי השביעה שמתברך המזון 
בבני מעיים, אינו תלוי בגידול הארץ אלא בברכת ה' שישפיע 

השובע מאתו.

"ְּביֹום ַהִּכֻּפִרים ַּתֲעִבירּו ׁשֹוָפר ְּבָכל ַאְרְצֶכם" )ויקרא כ"ה, ט'(
בשו"ע או"ח )תרכג,ו( פסק: שבסוף תפילת נעילה תוקעים תשר"ת. 
ובמשנ"ב )סקי"ב( כ' שהטעם הוא סימן לסילוק שכינה למעלה 

שנאמר "עלה אלהים בתרועה". 
ובבאר היטב כ' שזה זכר לתקיעה שהיתה ביוה"כ ביובל.

ובשבלי הלקט )סי' שכב( מוסיף ע"ז בשם רבינו האי גאון ז"ל שלפי 
שאינו ברור חשבון זמן היובל התקינו בכל שנה לתקוע זכר ליובל.

"ְוֹלא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו" )ויקרא כ"ה,י"ז(
וכתב ברש"י: כאן הזהיר על אונאת דברים שלא יקניט איש 

את חבירו וכו'.  
בשו"ת חקרי לב )יו"ד סי' פ'( הביא מעשה  שגבאי נשבע שלא 
להזכיר במי שברך אדם שלא רצה לשלם את הכסף שנדר כשעלה 

לתורה באחד מעליותיו הקודמות.  
וכתב שהגבאי נחשב נשבע לבטל את המצוה, שעובר על לאו 
ד"לא תונו איש את עמיתו", ועושהו כאילו מופרש מעדת ישראל 

ומצערו בשבועתו. 
ומוכיח שם שלאו דווקא בדיבור עוברים על הלאו, עי"ש.

ומביא מהיראים )סי' נא( שכשם שיש אונאה בדברים כך יש 
אונאה בענין רע שמראה לחבירו פנים רעות שמסור ללב. 

 מצוות שילוח הקן – האם יש עיכוב מלקיימה
בימי ספירת העומר או בשנת השמיטה?

מה הטעם לאמירה בברכת השנים "מטובך" ולא "מטובה"?

מה הטעם שתוקעים בשופר 
במוצאי יום הכפורים?

 האם עוברים על לאו של
"לא תונו" בשתיקה?
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"ּוִמְקָּדִׁשי ִּתיָראּו ֲאִני ה'" )ויקרא כ"ו, ב'(
בספרא קדושים )פרק ז אות ט'( איזהו מורא לא יכנס להר הבית 

במקלו ובתרמילו במנעלו וכו'.
)פ' סא( בהגהות הרד"ל )אות יח(  ועי' מדרש רבה בראשית 
שהסתפק דכיון שאיסור כניסה בנעליים להר הבית הוא משום 
"מורא מקדש" ואין הכנענים מצווין על זה, א"כ לכאורה לא היו 

חייבין ישראל למונעו מזה.
ובמגדים חדשים )ברכות נד. ד"ה ולא יכנס(, כתב שנראה פשוט 
שבכלל "מורא מקדש" הוא שלא להניח לאחרים לעשות מעשה 
ביזיון, וכיון שאין דרך כבוד להיכנס במנעל לביהמ"ק, שפיר יש 

למנוע זאת אף לנכרים.

"ַוֲאַכְלֶּתם ַלְחְמֶכם ָלׂשַֹבע ִויַׁשְבֶּתם ָלֶבַטח ְּבַאְרְצֶכם" )ויקרא כ"ו, ה'(
דברים נפלאים כתב כאן הנצי"ב בעמק דבר: "וישבתם לבטח 
בארצכם, שההולך בטל, בעל כרחו משתדל לעשות עסקים מבחוץ 
לביתו וארצו כדי לבלות זמנו בהם, משא"כ מי שיש לו עבודה 
בביתו יושב לבטח בארצו, וזה רצון הקב"ה שיהיו ישראל יושבים 
תמיד בארץ ישראל ויעבדו את ה', נמצא דריבוי בציר ודיש, לבד 

שהוא ברכה בתבואה הוא ברכה לאדם", ע"כ.
וכ"כ בפירושו לדברים )לב,יג( "אהבת המסחר בארצות אחרות 
באה לאדם או מחמת דוחק הפרנסה, או להיפך משום בטלה שאין 
לאדם במה לבלות עתותיו והקב"ה ראה טוב לישראל ויתן להם 
ארץ שהעסק בה )בחקלאות( מרובה עד שנדרש לבלות ימיהם 

בעבודת הארץ".

האם יש למנוע מנכרים 
להיכנס עם נעליים להר הבית?

מחמת מה באה לאדם התשוקה ללכת 
לעשות מסחר בארצות רחוקות?

עוד יש לדון האם 
נוהג דין של לא תרדה 
רב  לגבי  בפרך  בו 
ותלמיד, שהרב מצוה 
את תלמידו לעשות 
איזה פעולה בשבילו 

וכדו'.
ומצאנו במכילתא 

)פר' משפטים פכ"א( שמובא הפסוק "ובאחיכם בני ישראל לא 
תרדה בו בפרך", ואמרי' שם שבבנו ובתלמידו רשאי.

מבואר במכילתא שלגבי רב ותלמיד לא נוהג האיסור של לא 
תרדה בו בפרך.

ובפירוש על מסכת עבדים )למרן הגרח"ק שליט"א פ"ה קנין 
פירות סקמ"ה( הביא את דברי המכילתא וכתב שרבנו יונה הנ"ל 
בשערי תשובה, יסבור דבבנו ותלמידו שאני, כיון שיש מצוה עליהן 
לכבדו, וכדאמרי' )כתובות צו.( המונע תלמידו מלשמשו מונע ממנו 
חסד, והוי כאילו מצוה לתועלתו ולהנאתו של תלמידו שבכה"ג 

מותר. ]וראה בהקדמת הגרש"ש לשערי יושר[
וזה נכלל בתוך מה שרבינו יונה כתב שם שההיתר הוא: "אלא 

לרצונם ותועלתם"

"ִּכי ִלי ְבֵני ִיְשָֹרֵאל ֲעָבִדים" )ויקרא כ"ה, נ"ה(
בבבא מציעא )י.( אמר רב פועל יכול לחזור 
בו אפילו בחצי היום דכתיב "כי לי  בני ישראל 
עבדים" עבדי הם ולא עבדים לעבדים, וכך 

נפסק בשו"ע חו"מ )שלג,ג(. 
בשו"ת חוות יאיר )סי' ק"מ( דן האם חזן 
בביהכנ"ס רשאי להפר חוזה שנחתם איתו. 
וכתב: שאינו רשאי משום שאין להשוותו 

לפועל רגיל שהרי מהות משרתו היא להוציא 
את הרבים ידי חובה ולכבד את ה' בקולו 
הערב ממה שחננו, ומשמח אלהים ואנשים,

אולם בקצות החושן )שם ס"ק ז'( חלק עליו 
וכ' שאמנם זה עבודת קודש אך ההתקשרות 
ולכן  בין החזן לבין הקהל אינה קדושה 

רשאי לעזוב.

האם נוהג איסור של 'לא תרדה בו בפרך' ברב ותלמיד?

האם חזן בביהכנ"ס יכול לבטל חוזה שנחתם עמו קודם זמנו?
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 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤≥ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥±¥ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 533 ש''ח

''ח114
 ש

מתנה בשווי 533

מסלול מס'

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥μ∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

מתנה בשווי 594 ש''ח

''ח115
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 594

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ¥
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∑ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥∏∂ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 650 ש''ח

''ח116
 ש

מתנה בשווי 650

''ח117מסלול מס'
 ש

מתנה בשווי 1.052

''ח1111מסלול מס'
9 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 99

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

 
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

מתנה בשווי 1.052 ש''ח מתנה בשווי 508 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח112
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 508

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 320 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰·

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח111
 ש

מתנה בשווי 320

מסלול מס'

ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
 

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ÌÈÎ¯Î ≥ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ß„Â„ ˘¯„ß

®„„Á ÌÈÁ‡© ıÚ ·ÂÏÈ˘· ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ˘‚Ó

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ±≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח11113
1ש

מסלול מס'מתנה בשווי 340.

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ¥≤ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∏¥∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 1.280 ש''ח

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ¥∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙· 

Áßß˘ ∏∞∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

 
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ÌÈÎ¯Î ≥ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ß„Â„ ˘¯„ß

®ÌÈÙ¯Âˆ‰≠ ˙¯ÂÒÓ ˙È·Ó© ıÚ ·ÂÏÈ˘· ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ˘‚Ó

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ±≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח111112
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 1.280

להלן מגוון אפשרויות התרומות וקבלת המתנות:

מתנה בשווי 1.340 ש''ח

‰

Áß

‰ÓÂ¯ÓÂ¯˙·˙̇·˙·
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¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

‰Î¯ ßÎ ¨ÒÈÎ ßÓ ÌÈÎ¯Î ≤∞ ‡ÏÈÂ Òßß˘

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ
 

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î π
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥∂ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∑≤∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 999 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ÌÈÎ¯Î ≤ ßÌÈ„ÚÂÓ „Â„ ˘¯„ß

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 514 ש''ח

''ח113
 ש

מתנה בשווי 514

מסלול מס'

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤≥ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥±¥ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 533 ש''ח

''ח114
 ש

מתנה בשווי 533

מסלול מס'

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥μ∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î μ
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

מתנה בשווי 594 ש''ח

''ח115
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 594

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ¥
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∑ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ¥∏∂ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 650 ש''ח

''ח116
 ש

מתנה בשווי 650

''ח117מסלול מס'
 ש

מתנה בשווי 1.052

''ח1111מסלול מס'
9 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 99

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≥μ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∑∞∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

 
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

מתנה בשווי 1.052 ש''ח מתנה בשווי 508 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ß„Â„Ï „ÚÂÓß ˘„Á‰ ¯ÙÒ‰

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח112
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 508

ÌÈ˘„ÂÁ ±∏x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≥∂∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 320 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß ˙‡ˆÂ‰·

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÒÈË¯Î

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח111
 ש

מתנה בשווי 320

מסלול מס'

ÌÈ˘„ÂÁ ±≤x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ≤∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ≤¥∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß
 

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ÌÈÎ¯Î ≥ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ß„Â„ ˘¯„ß

®„„Á ÌÈÁ‡© ıÚ ·ÂÏÈ˘· ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ˘‚Ó

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ±≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח11113
1ש

מסלול מס'מתנה בשווי 340.

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ¥≤ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙·

Áßß˘ ∏¥∞ Îßß‰Ò

מקבלים:

מתנה בשווי 1.280 ש''ח

ÌÈ˘„ÂÁ ≤∞x ˘„ÂÁÏ Áßß˘ ¥∞ ÒßßÚ ‰ÓÂ¯˙· 

Áßß˘ ∏∞∞ Îßß‰Ò

מקבלים:
¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

 
ßÂ˘¯„ß „Á‡ Í¯Î· ß‰¯Â˙ È˘ÓÂÁ ‰˘ÓÁß

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯ÙÒ

ÌÈÎ¯Î ≥ ‰¯Â˙‰ ÏÚ ß„Â„ ˘¯„ß

®ÌÈÙ¯Âˆ‰≠ ˙¯ÂÒÓ ˙È·Ó© ıÚ ·ÂÏÈ˘· ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ˘‚Ó

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ±≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח111112
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 1.280

להלן מגוון אפשרויות התרומות וקבלת המתנות:

מתנה בשווי 1.340 ש''ח

‰

Áß

‰ÓÂ¯ÓÂ¯˙·˙̇·˙·
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מדוע אסור להרים עציץ בשבת?

 "באותו לילה כשעליתי על יצועי התגלה בחלומי
 הגרעק"א בכבודו ובעצמו והודה לי על שיישבתי
את קושייתו… והוא לא נראה כמו בתמונה הזו"

והאם מותר לגוררו על גבי קרקע?
הרב משה גרין

עקירת צמח ממקום גידולו, אסורה בשבת מן התורה, משום 
מלאכת 'קוצר', ולכן אסור לתלוש פירות, ענפים, עלים, עשבים, 
וכל חלקי הצומח. ואף צמח שהתייבש לחלוטין, אסור לתלוש 
ממנו פירות או ענפים, וכן אסור לתלוש עשבים יבשים. אולם, 
ענף שנתלש מן האילן ויש עליו פירות או עלים, מותר לתולשם; 
)אך לפעמים יש בכך משום איסור 'דש', ראה במקורות(. ותלישה 
מצמח הגדל ב'עציץ נקוב' – אסורה אף היא מן התורה, משום 
שהוא יונק מהקרקע דרך הנקב, אבל תלישה מעציץ שאינו נקוב 

אסורה רק מדרבנן.
ועציץ המונח על גבי קרקע אסור להגביהו ולהניחו כשהוא תלוי 
באויר, וכל שכן שאסור להניחו במקום שיש דבר החוצץ בינו ובין 
הקרקע, כגון צלחת פלסטיק, או שולחן עץ, משום שאנו חוששים 
שבהיות העציץ מונח על הרצפה הוא יונק מהקרקע דרך המרצפות 

– גם בהיותו מונח בקומה גבוהה – וכאשר מניחים אותו על 
משטח פלסטיק או עץ נפסקת יניקה זו, וכשתולים אותו באויר 

מתמעטת היניקה.
אולם, מותר לגרור עציץ על גבי הקרקע, כיון שאינו מוגבה 
מהקרקע והיניקה אינה נפסקת כלל; וכן מותר לגרור עציץ המונח 
על גבי יתדות, כיון שאינו משנה את גובהו, והיניקה אינה משתנה. 
)אך בקומה גבוהה, יתכן שיש לחשוש שבקומה מתחתיו, במקום 
המכוון כנגד מקום הגרירה של העציץ, יש חפץ המפסיק את 
היניקה; ויש לדון בכל מקרה לגופו(. ועציץ התלוי באויר, או עציץ 
שענפיו בולטים החוצה – מותר להלך תחתיהם ואין בכך חשש 

להפסקת היניקה.
 ]שו"ע או"ח שלו, ז-ח, ומשנ"ב מב-מד;

ארחות שבת יח, כו-כט, נד-נו, ו־נט[

 רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל מגלה סודו וקובע כי תמונה של הגרעק"א שחי מאות שנים לפניו, אינה תמונתו האמיתית !!
המקום: בני ברק

הזמן: סעודת שבע ברכות.
מספר הרה"ח ר' שמואל אבישי שטוקהמר שליט"א מזכיר מועצת 

גדולי התורה של 'אגודת ישראל' בין השנים תשס"ט- תשנ"ו
סיפר לי ר' זליג פריבלסקי ז"ל, מטובי עסקני אגו"י בארץ ישראל 
ובברזיל, שנכח בסעודת שבע ברכות שהתקיימה בביתו של ר' 
אליהו משה גניחובסקי ז"ל בבני ברק, אביו של הגאון הנודע 
רבי אברהם זצוק"ל, מראשי ישיבת טשעבין )ככל הנראה היה זה 

בשמחת השבע ברכות של הגר"א(
את השמחה כיבדו בהשתתפותם הגאונים רבי יחזקאל אברמסקי 
זצ"ל, רבי מרדכי יפה שלזינגר גאב"ד אייזנשטאט ותל אביב וחבר 
מועצגה"ת של אגודת ישראל, ועוד רבנים נכבדים ומפורסמים, 
במהלך השמחה הבחין הרב אברמסקי בציור מוסגר שהיה תלוי 

על אחד מקירות הסלון.
"של מי התמונה הזו?" התעניין רבי יחזקאל באוזני בעל הבית.

"זוהי תמונה נדירה של הגאון רבי עקיבא איגר" השיב ר' אליהו 
משה.

"לא", אמר ר' יחזקאל בבטחה, "זוהי אינה תמונתו של רבי עקיבא 

איגר, לא כך הייתה נראית דמותו"
תשובתו של ר' יחזקאל עוררה פליאה בקרב הנוכחים, וכי מהיכן 
יודע הוא לקבוע נחרצות כי זה אינו רבי עקיבא איגר שחי מאות 
שנים לפניו. בעל השמחה לא הסתיר את פליאתו ושאל מפורשות 

"מנין יודעים אתם שזו אינה תמונתו?"
"לפני שנים רבות", השיב לו רבי יחזקאל, "נתקלתי בשאלה קשה 
של הגרעק"א, אותה הוא חותם במילים 'וה' יאיר עיני', עמלתי 
והתייגעתי רבות, עד שעלה בידי ליישב אותה קושיה חמורה. באותו 
לילה כשעליתי על יצועי התגלה בחלומי הגרעק"א בכבודו ובעצמו 
והודה לי על שיישבתי את קושייתו… והוא לא נראה כמו בתמונה 

הזו"  סיים רבי יחזקאל את תשובתו המפליאה.
"אתם צודקים" נשמע לפתע קולו של הגאון רבי מרדכי יפה 
שלזניגר, לשעבר רבה של אייזנשטט. "התמונה הזו צוירה עוד 
בתקופת מגוריו של הגרעק"א בימי חורפו באייזנשטט שנים רבות 
היא הייתה מוצגת במוזיאון העירוני של העיר אייזנשטט, ואכן זכורני 
כי בשלט שלצידה נכתב בפירוש כי היא איננה תמונה מדויקת…
)שמעון טיקוצקי מתוך המבשר תורני  פרשת בהר(

התמונה האמיתית?
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 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

בעניין ירושת הבת
דף קטו משנה בן קודם לבת

מבואר במשנה שבן קודם לבת לירושה, שכאשר יש בן ובת - 
הבן יורש והבת אינה יורשת כלום. כל זה מדין תורתנו הקדושה, 

שנצטוינו לדון בסדר נחלות על פי התורה.
ישנן מדינות שע"פ החוק הבנות ג"כ יורשות. וביארו הפוסקים, 
שע"פ הלכה אין זכות לבת ליטול מהירושה, כי דינא דמלכותא לא 

מועיל לעקור דיני ירושה.
אך בקרקעות הרשומות בטאבו 
וא"א לרשום ע"פ חוק ולהוציא 
צו ירושה, רק אם הבנות יחתמו 
ויתור חלקןם בירושה  על כתב 

בערכאות.
דנו הפוסקים האם יש חובה על 
הבנות לחתום ובכך לקיים מצות 
ירושה כדת של תורה, או שמא 
אף אם אין להןם חלק בירושה 
ולא יטלו לעצמם, אבל יש להןם 
זכות לעכב מלחתום עד שיתנו 

להןם אחוזים מהירושה.
דבר זה, נחלקו בו גדולי הפוסקים 
עד לדורנו אנו, ונבאר את השיטות 

בעזהשי"ת בקצרה:, 
בשו"ת 'רב פעלים' )חו"מ ח"ב סי' ט"ו( הביא משו"ת 'פני משה' 
שהגאון מהר"י בסאן סובר שאינה חייבת לחתום, ואם הבן רוצה 
שתחתום ישלם לה כדי שתחתום, אבל המהרי"ט חולק וסובר 
שחייבת לחתום בלי לדרוש תשלום, וטעמו, כיון שהבן זכה בנכסים 
מן הדין והמלכות מעכבת בעדו מלמכור ולסחור בנכסים, יש לה 

מצות השבת אבידה לחתום כדי שיוכל לסחור בנכסים.
וכתב בשם מהר"א אלפנדרי ששיעור התשלום שיכולות הבנות 

לדרוש, הוא כשכר שרגילים לתת על חתימה והוא כעשר אחוז, וכן 
הסכים הגאון רבי חיים פלאג"י לתת 10%, ועוד האריך בראיות וסברות.

בספר 'מנחת אשר' על התורה פרשת פנחס, הביא שדעת ה'בית 
שלמה' שאסור לבת לדרוש פיצוי עבור חתימה, והפליג מאד שמי 
שמתיר לבת לדרוש תשלום זה, כתב על כך "דברים מבהילים" וכן 
דעת עוד כמה אחרונים שחייבת לחתום בלי תשלום ועוד האריך 

בביאור הצדדים.
מויתור לא מפסידים

אם בענייני ירושה דיברנו, נביא סיפור נפלא 
מגליון "קול ברמה" )ניסן תשע"ז(: 

מעשה באברך בן תורה שאביו הקנה לו את 
נכסיו, ולאחר מותו פרצה מריבה בין היורשים 
שרצו באופנים לא חוקיים להוציא ממנו חלק 
מהירושה., והגר"י זילברשטיין שליט"א יעץ 
לו שאף שהוא בודאי צודק, כדאי לו לוותר 
למען השלום, ובטוח שהכסף יחזור במלואו 
מאת הבורא עולם, והוסיף לבקש שכאשר 

יחזור לו הכסף יבוא לספר לו., 
מספר אותו אברך ששמע לעצת הגאון 
שליט"א, ומיד אח"כ העלו את אשתו למשרה 
בכירה בתחום ההוראה בהפרש ניכר של כמה 
אלפי שקלים לחודש, וגם הוא התחיל להרוויח 
סכומים נכבדים ממקומות לא צפויים., וכיום, ארבע שנים לאחר 
המעשה כבר הרוויח כנגד כל החלק בירושה, וממשיך לקבל עודף 

ותוספת מברכת הבורא.
ללמדנו שמלוותר לעולם לא מפסידים.

פעמים רבות מוותרים חלק גדול בירושה ואח"כ מקבלים הצעות 
שדוך לילדים עם מחותנים בעלי יכולת כספית שנותנים יותר ממה 

שציפו, כדאי הוא השלום לוותר ולזכות לברכת השי"ת.

ובאו כולם בברית יחד
תכניות חיסכון בקצבאות ילדים

יש להכניס את הקצבאות לקופות כשרות כדי שלא להיכשל בריבית 
המועד להירשם הוא עד חג השבועות זמן מתן תורתנו.

מי שלא נרשם, הכסף יועבר מאליו להשקעות באיסורי ריבית וחילולי שבת.
הדרך להירשם פשוטה וקלה: חייג עכשיו 2637*

ובחר באחת מתוך שתי הקופות "מיטב דש" או "פסגות" ובחר במסלול הלכה בקופה הנבחרת.
כפי הנראה ישנם אנשים שעדיין לא נרשמו, לכן כל אחד לאחר שבחר בעצמו יודיע לקרוביו 

וידידיו את הדרך להירשם.
וניכנס לברית מתן תורה ללא ריבית.

האם בת חייבת לחתום על ויתור ירושה?
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 העלון מופץ לזיכוי הרבים, אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התורה 

 על איזה נס מברכים "שעשה לי נס במקום הזה"?
 בני דודים מברכים יחד ונוסח הברכה משתֶנה משום כך! הכיצד?

והאם מברכים 'הגומל' לאחר טיסה במטוס?
ברכה במקום שנעשה נס

הניצל מסכנה על ידי נס – כששב למקום שבו נעשה לו הנס לאחר חלוף יותר משלושים יום – מברך: "שעשה לי נס במקום 	 
הזה".

'נֵס' לעניָן הנ"ל, פירושו: הצלה בדרך שיש בּה שינוי הטבע, או הישארות בחיים לאחר אירוע שבדרך הטבע היה אמור למות 	 
בו בוודאות.

אדם שניצל מסכנה בדרך שאין בה שינוי טבע – וכגון שרדף אחריו גוי להורגו, והזדמנו למקום אנשים והבריחוהו – בראותו את 	 
ֵם ומלכות'. מקום הנס, ראוי שיברך 'שעשה לי נס' ללא 'שׁ

מי שנעשו לו נסים במספר מקומות – בכל פעם שמברך "שעשה לי נס במקום הזה", יכלול בברכתו את כל המקומות, אך 	 
יזכיר תחילה את המקום שעומד בו.

אדם שנעשה לו נס – ראוי שיפריש כסף לצדקה כפי הישג ידו, ויחלקנו ללומדי תורה, ויאמר: "הריני נותן זה לצדקה, ויהי רצון 	 
שיהא נחשב במקום תודה שהייתי חייב בזמן המקדש".

הרואה מקום שנעשה בו נס לאביו, מברך "שעשה נס לאבי". ונכד, יאמר: "לאבותי", או: "לאבי אבי", "לאבי אמי". ושני נכדים 	 
המברכים יחד – יאמרו "לאבותינו".

הרואה מקום שנעשה בו נס לאדם המפורסם בכל ישראל לראש ולשליט, או לשר הצבא וכדומה – ויש אומרים: שהיה שליח 	 
של כל ישראל לאיזה עניָן – מברך: "ברוך שעשה נס לפלוני במקום הזה".

הרואה את נציב המלח של אשת לוט, צריך לברך "ברוך... דיין האמת", וכן "ברוך... זוכר הצדיקים", על כך שזכר הקב"ה את 	 
אברהם, ובזכות זו ניצל לוט.

את הברכות הנ"ל מברכים דווקא בראיית מקום נציב המלח, כיון שבאותו מקום שהפכה אשת לוט לנציב מלח בגין הבטתּה 	 
ָרָה תוקף הדין, ועם זאת ניצל לוט בזכות אברהם.  בהפֵכת סדום, בודאי שׁ

ברכת 'הגומל'

חכמינו ז"ל תיקנו להודות על הצלה מסכנות מסוימות בברכת "הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב", כלומר, אף שאינני 	 
זכאי, גמלני טוב והצילני מן הצרה.

ֵם ומלכות'; ויש מגדולי ישראל 	  הטס במטוס – לדעת פוסקים רבים צריך לברך ברכת 'הגומל'; ויש שסובר כי יש לברך ללא 'שׁ
שנהג שלא לברך כלל. 

יש הנוהגים שיולדת מברכת 'הגומל' על ההצלה מסכנת הלידה בפני עשרה אנשים המתפללים בביתה, או מתאספים לברית 	 
המילה, וכדומה; ויש הנוהגים שאינה מברכת.

ברכת 'הגומל' צריך לברך ב'מניָן', דהיינו במעמד עשרה אנשים כולל המברך. ולכתחילה צריך ששנים מהעשרה – מלבד בעל 	 
הנס – יהיו 'שוני הלכות'. 

מי שנבצר ממנו לברך 'הגומל' ב'מניָן' – נחלקו הפוסקים אם רשאי לברך ללא מנין. ולהלכה, אין לברך ללא מנין, ובדיעבד, אם 	 
ּבֵרך ללא מנין – ישוב ויברך במנין ללא 'ֵשם ומלכות'. 

מי שהתחייב בברכת 'הגומל', וחבֵרוֹ – השמח בהצלתו מהסכנה – ּבֵרך ב'מניָן': "ברוך... שגמלך כל טוב", וראובן שמע את כל 	 
הברכה, והתכוון לצאת ידי חובה, וענה "אמן" – יצא ידי חובה.


