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הרה"צ רבי אריה שכטר שליט"א על האור הגדול
ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ד' ֱאֹלֶהיָך )דברים  כג כ(

חפץ חיים אומר דבר נפלא: האדם ששתק והבליג וסבל על כבוד 
שמים, לעתיד לבוא הוא יאיר כאור השמש!

כשיבוא המשיח יבואו כל הצדיקים לקבל את פניו, והנה כמה מן 
האנשים פניהם יאירו ויבהיקו באור גדול.

מה פשר האור המיוחד הזה הזוהר מפניהם?
זהו האור של "הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם 
משיבים". כשתגיע השעה ויתקיים "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' 

עליך זרח", הם יזהרו ויאירו כאור השמש- "כצאת 
השמש בגבורתו".

בשנים שלאחר קום המדינה היתה עליה גדולה של 
יהודי צפון אפריקה. השלטונות שיכנו את העולים 
החדשים במעבורות ובישובי ספר. התנאים היו קשים, 
העוני והצפיפות היו בלתי נסבלים, והיה צריך לבוא 
אליהם ולעודד אותם ולחזקם. הייתי אז אברך צעיר, 

ושלחו אותי לדרוש במושבים שבדרום הארץ.
הגעתי למושב ברכיה שבו שוכנו עולים חדשים 
מתוניס, ומיד נכנסתי לרב המקום, הרב הצדיק רבי 

רחמים חי חוויתא הכהן זצ"ל, מגדולי רבני ג'רבא )הוא נפטר בגיל 
צעיר, פחות מבן שישים, ועל שמו נקראת ישיבת כסא רחמים(. אני 
זוכר שכשהבטתי בפניו נתקפתי פחד ובהלה: פניו הארו באור בוהק 
וזוהר; כמו אור שמסנור את מי שמביט בו. משהו לא מהעולם הזה! 

פשוט לא יאמן!
לפני שנים רבות הייתי מגיד שיעור בחסידות סקווירא. יום אחד בשעת 
הצהרים, נכנסתי ליטול ידיים בחדר סמוך לחדרו של האדמו"ר. לפתע 
יצא האדמו"ר מחדרו וניסה לפתוח עמי בשיחה. רמזתי לו בתנועת יד 
שאיני יכול לדבר כעת, לפני ברכת המוציא. מיד שב האדמו"ר לחדרו 
ונעל את הדלת. דבר אחד נחרט בזכרוני מהרגע ההוא: האור הגדול 

שבקע מפניו הבוהקים, כמו אלומת אור מסנורת.
כך יהיה לעתיד לבוא. אנשים יביטו בחבריהם ויסתנוורו מן האור 

שיזרח מפניהם. הם לא יבינו מהו האור הזה , אבל אנחנו יודעים: 
האנשים הללו זכו להיות מן הנעלבים ואינם עולבים, הם שמעו את 
חרפתם ולא השיבו, כי לא כבוד עצמם היה חשוב להם אלא  אך ורק 
כבוד שמים! הם לא רצו לצער את בורא עולם, גם במחיר של השפלה 
והתבזות, וכעת הגיע הזמן שכולם יראו בעיניהם את מעלתם הגדולה.

שומע חרפתו ואינו משיב- עשיר שבעשירים
ישנם שני מקומות ומועדים לתשלום מן השמים על מעשי האדם, 
לטוב ולמוטב: בעולם הזה ובעולם הבא. בעולם הזה משלמים בזול- 
הן על עברות והן על מצוות. אדם עבר עבירה- 
כשנפרעים ממנו בעולם הזה הוא מקבל קצת 
צרות ויסורים רח"ל, ובכך נמחקת לו העבירה. 
עשה מצוה- גומלים לו את שכרו בעולם הזה 
על ידי שנותנים לו קצת שפע ופרנסה טובה 
וכיוצא בזה, ובכך נמחקת לו המצוה. הוא כבר 
לא יוכל לדרוש עבורה שכר בעולם הבא, שהרי 

קיבל את שכרו בעולמו.
לעומת זאת בעולם הבא משלמים ביוקר – הן 
על מצוות והן על עברות. אם על מצווה אחת 
לא יספיק כל חלל העולם לשלם שכר וגמול, נתאר לעצמנו איזה עונש 

צפוי לאדם על כל עבירה, ה' ירחם.
והנה, במקום שמן השמים יפרעו מן האדם בעולם הזה על מעשה 
העבירה באמצעות יסורים וצרות רח"ל, הקב"ה בטובו מציע לנו דרך 
אחרת, חילופית: "כל המעביר על מידותיו- מעבירין לו על כל פשעיו". 
לא אסונות, לא מחלות, לא השתלת מח עצם, לא טיפולים כימותרפיים, 
ה' ישמור ויציל. בסך הכל מבקשים ממך דבר אחד: אם מישהו פגע 
בך- תעביר על מידותיך. זה הכל, לא יותר. האין זו עיסקה טובה? כלום 

יש עסקה משתלמת יותר מזו?
אדם שנפגע מן הזולת, יש בליבו עליו. זה טבעי לגמרי. קשה לו 
לחייך אליו ולומר לו שלום ברחוב, כאילו שום דבר לא קרה. אבל אם 
האדם היה יודע איזו תועלת הוא משיג על ידי שהעביר על מידותיו, 

לפני שנים רבות הייתי מגיד שיעור בסקווירא. יום אחד, נכנסתי ליטול 
ידיים בחדר סמוך לחדרו של האדמו"ר, לפתע יצא האדמו"ר מחדרו 

וניסה לפתוח עמי בשיחה. רמזתי לו בתנועת יד שאיני יכול לדבר כעת, 
לפני ברכת המוציא, דבר אחד נחרט בזכרוני מהרגע ההוא... 
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<<< המשך מעמוד 2

המשך בעמוד 3 <<<

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א  על נפלאים דרכי ד'
ַוַיֲּהפְֹך ד' ֱאֹלֶקיָך ְלָּך ֶאת-ַהְקָּלָלה, ִלְבָרָכה  )דברים כג ו'(

מעשה שהיה לפני כשלושים שנה, המגיד מישרים הגאון רבי 
ראובן קרלנשטיין זצ"ל )נלב"ע לפני כמה שנים( חלה בכליותיו 
והוכרחו להשתיל בגופו כליה חדשה, בלית ברירה נטל ר' ראובן את 
מקל הנדודים נסע בגפו לארה"ב ונתיישב בבארא פארק כשהוא 

רחוק מבני ביתו ושבעת צאצאיו 
)כי באותם הימים שיחת טלפון 
מארה"ב לארה"ק  לא היה דבר של 
מה בכך( כשהוא ממתין שיבוא תורו 
לקבל הכליה בבית החולים דשם, 
עברו כמה שבועות ו'חדשות' אין, 
אין כליה ולא זכר לכליה )כי סוג 
דמו של ר' ראובן היה סוג נדיר, ואי 
אפשר להשתיל כליה אלא מאדם 
שדמו כדמו של גוף הנשתל בו(, 
אחד העסקנים הנודעים המכירים 
בענינים אלו נכנס בעובי הקורה 
והחל להשתדל בין בתי החולים 
למהר ישועתו של רבי ראובן, ולא 
עלתה בידו, עבר עוד חודש, חודשיים, 
מחצית השנה, גם שנה ושנתיים 
עברו  כשהוא מנותק לגמרי מבני 
ביתו וצאצאיו , ועדיין לא נראתה 
כל ישועה באופק... משעברו שנתיים 
ומחצה, אמר העסקן לר' ראובן הנה 

אין כל תכלית בישיבתך כאן בבארא פארק, נראה כי ההשתדלות 
)סן פרנציסקו( אשר  הרצויה עתה שתסע לסאן פראנציסקא 
בקאליפארניא שם יש בית החולים המיוחד לעניני השתלות אולי 
משם תבוא ישועתך... א"ל ר' ראובן, הנה אין לי כל שיג ושיח בשפת 
הענגליש )אנגלית( ובקושי שכאן הנני מסתדר אודות לישיבת רבים 
מאחינו בני ישראל המסייעים בעדי, אבל כיצד אמצא את ידי ורגלי 
באותו מקום מרוחק בין אלפי גויים ונכרים- להכנס לבית החולים 
להירשם מחדש בתור המיועד לממתינים על כליה, להיבדק שוב 
ושוב מבלי יכולת לדבר עמהם אפילו דיבור אחד, נכמרו רחמי 
העסקן ואמר לו אף אני אעזוב את ביתי לתקופה זו ואצטרף אליך 
בנסיעתך ויהי ה' בעזרנו, העסקן נמלך בבני ביתו, והיא הסכימה, 
אלא שהעלתה חשש שמא דייקא באותם השעות שתסעו מהכא 
להתם )6 השעות במטוס( ימות גוי שבגופו כליה המתאימה לר' 
ראובן, על כן היא מסכמת לנסיעה ב'תנאי' שמיד בבואם לסאן 
פראנסציקא יתור אחר 'טלפון' ויתקשר אליה לברר את המצב... 
למעשה הגיעו השניים לסאן פראנסיצקא בשעה 3 לפנות בוקר 
ומיד פנו לנוח מעמל הדרך באחד המלונות בעיר כשהעסקן אינו 
מתקשר הביתה- מכיוון שטלפון לא היה תחת ידו חשב לעצמו 

עתה בשלוש לפנות בוקר אהפוך את המלון בשביל הטלפון- הרי 
זה לו שנתיים ומחצה שהוא יושב וממתין ואין קול ואין עונה, וכי 
דייקא בשעות אלו מת כבר גוי בשעטומ"צ... עודו שוכב על מיטתו 
כשהשעון מורה על השעה 6 בבוקר והנה דפיקות עזות נשמעות 
בדלת חדרם, ובפתח עומדים שוטרי המשטרה המקומית, ושאלתם 
בפיהם אתה מיסטער פלוני, ויאמר הן, אמרו 
לו השוטירים מהר קח טלפון והתקשר לביתך 
ג' שעות שאנו מחפשים אותך  כי זה לנו 
בשליחות בני ביתך בכל המלונות שבעיר. 
מיד כשענתה לו רעייתו נתנה לו מנה אחת 
אפיים, מדוע לא התקשרת, החל העסקן 
להסביר את עצמו שהייתה השעה מאוחרת 
וחשב לעצמו כי שנתיים ומחצה לא נמצאה 
כליה וכי דייקא באלו השעות הספורות המצא 
תמצא, אמרה לו בני ביתו, ואכן באותם השעות 
ששהיתם על המטוס מת גוי ונמצאו הכליות 
המיוחלות... מיד התקשר העסקן לביה"ח 
בנ.י. ויענו פה אחד ואמרו לו- הנה מכללי 
בית החולים שאם החולה אינו עונה תשובה 
עד שלוש שעות פונים אנו לחולה הממתין 
אחריו בתור, וזה כרבע שעה- חמש עשרה 
דק' ששני גויים הבאים אחריך ענו תשובתם 

כי רצונם בכליה זו.
לבו של העסקן נשבר בקרבו, אבל משחזר 
אל ר' ראובן התאמץ שלא להראות לו מאומה 
מסערת רוחו... מיד בבוקרו של יום פנו השניים לבית החולים בכדי 
לרשום עצמם ברשימה הממתנת לכליות, תוך כדי המתנתם שם 
חקר ר' ראובן את העסקן מדוע אין פניו כתמול שלשום, בתחילה 
ניסה העסקן שלא לענות לו, אך משרבו הפצרותיו של ר' ראובן 
סיפר לו את כל פרשת הכליות, מיד נענה ר' ראובן, הבה נפתח 
בריקודין להודות ולהלל לבורא יתב"ש, העסקן חשב שמא נשתבשה 
דעתו של ר' ראובן לעבור מפח נפש כזה, אך הוא בשלו, והחל 
מסביר לעסקן, הבט וראה, שנתיים ומחצה מרוחק אנוכי מבית אבי 
וממשפחתי, אויה לי ואוי לנפשי אילו הייתי מקבל אותה כליה, 
שהרי ראית כי אותה כליה איננה שלי וראיה לכך שלא הגיעה 
לידי, מה עשה הקב"ה העבירנו למדינה אחרת למשך כמה שעות 
הללו... עתה, הגע בעצמך, אילו היית מתקשר מיד לביתך והיינו 
חוזרים לנ.י. היו משתילים בגופי כליה שאיננה שלי ה' ירחם... 
הרי זה היום 'יום ההצלה' שלי, כי המחשב )קאמפיוטער( אומר 
שכליה זו מתאימה לי ולסוג דמי אבל הקב"ה אומר, לא, לא, 
כליה זו איננה טובה עבורך... גם מיהר ר' ראובן להתקשר לבני 
ביתו שבארה"ק לספר על הנס שאירע עמו- תחילה חשבו שהנס 
הוא שנמצאה כילה, עד שהסביר להם כי ניצול שלא להפסיד כל 

עודו שוכב על מיטתו כשהשעון מורה על השעה 6 בבוקר והנה דפיקות עזות 
נשמעות בדלת חדרם, ובפתח עומדים שוטרי המשטרה המקומית, אמרו לו 

השוטרים התקשר לביתך כי זה לנו ג' שעות שאנו מחפשים אותך בכל המלונות 
שבעיר. מיד כשענתה לו רעייתו נתנה לו מנה אחת אפיים, מדוע לא התקשרת...
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הרה"צ רבי שלמה זלמן בריזל זצ"ל על נדרים ובטחון בהקב"ה
ְוָעִשׂיָת ַּכֲאֶשׁר ָנַדְרָּת" )דברים כ"ג, כ"ד(

"אשרי אדם בוטח בך" – מאושר הוא האדם הבוטח בה' – את 
הפירוש המוחשי לפסוק זה ראו הכל בדמותו של ר' זלמן. סבר 
פניו השלוות והמאושרות העידו כאלף עדים, כי זהו האיש אשר 
"לבו נכון בטוח בה'". כל שנותיו יגע להשריש בקרבו את האמונה 
התמימה בה', אמונה כפשוטה, ללא כל חכמות. היתה זו עבודת 
חיים בלתי פוסקת, לחזק ולבסס, להוסיף ולהתחדש בכל יום 

ביסוד האמונה, אשר הוא השורש 
לכל התורה.

"את שער הבטחון שבספר 
חובת הלבבות למדתי יותר מאלף 
פעמים!", העיד ר' זלמן על עצמו. 
"רק בהתחזקות ללא הרף ביסוד 
האמונה הפשוטה ניתן לצלוח 
את הכל", היה ר' זלמן מעודד 
את אלו אשר באו לקבל עצה 
ותושיה בהתמודדות עם נחשולי 
החיים הסוערים, ואכן, גדול היה 
לימודו ושינונו בקנייני האמונה 

שהביאו לידי מעשה.
בכל דרכיו והליכותיו גילם ר' 

זלמן את דמותו הזכה והברה של בעל ביטחון אמיתי, המשליך יהבו 
על ה' כליל, כי הלא אב רחום לו, ועליו לבו סמוך באמונה גמורה 
שאין לה עוררין, כי הוא ורק הוא יתברך מנהל את חייו, למן הפרט 

הפעוט ביותר ועד לדברים החשובים העומדים ברומו של עולם.
בבקשו להאיר את המחשבה באור בהיר של אמונה זכה, היה 

ר' זלמן רגיל לספר:
מעשה שהיה ביהודי אחד שביקש לעלות לארץ ישראל, אך 
ידו לא השיגה לשלם עבור דמי הנסיעה, אולם רצונו העז 
ותשוקתו הגדולה לא שקטו עד שהלך אל הנמל יחד עם בני 
ביתו. משאיתר ספינה הנוסעת לארץ ישראל, הלך וביקש ברחמים 
ובתחנונים מרב החובל, שיתיר לו להצטרף למסע באניה תמורת 
הפרוטות הבודדות שבידו, בלא לקבל תא, ובלא שיובטח לו מזון 

כלשהוא. נכמרו רחמיו של רב החובל, ונענה למבוקשם. הקצה 
להם באניה מקום לשבת וללון שם, במקום חשוך, צר ומחניק, 

בסמוך לתאי המטען.
הימים הראשונים למסע עברו עליהם בקושי רב, אך משעברו 
ימים מספר וטרם בא אוכל לפיהם, נשברה רוחה של האישה, והיא 
החלה לבכות מרות: "מה טעם יש בכל הנסיעה הלזו, אם נגיע 
לארץ ישראל כמתים?". ראה הקב"ה בצערם ושלח את עזרתו בדרך 
פלאים. סערה נוראה החלה להשתולל בלב ים, אימתה ופחד נפלו 
על כל הנוסעים. היהודים שהיו על האניה החלו לזעוק אל ה', 
ואף נדרו ליתן צדקה, כדי שזכות המצוה תעמוד להם להינצל 

ממות. הקשיב ה' לקול תפילתם והים נח מזעפו.
מיד עם שוך הסערה בקשו הנוסעים להשלים מיד את נדרם 
לד', והחלו לחפש במרץ על הספינה אחד עני כל שהוא, שיוכל 
לקבל את הצדקה אשר נדרו. ביקשו ולא מצאו, עד אשר נזכר 
אחד מהנוסעים, בזוג היהודים היושבים בבטן האניה בחוסר כל... 
מיד חשו הנוסעים אליהם, ומצאום כשהם שרויים במצב של 
עילפון מרעב ומצמא. מיהרו האנשים להחיותם במאכל ובמשקה 
והרעיפו עליהם מכל טוב, גם צידה לימים שיבואו נתנו להם. 
המשך הנסיעה עבר על כל הנוסעים בטוב ובנעימים ללא כל 

תקלה, עד שזכו כולם לחונן את הארץ הקדושה בשלום.
רק לאחר שהגיעו, שאלה האשה הכשרה את בעלה:

"הכיצד זה העזת להסתכן ולעלות על האניה ללא מזון וצידה?". 
השיב היהודי בתום לבו: "אלוקים שיכול לפרנסני רק ביבשה ולא 

בים, אלוקים כזה אין אני עובדו!"
"אט דאס איז א ריכטיגע אמונה!" )זוהי האמונה הנכונה!( התלהב 
ר' זלמן. וכמצטרף היה לקריאתו של אותו יהודי, היה חוזר על 
דבריו בהטעמה שוב ושוב: "אלוקים שיכול לפרנסני רק ביבשה 

ולא בים, אלוקים כזה אין אני עובדו!"
הוי אומר, לא די לו לאדם ב'ידיעה' גרידא, כי הקב"ה הוא זה 
שמסובב את העולם, והכל ממנו וברצונו, אלא אמונה אמיתית 
עניינה – רגש מחוור, והכרה ברורה שבפניו ית' אין מעצור מלספק 

לכל נברא את צרכו בעל עת ובכל זמן שיהיה.
)מתוך ר' זלמן(

סערה נוראה החלה להשתולל בלב ים, אימתה ופחד נפלו על כל 
הנוסעים. היהודים שהיו על האניה החלו לזעוק אל ה', ואף נדרו 

ליתן צדקה, כדי שזכות המצוה תעמוד להם להינצל ממות

המתנת שנתיים ומחצה להבל ולריק...
כעבור ג' חודשים נמצאה כליה מתאימה לו, ונשתלה בגופו, 
ובס"ד חי עוד כשלושים שנה בבריאות השלימה, ובכל שנה 
ושנה היה עורך סעודת הודאה גדולה על שניצל מהיזק ולא 

נשתלה בגופו כליה שאיננה שלו.
ובדרך אגב ייאמר, שהעסקן חקר אחר אותם שני הכליות 
שהיה נראה כמי ש'הפסידו' אותם, ולמעשה נשתלה בשני גויים 
הבאים משני קצוות תבל- ושניהם מתו לאחר ששה שבועות, 
כי הכליה היתה יפה ושלימה מבחוץ, ומבפנים הייתה מזוהמת 

לגמרי... ונראה לעין כי צדקה שמחתו של ר' ראובן.
יבין כל חד וחד בדיליה להאמין שהקב"ה  והלימוד מכאן 
מנהיג את העולם בטובו הגדול, וכאותו ר' ראובן שלא בכה 
'בכיה של חינם' אויה לי- מחמת שנסעתי הפסדתי את הכליה, 
אלא אדרבה, כדי להצילני הגביה אותי הבורא על המטוס, 
הרחיק אותי ממקום הסכנה, וכך ניצלו חיי, גם יבין, כי מה 

שלא בא לידו איננו שלו..
)מתוך באר הפרשה דברים תשע"ז(
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המשך בעמוד 5 <<<

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על הזדמנות מיוחדת לתפילה 
"ְלַמַען, ַיֲאִריכּו ָיֶמיָך" )דברים כ"ה, ט"ו(

'ִתְכְלִאי את הכעס, ואם יש לך צרה בביתך, זה הזמן להתפלל עליה'
אשה אחת הציגה בפני חולצה חדשה שרכשה לא מזמן, ובצווארונה 
היה חור שחור גדול. היא סיפרה שכנראה אחד השכנים מהקומה 
העליונה השליך סיגריה, וזו נפלה היישר על הבגד ועשתה בו חור 

שכזה עד שהבגד יצא מכלל שימוש.
האשה היתה במצב של כעס וחרון אף. אחרי הכל, לא בכל יום 
קורה כדבר הזה, שחולצה חדשה ומצוחצחת הולכת לאיבוד, ועוד 

בגלל חוסר זהירות משווע של שכן שלא השגיח במעשיו...
היא שאלה אותי מה לעשות, והשבתי לה, שאם יש לה צרה 
בתוך ביתה, זה הזמן הטוב ביותר לכלוא את הכעס ולא להוציאו 
החוצה, וכשם שהיא מתגברת עתה נגד הטבע שלה ואינה כועסת, 

כך תעמוד לה זכות זו נגד היסורים והצרות.
המקור להנהגה זו הוא מבעל ה"אור החיים" על הפסוק )דברים, 
פרק ג' פסוק כ"ג( 'ואתחנן אל ה' בעת ההיא'. האור החיים מסביר 
בכמה אופנים את המילים 'בעת ההיא', ואחד הפירושים הוא 
שמדובר בעת רצון, כגון זו כאשר אדם מתגבר על טבעיו ורצונותיו, 

ואז הוא בא אל הקב"ה בבקשת-חינונים.
יש מקרים שילדים לא מחונכים שורטים מכוניות חדשות 
וגורמים בכך נזק עצום לבעליהם, ויותר מהנזק הכספי יש בכך 
עוגמת נפש רבה על רכב חדש שנשרט, ונראה כמשומש. ההצעה 
שצריך להציע לאותם אנשים שנפגעו היא שיתגברו על עצמם, ולא 
ֵיצאו בצעקות רמות נגד מי שעשה את המעשה, ויבקשו מהקב"ה 

שבזכות ההתגברות הזו, יגאלם מצרותיהם ויסוריהם.
כל זה כמובן אינו פוטר במאומה את הילדים הללו ואת הוריהם, 
הצריכים לשאת בנזק שנגרם, ולחנך את צאצאיהם לא לפגוע 

ברכוש השכנים.
בעל ה'שומר אמונים' זצ"ל היה אומר, שמי שרוצה שתפילתו 
תתקבל, ֵידע שהעת-רצון הטובה ביותר היא בעת עשיית מצוה, 
ובמיוחד אם אדם שומר את עיניו בלכתו ברחוב, וכשנתקל בנסיון 
הוא מתפלל שה' ימלא משאלותיו לטובה. תפילה זו תתקבל 

בשמים, אומר ה'שומר אמונים'.
חבל לבזבז רגעים והזדמנויות שכאלו. מי שחברו מרגיז אותו, 
ויש כאלו היודעים לעשות זאת היטב... ידע לו ששעה זו היא עת-

רצון מיוחדת וכדאי לו לנצלה לתפילה.
•••

הצדיק אמר לבעל שיניח את המכתב של אשתו בציון הרשב"י
אין אנו מתעלמים, ולו לרגע, מהקושי הטמון במידת הסבלנות. 
כמה קשה לאדם לוותר לרעהו! כמה קשה לו לוותר אפילו על 
דבר קטן, ואפילו על מילה לא-נכונה שיצאה מפי חברו, ופגעה 

בו! הדרך היחידה להתמודד עם הקושי הזה, הוא לידע להודיע 
ולהיוודע על הרווח הגדול העשוי להכנס לחשבוננו אם נלמד לוותר.

הסיפור דלהלן הושמע באוזנינו ממקור ראשון, ונוכל ללמוד 
מכאן על עוצמתו וגודל-חשיבותו של הוויתור.

המעשה היה באברך ת"ח שלקה ל"ע במחלה, ובעקבות זה החל 
לפקוד, מחד, את קבריהם של גדולי הדורות, ומאידך ָנַקש על 
דלתות-בתיהם של 
גדולי ישראל החיים 
עמנו, כדי שיעניקו 
לו את ברכתם ויתנו 
לו עצה וסגולה כיצד 

יוכל  להירפא.
ָפַקח עיניו בתמיהה

החליט  אחד  יום 
הת"ח לנסוע למירון 
ולהפיל שם תחילה 
קברו  על  ובקשה 
של רשב"י. לפני כן 
הוא נכנס אל אחד 
הצדיקים  מגדולי 

שבדור, וסיפר לו על נסיעתו המתוכננת.
הצדיק בירך אותו מעומק הלב, וכששמע שהוא מתעתד לעלות 
מירונה, הפתיע אותו באומרו: "אני אמסור לך מכתב, ותניח אותו 

על קבר הרשב"י"...
פקח הת"ח את זוג עיניו בתמיהה-רבתי, ולא ידע במה ובמי 

מדובר, ועל איזה מכתב מדבר הצדיק שליט"א.
"אני אספר לך במה מדובר, וצריך אתה לדעת שיש לך בבית 
אשה צדקת יוצאת מגדר הרגיל", אמר הצדיק המפורסם. הסיפור 
שהתגלה עתה, ושהתרחש עוד לפני חתונתם של בני-הזוג הפתיע 

את הבעל-הת"ח.
'שלא תהיה אלמנה'

"זמן מה לפני החתונה שלכם", סיפר הצדיק, "פגע מאן-דהו 
באשתך-לעתיד, בצורה חמורה מאוד. משעמד הפוגע על גודל 
טעותו, וידע את החטא שעשה, בא לבקש מחילה, סליחה וכפרה, 
אבל אשתך מיאנה לשמוע, ולא רצתה לסלוח. הפוגע עלה לביתי 

ושאל מה עליו לעשות כדי לפייס את האשה?
"משראיתי את שברון-ליבו של הפוגע, שלחתי שליח אל הנפגעת 
וביקשתי ממנה שתסלח על החטא שעשו כלפיה, אבל, גם לאחר 
שהגיעה אליה הבקשה, סירבה האשה לסלוח. רק לאחר מסע 
מפרך של שכנועים והפצרות של גורמים שונים, התרצתה האשה, 

 האברך שלקה ל"ע במחלה, החל לפקוד, מחד,
את קבריהם של גדולי הדורות, ומאידך ָנַקש על דלתות-

בתיהם של גדולי ישראל החיים עמנו, כדי שיעניקו לו את 
 ברכתם. אחד מגדולי הצדיקים הפתיע אותו באומרו:

"אני אמסור לך מכתב, ותניח אותו על קבר הרשב"י"...

<<< המשך מעמוד קודם



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

<<< המשך מעמוד קודם

רבי שלום שבדרון  והאדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל, על עשירי עולם וצדקה
"ְנָדָבה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ְּבִפיָך" )דברים כ"ג, כ"ד(

מסופר על האדמו"ר רבי יואל מסאטמר זצ"ל, שביקש מעשיר 
אחד לתרום לעני שמטה ידו. אותו עשיר התחמק באומרו: "אל 

דאגה, ודאי הקב"ה יהיה בעזרו", וסרב לתת פרוטה.
אמר לו האדמו"ר: "מידות רעות שניתנו באדם יש להשתמש 
בהן לעבודת השם יתברך, כגון כעס, כדי להרגיז יצר טוב על יצר 
הרע, וכן לכעוס על עוברי עבירה. תמיד הייתי תמה, כיצד אפשר 

לנצל אפיקורסות וכפירה לעבודת השי"ת?
"בזכותך מצאתי ביאור: כאשר אדם מבקש מחברו עזרה, בין 
עזרה בגופו ובין עזרה בממונו, אין לו לחשוב: הרי ה' יכול לעזור 
לו ומדוע שאטרח בדבר? אלא בזה ישתמש כביכול במידה של 

"כפירה", ויחשוב שאין הדבר תלוי אלא בי"!
סיפר רבי שלום שבדרון זצ"ל: ר' דונש היה אחד הגבירים הגדולים 
ברוסיה, בעל צדקה גדול וגם איש חכם. הוא לקח לבנותיו חתנים 
מעולים ודגולים, ואחד מהם היה רבי יוסף לייב מטלז. לעת זקנתו 
אף עלה לארץ ישראל ונפטר בה. סיפרו על ר' דונש שכאשר היה 
בא אליו הסבא מנובהרדוק, היה פותח לפניו את קופת הכסף שלו, 

ואומר לו: "קח ככל שתחפוץ".
פעם אחת בא רב גדול לר' דונש, וביקש ממנו סכום כסף לעניין 
חשוב, ר' דונש כמובן נתן את תרומתו, אלא שהסכום שנתן לא 
סיפק את הרב, והוא לא היה מרוצה, אמר איפוא לר' דונש: "סלח 
לי ואל נא תכעס עלי, אך ברצוני לשאול אותך שאלה" -"רשאי 
אתה לשאול כרצונך", השיב הגביר. "אמור לי", שאל הרב, "מדוע 
כאשר הסבא מנובהרדוק בא אליך לבקש צדקה, נותן אתה לו 
סכומים הגונים ואילו לי, נותן אתה סכום יפה, אבל דל ביחס לצרכי, 
אינני יודע אם אני קטן ממנו או לא, אבל בודאי שאיני בטלן יושב 
קרנות, באתי אליך בעניין חשוב מאוד, מה ראית להעדיפו על פני?"
חייך ר' דונש והשיב: "ביקשת רשות לשאול שאלה, עכשיו אני 
רוצה לבקש רשות לתת לך תשובה, האם תרשה לי?" -"כן", השיב 

הרב. "ובכן אסביר לך", אמר ר' דונש, "לפי התנהגותך אצלי בבית, 
אני משער כיצד התנהגת בביתך בטרם בואך אלי. לבשת בגדי 
שבת, שאלת את הרבנית אם אתה נראה בסדר, הרי הולכים לגביר 
ר' דונש ולא דבר פשוט הוא, ר' דונש הוא ר' דונש. וכאשר הגעת 
הנה, נקשת בדלת בעדינות רבה, חששת להקיש בחוזקה, כדי 
שלא ייראה הדבר כחוצפה. וכאשר פתחתי לפניך את הדלת, לא 
התיישבת, עד שהתיישבתי אני מתוך דרך ארץ ויראת כבוד כלפי. 
"אמור נא לי, לשם מה כל חרדת הכבוד הזו? וכי מי אני ומה 
אני? אלא מה, יש לי כסף! אמור מעתה, אם כסף הוא דבר כה 

חשוב, רוצה אני להחזיקו אצלי.
"אבל כשהסבא מנובהרדוק בא אלי, אני פותח לו את הדלת, הוא 

נכנס ומתיישב, ומתחיל 
לדבר אלי בניגון: 'דונש'ל, 
דונש'ל, מה יהיה איתך? 
הרי חוץ מכסף אין בידך 
מאומה!' ומכך אני מבין 
שכסף זה הבל. הוא יושב 
ומוכיח אותי, ואינו חושש 
לומר לי מילים כדרבנות, 
לכן אני פותח לפניו את 
הקופה ואומר לו, קח ככל 

הדרוש לך"...
אמר בשעתו רבי ברוך 
בער ליבוביץ זצ"ל, שמעולם 
על  מלחמה  היתה  לא 
אדמת אמריקה, אמנם 

היו לה מלחמות במקומות אחרים, אבל לא על אדמתה שלה, וכל 
זה בזכות הצדקה שמרבה מדינה זו לתת.

)'להתענג בתענוגים' על פרשת השבוע(

שאל הרב את העשיר: "מדוע כאשר הסבא מנובהרדוק בא 
אליך לבקש צדקה, נותן אתה לו סכומים הגונים, ואילו לי נותן 
אתה סכום יפה, אבל דל ביחס לצרכי, אינני יודע אם אני קטן 
ממנו או לא, אבל בודאי שאיני בטלן יושב קרנות, באתי אליך 

בעניין חשוב מאוד, מה ראית להעדיפו על פני?"

וסלחה בלב שלם. כששמעתי על סליחתה, ביקשתי ממנה להעלות 
את הסליחה על הכתב, פעמיים; עותק אחד תשאיר אצלה, ואת 

העותק השני תעביר אליי".
עכשיו פנה הצדיק אל הת"ח ואמר לו: "כשאתה נוסע לציונו 
של רשב"י במירון, קח ממני את מכתב-הסליחה שכתבה אשתך, 
ולפני שאתה מתחיל להתפלל – הנח אותו על קבר הרשב"י, ותגיד 
שבזכות זה שוויתרה וסלחה למי שפגע בה, אתה מבקש שימליץ 

טוב על אשתך שלא תהיה אלמנה".
עשה האברך כפי שהצטווה ונטל עימו את המכתב, ובהגיעו לציון 

במירון שפך דמעות כמים לפני השי"ת שיושיע את אשתו שלא 
תהיה אלמנה, ובזכותה יוושע גם הוא ויירפא ממחלתו.

ומה היה בסוף? – לאחר ששב מהתפילה הנרגשת, עשה שוב 
צילום, והגידול נעלם כלא-היה.

•••
כשניָדֵרש גם אנחנו, ביום מן הימים, לוותר לרעינו ולחברינו, 
ובמיוחד – כאשר מדובר בבני-זוג, הצריכים לוותר ולמחול ולהתנהג 

ֵכר בסיפור הזה. בסבלנות אחד לשני, כדאי שִנזָּ
)מתוך 'שמחה בבית' בעריכת הרב משה מיכאל צורן(
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 הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א עם פניני הוד לדמותו המופלאה של אביו,
הגאון הצדיק רבי אריה לייב פינקל זצ"ל, ראש ישיבת מיר-ברכפלד 

 "ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹלקיָך" )דברים כ"ד, י"ט(
"אבא זצ"ל מופלא ומופלג בעבודה שבלב זוהי תפילה. התפלל 
בהשתפכות ובהתרגשות, אבל לא בהתרגשות חיצונית. לא ראו 
עליו תנועות או נענועים יוצאי דופן... תמיד עמד והתפלל בשלווה 
ובריכוז פנימי, גם כשהיה צעיר. אבא שימש שנים רבות כבעל 

תפילה בישיבת מיר, ונודע 
בתפילותיו החמות כבן 
ו  אבי י  לפנ המתחטא 
שבשמים. רבים היו באים 
במיוחד להתפלל בצילו 
בימים הנוראים, והכניס 
רוח תשובה והתעוררות 

בלב כל שומעיו.
"האמת, אבא היה עדין 
התכוון  לא  וכלל  נפש, 
לבכות בציבור. אבל כשהיה 
קטע שעורר אותו לבכי, 
הוא לא התעלם ממנו. 
ולמעשה ראו על הבכיות 
את הקירבת ה' הגדולה 
שהיתה בו. ב'ונתנה תוקף' 
יש הרבה שבוכים, אבל 

הוא בכה יותר כשביקש על מלכות ה', 'ותמלוך אתה ה' לבדך'... 
גם בקרבנות מוסף בר"ה היה מתרגש ובוכה, וראו שהוא חי את 
'כן  העבודה בבית המקדש. עוד היה בוכה ב'זכרונות', כשאמר 
יכבשו רחמיך', מתוך הדאגה לכלל ישראל, שם גם היה מצטרף 
לבכיו הגאון רבי חיים שמואלביץ זצ"ל, שהיה גם בוכה בדמעות 
שליש. אבל כשהגיע לחתימת הברכה, בבת אחת היה מתגבר על 

הדמעות ושואג בקול כארי 'זוכר הברית'!"
בעל התפילה וחזן יחד

"לאבא היו כל המעלות של 'בעל תפילה' ושל 'חזן' יחד. היה לו 
קול יפה מאוד, הוא יכל להיות חזן עולמי... אספר לכם מעשה: 
כשהיינו ילדים קטנים הגיע לביקור בביתנו, רבי דוד יודלביץ, 
אח של אמא ע"ה. הוא בא מאמריקה, והביא לנו טייפ-רקורדר, 
לא 'פטיפון' אלא המכשיר שעובד עם סרטי הקלטה גדולים, כמו 
קלטות. היו לנו כמה תקליטים, ואחד מהם היה של החזן ר' יוסלה 
רוזנבלט. אף פעם לא ישבו במיוחד לשמוע, אך בערב שבת היינו 

שומעים שירים תוך כדי ההכנות לשבת קודש.
"פעם אחת פעל התקליט של יוסל'ה, והשמיע את הקטע 'ועל 
כולם'. באמצע השיר מישהו לחץ בשגגה על הכפתור שמפעיל את 
ההקלטה, וזה הטייפ-רקורדר החל להקליט, ובעקבות כך נמחק 

קטע מהשיר. כשגילינו את הדבר היה לנו אי נעימות, מששמע על 
כך אבא, אמר שאפשר לתקן את זה... הוא ביקש שנשמיע שוב את 
השיר, וכשהגענו לקטע שחסר הוא הפעיל את ההקלטה, והשלים 

בעצמו את הקטע. בחיקוי מדוייק של יוסל'ה...
"בעיקר היה אבא בעל תפילה ובעל רגש, אך ידע לשלב את 
החזנות בתוך התפילה. יש סיפור ידוע על קהילה שהציעו 
לה שני חזנים, אחד שנתקיימו בו כל התנאים הדרושים 
על פי הלכה ל'חזן', שיהא ביתו ריקם וליבו נשבר וכו', 
אך קולו לא כל כך יפה, לעומתו השני, לא נתקיימו כל 
התנאים הדרושים, אך קולו היה יפה יותר. שאלו הגבאים 
את מרן הגאון רבי חיים מבריסק זי"ע את מי להעדיף? 
והשיב שכל התנאים הם תוספות למעליותא, אך קודם 

כל צריך להיות 'חזן'... ואם כן השני עדיף".
"אבא, חוץ מעמלו בלימוד התורה היה גם אומר תהלים 
בהשתפכות הנפש. עם כל גדלותו העצומה בתורה היה 
אפשר לראותו גם כ'יהודי של תהלים'. נהג לשבת ולומר 
מילה במילה, בקול המעורר את הכוונה. כשגרנו במלאכי 
על יד בית הכנסת 'הר צבי', חלון המטבח היה מול הסלון 
של החסיד רבי נתן אנגלנדר ז"ל, חסיד ויז'ניץ שלמד 
בחברון, והיה בקשר הדוק עם אבא, שאהב לשוחח עמו 
בחסידות. נו"ב סיפרה, שבדרך כלל נזהרה לא להציץ אל תוך 
ביתנו, אך כשאבא התיישב לומר את פרקי התהלים בקול 
המעורר שלו, כששמעה את אמירתו לא עמדה בזה... והיתה קוראת 

לילדים, שיראו איך יהודי עומד ואומר תהילים בכוונה ודביקות.
ובינו  "רבי נתן היה יהודי ירא שמים גדול ומדקדק בהלכה, 
לבין אבא שרר קשר של חיבה, בכל פעם שנפגשו היה רבי נתן 
מברך אותו שתהיה לו נחת, ואבא היה עונה: 'שיהיה לקב"ה נחת 
מאיתנו'... רבי נתן היה עמל לפרנסתו, וכשמלאו לו שבעים שנה 
פגש את אבא, ואבא אמר לו: 'נו, ר' נתן מה קורה... איך השטייגען, 
לומדים?', ואז הציע לו לבוא למיר. רבי נתן השתכנע ובגיל שבעים 
החל להגיע לישיבה, הקב"ה עזר לו שבדיוק באותה תקופה החל 
ללמוד בישיבה גם ראש ישיבת פרשבורג, ולמד עימו בחברותא".

"אבא היה מקיים מצוות בווארמקייט, בחמימות. לפני סוכות היה 
דואג להשיג אתרוג מהודר, וכשהצליח היה מאושר. גם בשנים 
המאוחרות כשכבר נחלשה הראיה, אם ראה אתרוג, מיד קלט אם 

הוא טוב או לא...
"אבא היה מקפיד לשמור על מסורת בכל העניינים, אבל כששמע 
על חומרה שלא סותרת את המסורת, שמח ואמר 'עוד הידור'... 
בכלל, אבא אהב מאוד את תורת החסידות, הוא היה מחבב מאוד 
חסידשע יידן, במיוחד תלמידי חכמים. והיה אומר שהשמחה שיש 
להם, מחזיקה אותם בעבודת השם, במיוחד כשח"ו יש לאחד מהם 

"הודענו בשמחה לאלמנה שהיום יצלמו תמונה מיוחדת עם 
משפחת פינקל... באותו יום אחיותי לא הלכו לבית הספר. 

 כולם נשארו בבית, והאלמנה הגיעה עם הבגד של שבת.
קודם צילמו אותה עם אבא ואמא, אחר כך עם כל הילדים..."
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הגאון רבי בן ציון מוצפי שליט"א על נדרים ונדבות
"ִּכי ִתּדֹר ֶנֶדר לה' ֱאֹלֶקיָך" )דברים כ"ג, כ"ב(

ישנה שאלה במי שנדר בעת צרה, האם מועילה לו התרה.
סתם אדם שאמר: 'אלך היום לשיעור תורה' או 'אלך להתפלל 
בכותל המערבי'- זהו נדר מצוה וחייב לקיימו, אבל יכול לעשות 
התרה )כמובן שלא לכתחילה(. אבל מי שהיה, לא עלינו, בעת צרה, 
כגון שהיה לו חולה בתוך ביתו, ונדר שאם ינצל מאותה צרה, יעשה 
כך וכך או יתן לצדקה כך וכך מעות- ישנה מחלוקת בפוסקים 

אם מועילה לזה התרה.
לכן יזהר אדם בעת צרה, שאם ירצה ליטול על עצמו איזשהו חיזוק 

או לתרום תרומה כלשהי, יאמר בפרוש שעושה זאת "בלי נדר".
תקנו לנו נוסח "התרת נדרים" שאנו נוהגים לאומרו בערב ראש 
השנה ובערב יום הכיפורים, ובנוסף לכך ב"כל נדרי". בנוסח זה 
יהיו  הננו מתנים ואומרים, שכל הנדרים שנדור מכאן והלאה 
בטלים ומבוטלים. אמנם, תנאי זה מועיל רק אם שכח זאת בעת 
שנדר, אבל אם זוכר שהתנה בהתרת נדרים, ודעתו שאף על פי כן 
הוא נודר, אם זה היה נדר שלא בעת צרה, יכול להתירו באופנים 
מסוימים, אבל בעת צרה – ישנן, כאמור, דעות שלא מועילה כלל 
התרת נדרים. לכן יזהר שלא לנדור, או שיאמר בפרוש שמתחיב 

לעשות כן "בלי נדר".
דוגמא לנדר בעת צרה מצאנו בתשובת הרדב"ז:

הרדב"ז היה רבם של כל יהודי מצרים, וגדול הדור בדור שלפני 
מרן הבית יוסף. מכל העולם היו שולחים אליו שאלות, והוא כתב 
מעל ששת אלפים תשובות בהלכה, חלקן נדפסו, וחלקן האחר 

העיד החיד"א שראה אותן בספריה של האקדמיה הצרפתית.
ובכן, אישה אחת שאלה אותו: היא נשואה עשר שנים ואין לה 
ילדים. לאחרונה עלתה לירושלים לקברו של שמואל הנביא, שם 
כידוע קבורה גם חנה, עמדה ליד קברה של חנה והתחילה לבכות 
ולהתחנן. אמרה: "חנה, הרי את יודעת את צערן הגדול של העקרות, 
גם את סבלת במשך שנים, והתפללת וזכית לבן, תתפללי עלי". 
לאחר מכן נעמדה ליד קברו של שמואל הנביא ואמרה: "אתה 
הרי שקול כמשה ואהרן תתפלל עלי, אם אזכה ויוולד לי בן, ביום 
שיגדל ויתחיל ללכת, אביא אותו לכאן, אגלח את שיער ראשו, 

אעשה לו פאות, ואחלק אוכל וצדקה לעניים".
ואכן תפילתה פעלה את פעולתה ותוך שנה הרתה וילדה בן.

הבן התחיל לגדול וללכת, ואמו רצתה לספר אות בקבר שמואל 
הנביא. אלא שבדיוק באותה תקופה השתלטו הישמעאלים על 
המקום, ומנעו מהיהודים להתפלל שם. שאלה אפוא, האישה את 
הרדב"ז מה עליה לעשות, האם באפשרותה לספר את בנה במקום 

אחר, על אף שנדרה לספרו על קבר הנביא?
הרדב"ז דן שמה בתשובתו האם מועילה התרה, כי היה זה נדר 
בעת צרה. לבסוף הוא כותב שכשנדרה לא עלה על דעתה שהקבר 

לא יהיה בידינו, לכן בכזה מקרה מועילה התרה.

כתבו המקובלים: בשעה שאדם מוציא מפיו נדר שיעשה איזה דבר, 
נברא מלאך. אבל למלאך הזה אין נשמה. יש לו עיניים, אוזניים, 
ידיים, אך אין לו אפשרות לעשות שום תנועה. הוא ממתין עד 
שהאדם יקיים את הנדר ויכניס בו נשמה. מהיכן נלמד דבר זה? 
מאברהם אבינו שכשבא לעקוד את בנו יצחק, התגלה אליו המלאך 
ואמר לו: "אל תשלח ידך אל הנער... כי אתה ידעתי כי ירא אלוקים 

אתה, ולא חשכת את בנך את יחידך ממני" )בראשית כ"ב, י"ב(.
כוונת המלאך היתה לומר כך: הקב"ה אמר לך "והעלהו שם 
לעולה", לא לשחוט אותו 
להעלות  רק  אלא  בפועל 
אותו לעולה. וכשהעלית אותו 
לעולה- קיימת את המצוה 
בשלמות. ומה הראיה? "ולא 
יחידך  חשכת את בנך את 
ממני", אני המלאך שנבראתי 
זו, לא נחסר ממני  ממצוה 
כלום. הרי לך ראיה שעשית 
את המצוה בשלמות. מכאן 
אנו למדים, שאם אינו מקיים 
את המצוה בפועל יש חסרון 

במלאך.
ראיה נוספת לכך:

רבי אמנון ממגנצא, ה' יקום 
דמו, חיבר את הפיוט הנורא "ונתנה תוקף קדושת היום כי הוא 
נורא ואיום", ושם בפיוט נאמר: "ומלאכים יחפזון". מדוע "יחפזון"? 
לאן הם ממהרים לרוץ? הלא שנינו במשנה שביום הדין "כל באי 
עולם עוברים לפניו כבני מרון", נסקרים לפניו בסקירה אחת, אם 
כן לשם מה יש צורך למהר? זאת ועוד, וכי אצל הקב"ה קיים ענין 

של מהירות וחיפזון?
אלא, ראיתי לאחד הקדמונים שאומר בזה פרוש נפלא:

המלאכים הללו נבראו מהמצוות שקיימנו במשך כל השנה, 
ולפעמים קורה שהמצוה איננה שלימה, כגון שלא התכוון כראוי 
בתפילתו, ו"תפילה ללא כוונה כגוף בלי נשמה", או שקרא קריאת 
שמע ולא דקדק באותיותיה. אם כן, המלאכים הללו שנבראו אינם 
שלמים, חסרה להם יד, חסרה להם אוזן, יבוא השטן ויקטרג: 
ריבונו של עולם, אלו לא מלאכים שלמים, לא מגיע שכר לעושי 
המצוות הללו, לכן הם "יחפזון", בורחים מהר, שלא יספיק השטן 

לגלות אותם ולקטרג.
מכאן למדים גם לענין נדרים: כשאדם נודר שקיים מצוה, נברא 
מלאך טוב, אבל הוא לא מושלם, עד שיקיים את המצוה בשלמות.

בגמרא )נדרים ח, ע"א( מובא: "האומר אשכים ואשנה פרק זה, 
אשנה מסכתא זו- נדר גדול נדר לאלוקי ישראל!" ומכאן שאדם 

 סיפר אבי מורי, רבי סלמאן מוצפי זצ"ל, כי לאחר שעלה לארץ
 היה יושב ולומד תורה בבית הכנסת "שמש צדקה"

מפי רבי צדקה חוצין זצ"ל. בבית כנסת זה נמנה רבי יעקב עובדיה זצ"ל, 
 אביו של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל, וכן רבי אליהו אבא שאול זצ"ל,

אביו של מרן רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל
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המשך בעמוד הבא <<<

הרב חנניה צ'ולק על שילוח הקן והסגולה להיפקד בבנים, וגם על מצוות מעקה
"ִכּי ִיָקֵּרא ַקן ִצּפור ְלָפֶניָך" )דברים כ''ב, ו'(

רבי עזרא עטיה זצ"ל ישב ולמד מסכת חולין עם תלמידיו, 
ובהגיעם לדף קל"ט: שנו את דברי הגמ', שמצות שילוח הקן קיימת 
גם בקן שנמצא על ראשו של אדם, שאל אחד התלמידים: "כיצד 
יתכן שהיונה תעשה קן על ראשו של אדם?", נשתהה רבי עזרא 
ונשתררה דממה ארוכה בחדר. לפתע נכנס אדם לחדר ושאלם מדוע 
זה עצרו מללמוד וקול התורה לא מהדהד? אמרו לו את שאלת 
התלמיד, ואמר להם שזה עתה חזר מהודו וראה במו עיניו כן! 
והסביר: ש"פקיר" הודי נכנס לו שגעון לסגף את עצמו ע"י שלא 
יזוז ממקומו במשך חצי שנה, והציפור ראתה "דחליל" שעומד ולא 
נע ולא זע, אזי לא פחדה ובנתה לה קן ממש על ראשו. נתפעלו 

התלמידים וראו בחוש כיצד אמת כל דברי חז"ל.
יש להבין מספר עניינים במצוה זו: מנין לי שזאת האם, אולי 
זה האב שנמצא כעת בקן? ושמא האב אינו רובץ על הקן כלל?! 
'והאם רובצת על האפרוחים או על  וכן בהמשך הפסוק כתיב: 
הביצים'- כיצד ניתן לדעת אם יש בקן ביצים או אפרוחים? ועוד, 
אלו ביצים כשרות לקיום המצוה, ואלו אפרוחים כשרים- האם 

אותם אלו שעדיין לא נפקחו עיניהם, או 
אלה שגדולים יותר? 

והנה בדרך כלל מקום מגוריהם של תורים 
הוא על ענפי אילנות. כדי לגונן על הביצים, 
מחפשים הם מקום מתאים לבניית הקן 
בסביבה בה הם שוהים. על פי רוב בוחרים 
מקום מוגן מרוחות ומשמש מרובה, הרחק 
מעיני אדם ושאר בעלי חיים. לאחר שמצאו 
מקום מתאים, לפי הטבע שהטביע בהם הבורא 
ית', בונים את הקן. מעניין לציין שהתחלת 
בניית הקן מלווה בתרועות שמחה וצהלה. 

לרוב בניית הקן מתבצעת בשעות הבוקר. האב מביא בפיו קש 
ומקלות דקים, האם מקבלת אותם בפיה, והיא זו שבונה מהם את 
הקן. עבודה זו של הרכבת הקן נמשכת כחצי שעה, ולאחר מכן 
עוזבים שניהם את המקום. במהלך היום חוזרת לשם האם מספר 
פעמים כדי שעופות אחרים לא יחמדו את הקן. לפנות ערב כבר 
לא יהיו שם. הם יחזרו למקום מושבם הראשון, על האילנות. בימים 
הבאים התופעה חוזרת על עצמה. ובלילה- תורים אינם מסתובבים. 

במקום שהם נמצאים לקראת הערב, שם ישהו כל הלילה. 
התורים לעולם לא ילונו בקן בלילה, אם אין בו ביצים. יש להם 
מקום על ענפי האילנות. רק כאשר יש ביצים - באה האם אל הקן 
סמוך ללילה, ויושבת עליו כל הלילה, וכמובן, אינה יורדת מהקן 
בלילה. למחרת הלילה השני, בבוקר, בא האב ומתיישב על הקן, 
ואילו האם פורחת לה ומחפשת לעצמה מזון. ולפנות ערב תשוב 
האם לקן ותשב עליו כל הלילה. האב עוזב מיד עם בואה ואינו 
חוזר כל הלילה. א"כ, ברור שבמהלך הלילה האם היא זו שנמצאת 
בקן. וכן כותבים כל מומחי העופות בעולם לגבי תורים ויונים. 

לפי"ז קיום המצוה בהידור זה לפנות ערב, סמוך לשקיעת החמה. 
שאז בוודאי חזרה האם אל ה'קן'. ובמקרה שאחד רוצה לקיים את 
המצוה מוקדם יותר, יוכל הוא לעמוד על יד ה'קן' החל מהשעה 
שלוש אחר הצהרים בערך, וכאשר יראה את העופות מתחלפים, 

אין ספק שהאם הגיעה. 
סגולה להיפקד בבנים 

מה המקור שמצוות 'שילוח הקן' הינה סגולה להיפקד בבנים? 
במדרש רבה בפרשתנו מובא העניין פעמיים. פעם אחת כתוב: "מה 
שכרה של מצוה זו - שאם אין לך בנים, אני נותן לך בנים. שנאמר: 
'שלח תשלח את האם'. ומה שכר אתה נוטל?- "ואת הבנים תיקח 
לך"'. לאחר מכן מובא שוב: 'ומה מתן שכרה של מצוה זו?- אם 
אין לך בנים, אני נותן לך בנים'. ובזוהר )תיקו"ז שתיתאה כ"ג( 
מובא שבזמן שמקיימים מצות שילוח הקן והאם מגורשת, הבנים 
צועקים על שנלקחים, ובא המלאך הממונה עליהם ומתאונן על 
כך. כך בכל פעם הממונים מלמדים זכות על העופות, והקב"ה 
אומר להם: 'ואין בכם מי שילמד זכות על בניי ועל השכינה הק' 
שהיא בגלות, וקן שלה שהוא ירושלים נחרב, ובניה בגלות תחת 
יד אדונים קשים של אומות העולם, ואין 
מי שיבקש רחמים וילמד עליהם זכות?!' 
ובזמן ההוא הקב"ה צועק ואומר להושיע 
את ישראל למענו ולמען כבוד שמו, 
ובכך מתעוררים רחמים על השכינה ועל 
ישראל שהם בגלות'. בשבת וביו"ט אין 
מצוות שילוח הקן, אולם בשמיטה ובימי 

ספירת העומר יש לקיימה )קן צפור(.
ייטב לך  בשילוח הקן כתיב "למען 
והארכת ימים" ובכיבוד אב ואם )בפ' 
ימיך  יאריכון  "למען  כתיב  ואתחנן( 
ולמען ייטב לך" - הקדים בכיבוד אב אריכות ימים, והטעם, מבאר 
רבי חיים קניבסקי שליט"א, ע"פ תרגום יונתן: "למען ייטב לך" 
- בעוה"ז, "ולמען יאריכון ימיך" - בעוה"ב. ומבואר דטובה - על 
עוה"ז, ואריכות ימים על עוה"ב. והנה בירושלמי ריש פרה אמרו, 
דכיבוד אב ואם היא מצוה חמורה שבחמורות, ושילוח הקן היא 
מצוה קלה שבקלות, ודרך התורה לכתוב לא זו אף זו. ולכן בשילוח 
הקן שהיא מצוה קלה שבקלות היינו אומרים שמשלמין שכרה 
בעוה"ז, מחדש הכתוב "למען ייטב לך" - בעוה"ז  וגם  בעוה"ב 
יאריכון ימיך. אבל כיבוד אב שהיא מצוה חמורה, מסברא הייתי 
אומר ששכרה בעוה"ב, ששם השכר הגדול, מחדש הכתוב דאף 

בעוה"ז ישלמו שכרו )טעמא דקרא(.
"לא תקח האם על הבנים"

א. מהגמ' משמע לא רק מי שלוקח הבנים צריך לשלח את האם, 
אלא מי ששוחט את הבנים, אפילו בלי שלקחם חייב קודם שגומר 
השחיטה, לשלח את האם. ב. אחד שהולך ברחוב ולא רוצה הביצים, 
האם עליו לשלח האם? ה"חכם צבי" סבור שחייב. אולם הרבה 

רבי עזרא עטיה זצ"ל ישב ולמד מסכת חולין עם תלמידיו, וכששנו את דברי 
הגמ', שמצוות שילוח הקן קיימת גם בקן שנמצא על ראשו של אדם, שאל 

אחד התלמידים: 'כיצד יתכן שהיונה תעשה קן על ראשו של אדם?'
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<<< המשך מעמוד קודם

<<< המשך מעמוד 7

שהיה עייף בלילה ובעודו נלחם בקורי השינה פנה אליו חברו ואמר 
לו: 'בוא נלמד דף גמרא, בא נלמד שולחן ערוך או חוק לישראל!' 
אך הוא התחמק והשיב: 'עכשיו אני עייף, מחר אשכים ואלמד!' 
די בכך שאמר שיקום וילמד, אפילו לא הוציא נדר מפיו, כבר חל 

עליו הנדר, ומחויב הוא לקיים את אשר הוציא מפיו.
לעיתים קרובות אנשים נכשלים ומתחילים על עצמם נדרים 
מבלי משים. די בכך שהאדם פוגש חתן העומד לקראת נישואיו 
ואומר לו: 'אתה חתן, הרהיטים עלי!' וכבר הנדר חל ועליו לקיים 
את דבריו. כמו כן, יש אשר בעת צרה, אדם מבטיח ואומר כי אם 
יקום מחולי זה או יפטר מבעיה מסוימת, הוא מקבל על עצמו 
לעשות כך וכך. וזאת יש לדעת, כי אם לא פרש ואמר 'בלי נדר', 

הרי זה נדר גמור, אשר לא תמיד ניתן לערוך לו התרה.
לכן בשעה שאדם מקבל על עצמו לנדוב מעות לבית הכנסת, או 

לכל דבר מצוה, ראוי לו לפרש תמיד ולהקדים ולומר 'בלי נדר'.
הגמרא )נדרים ט', ע"ב( מעידה על הלל הזקן שלא מעל אדם 
בעולתו כל ימיו, לפי שכשהיה מבקש להקריב קורבן, לא היה אומר: 
"זה נדר או נדבה", מחשש שלא יוכל להקריבו והנדר יהיה לבטלה. 
לכן היה מכין את הכבש שברצונו להקריב, וכשהיו שואלים אותו 
לשם מה הכבש שעמו, לא היה משיב מאומה עד שהגיע לבית 
המקדש. רק כשנכנס לעזרה, רגע לפני שעמדו להקריב את הקרבן 

היה מכריז ואומר: "הרי זה נדר!" "הרי זה נדבה!"
סיפר אבי מורי רבי סלמאן מוצפי זצ"ל, כי לאחר שעלה לארץ 
היה יושב ולומד תורה בבית הכנסת "שמש צדקה" מפי רבי צדקה 
חוצין זצ"ל. בבית כנסת זה שנוסד על ידי רבי צדקה, התקיימה 
קהילה של אנשים יראי שמים, אשר זכו  לבנים תלמידי חכמים 

מופלגים. בין באי בית הכנסת נמנה רבי יעקב עובדיה זצ"ל, אביו 
של מרן רבי עובדיה יוסף זצ"ל, וכן רבי אליהו אבא שאול זצ"ל, 

אביו של מרן רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל, ועוד רבים וטובים.
רבי צדקה חוצין היה מבקש תמיד לנדור ולקיים את נדריו, אך 
מאחר שאמר הכתוב: "טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשלם" 
)קהלת ה', ד'(, הוא היה מגיע לבית הכנסת וכשראה גבאי צדקה 
האוסף כסף להכנסת כלה וכדומה, היא מוציא עשר לירות מכיסו 
וממתין. כאשר גבאי הצדקה ניגש אליו, הוא היה מכריז: "הריני 
נודר לתת עשר לירות לצדקה!" ותוך כדי דיבור מניח את הכסף 
ביד הגבאי. כל זאת שלא יקרה בפניו חלילה כל מכשול ומעכב, 

שימנע בעדו מלקיים את נדרו!
זהירות מנדר בנוגע לקריאת שם הבן

דבר מצוי הוא, שאדם נודר לקרוא לילד על שמם של צדיקים.
למשל: בני זוג היו מעוכבים כמה שנים ולא נפקדו. הלך הבעל 
לקבר רבי שמעון בר יוחאי, ונדר שאם יוולד לו בן יקרא לבנו על 
שמו. אחר כך הלך לקבר רבי מאיר בעל הנס, וגם שם נדר שיקרא 
את הבן שיוולד לו על שמו. זאת מלבד ההבטחה שהבטיח לאביו 
שיקרא על שמו... אחרי שנה בשעה טובה נולד להם בן, והאב קרא 

לו בשלוש שמות: "שמעון מאיר יורם"...
כותב הרדב"ז בתשובה, שבכזה מקרה הוא כלל לא קיים את 
נדרו. הוא הבטיח לצדיק שיקרא על שמו, וכשקרא שם נוסף, 
אין זה בכלל ההבטחה, צריך שהנדר יקויים במלואו, לא בחלקו.

לכן צריך להיזהר מאוד לא להבטיח סתם, כי עלול להכניס את 
עצמו אחר כך בסכנה.

)מתוך דורש ציון(

פוסקים סבורים שלא צריך לשלח האם, וכל דין שילוח נאמר רק 
כשהוא רוצה לקחת את הבנים. וכן כתבו הש"ך והחזו"א. מצות 
שלוח הקן היא רק עד שהאפרוחים גדלו, דאם האפרוחים גדולים 

שהם פורחים, אין מצות שילוח.
"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך"

מעקה - רק בארץ ישראל - א. ה"תורה תמימה" מציין: "עיקר 
מצות עשיית מעקה הוא רק בבתים שבארץ ישראל, ששם הגגות 
ישרות ולא משופעות כמו אצלנו, ולכן רגילים שם לעשות כל 
תשמישם על הגגות כמו בתוך הבית, ותשמישם שם בקביעות, 
ומפני זה יש חשש נפילה, ולכן יש חיוב מעקה. משא"כ בגגות 
שלנו, שרק במקרה רחוק עולים עליהם לשעה קלה, ובאותו פעם 
נזהרים שלא יפלו, לכן אין אצלנו דין חיוב מעקה כלל" )ותמה 

ע"ז שהשו"ע והאחרונים לא ביארו והעירו בזה(.
ב. ה"פאת השולחן" )הל' א"י ב'( כותב: "בארץ ישראל הגגין של 
הבתים אינם משופעין, אלא שווין, ועשויים לשימוש לשטיחת 
בגדים וכל דבר, ולהילוך. וחיוב מהתורה לבעלי הבתים לעשות 
מעקה לגגים של הבתים, ומי שאינו עושה, עובר תמיד במצות 
עשה 'ועשית מעקה לגגך', ועובר על לא תעשה 'לא תשים דמים 
בביתך כי יפול...'. ומפני שיש מקומות בא"י שאינם נזהרים בזה, 
ובאים מכשולים, שנופלים בני אדם ההולכים על הגגים ומתים, 
לכן חובה להיזהר בנפשם בזה, וחיוב עשיית מעקה על שוכר הבית 

מוטל, אם לא עשה בעל הבית".
ג. רבי מנשה הקטן )שו"ת "משנה הלכות" ח"ד רמ"ג( מעיר על 
דברי ה"באר משה", דכתב דאין בחו"ל דין מעקה, דאין בחו"ל 
גגין שווין. ובאמת דברים אלו שלא בדקדוק הם, כי עינינו רואות 
שרוב בנייני מדינה זו, ועל כל פנים העיר ברוקלין וניו יורק שאנו 
מתגוררים בה, גגותיהם שווים הם, ולמעשה משתמשים בהם. ומעשה 

רב שהרבה מאחינו בנ"י עושים סוכות על הגג, ועוד שאר מיני 
שימושים בייחוד בימי הקיץ. וכבר שמענו כמה פעמים שבעוונותינו 
הרבים נפלו אנשים מהגג, והמפורסם אין צריך ראיה. ותמהתי 
על דבר זה למה אין נזהרים לעשות מעקה על בתי ישראל, כיון 
שמצוה זו נוהגת בארץ ובחו"ל בזמן הבית ושלא בזמן הבית. וגם 
השוכר בית, אם בעל הבית לא עשה מעקה, על השוכר לעשות 
מעקה. ויש להזהיר על זה את אחינו בנ"י, כיון שבתי אירופה אשר 
אנחנו באים משם היו הגגות משופעין ולא נתחייבו במעקה. אבל 
במקומותינו שהגגין שווין, גם רוב בתי הכנסיות חייבין במעקה".

בתי כנסיות – מובא בשו"ע: 'בתי כנסיות ובתי מדרשות פטורים 
ממעקה, לפי שאינם עשויים לדירה'. והט"ז כתב: 'הטעם דאין זה 
'גגך'. ולהלכה, אם משתמשין בו ויש בו צד שמהלכין בו בני אדם 
- חייבין במעקה'. ולדעת החזו"א אף שאין דרך תשמיש שם, חייב 
במעקה ג' טפחים משום סילוק מכשול, ד"לא תשים דמים בביתך". 
מדרגות לארון קודש או לבימה הגבוהים י' טפחים, צריכים מעקה 

)רב פעלים ח"ב יו"ד ל"ו(.
גובה המעקה - שיעור המעקה אינו פחות מי' טפחים, וצריך 
המעקה להיות חזק, שאם יישען אדם עליו - לא ייפול )שו"ע 
96 ס"מ,  חו"מ תכ"ז ס"ה(. לפי שיעור "חזון איש" לא יפחות מ 
ולפי שיעור "רבי חיים נאה" ולא יפחות מ-80 ס"מ )קונטרס שעורי 
המצות(. וצריך להיזהר שלא יחסיר אפילו משהו, כי אם יחסר - 

מבטל מצוה דאורייתא בכל רגע.      
האם מברכים "שהחיינו" בעשיית המעקה - נחלקו הפוסקים. 
דעת הרמב"ם לברך, ודעת המגן אברהם )הל' ציצית סי' כ"ב סק"א( 
דאין לברך, והרוצה לצאת מספק, יברך על בגד או פרי חדש ויכוון 

גם על המעקה )תוספות חיים(.
)מתוך עלונו של הרב צ'ולק תשע"ו(
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המשך בעמוד 20 <<<

רבי בן ציון פלמן זצ"ל על ציצית החזו"א, ושיעור של 'אל יבוש מפני המלעיגים'
"ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְתָך"  )דברים כ"ב י"ב(

סיפר הגרב"צ פלמן זצ"ל, שבשנות ילדותו בבית הוריו בתל אביב, 
לא היה מקובל בין הילדים ללכת עם חוטי הציצית בחוץ, אלא רובם 
ככולם לבשו את הציצית באופן שגם חוטי הציצית היו מוטמנים 
תחת הבגדים, ולא נראו כלפי חוץ. ובתקופה ההיא בתל אביב ובעוד 
מקומות היו גרות משפחות שומרי תורה ומצוות, במקומות שרוב 
השכנים רח"ל לא שמרו תורה ומצוות, והיה חשש גדול שבשעות 
אחר הצהרים, כשהילדים אינם נמצאים בלימודים, הם יתחברו עם 
ילדים מהמשפחות שאינן שומרות תורה ומצוות. משום כן קמו 
אנשים יראי אלוקים, ויסדו את ארגון "הנוער האגודתי" )ובהמשך 
מכך הוקם תנועת צא"י - צעירי אגודת ישראל(, שמטרתם היתה 
לקבץ את הילדים בשבתות בשעות אחר הצהרים, ובימות החול 

והיו  לאחר שעות הלימודים, 
מעסיקים את הילדים בפעילויות 
מגוונות, ומתוך כך מלמדים 
אותם ומחדירים בהם אהבת 
וטובים  רבים  ויראה.  תורה 
חייבים את חייהם הרוחניים 
לאותם צדיקים שעמדו בראש 

הארגון הזה.
שמחת המצוה

הרה"צ ר' משה שינפלד זצ"ל, 
שהיה אחד מהחלוצים שעמדו 
דברותיו  בנועם  היה  בראש, 

מדבר עם הילדים על התורה והמצוות, כשהוא עומד בדברים על 
כך "כי זאת היא גאוותינו לחיות כיהודים המקיימים מצוות ה' 
יתברך", שלא רק שלא להרגיש בושה בקיום התורה והמצוות, 
אלא עלינו להתהלך בגאווה גדולה על הזכות שנפלה בחלקינו 

לקיים את המצוות .
ופעם אחת דיבר על מצוות ציצית, והאריך והרחיב על האושר 
הגדול שזכינו במצוות ציצית, ואמר שמצוה כזו נפלאה שיש בידינו, 
אסור לנו להתבייש בה ולהכניס את חוטי הציצית מתחת לבגדים, 
אלא עלינו ללכת בגאווה עם חוטי הציצית בחוץ. הגרב"צ שהיה 
עדיין בילדותו כשנתיים לפני בר מצוה, התפעל מאוד מדבריו 
ומיד החליט בלבו שיתחיל מעתה ללכת עם חוטי הציצית בחוץ, 

בגאווה ללא בושה.
ואכן חזר לבית הוריו וסיפר לאביו הגאון רבי שמואל זצ"ל, כי 
בדעתו מעתה ללכת עם חוטי הציצית בחוץ, ומשום כן ברצונו 
לקנות עוד היום חוטי ציצית חדשים, ולהחליף בהם מיד את חוטי 
הציצית הישנים )שכבר נעשו ישנים ובלויים, ולא היו מתאימים 
ללובשם כך בגלוי(, כדי שכבר מחר יתחיל ללכת עם חוטי הציצית 
החדשים בחוץ.  אביו שלחו בשמחה לקנות חוטים חדשים, אלא 
שכאשר באו להטיל את החוטים בבגד כבר שקעה השמש, ואביו 

אמר לו שאינו יודע אם אפשר להטיל את הציצית בבגד בלילה, 
שלפי השיטות שלילה אין זה זמן ציצית, יתכן שאי אפשר להכין 

ציצית בלילה.
אמר לו אביו, שאם חשוב לו כבר מחר ללבוש את הציצית החדשה, 
שיסע עוד הערב מתל אביב לבני ברק, אל מרן החזון איש זצ"ל, 
וישאל אותו אם מותר להטיל ציצית בבגד בלילה. בתחילה חשש 
הגרב"צ ללכת לבדו אל החזון איש, שעד כה מעולם לא דיבר 
עימו מאומה, ולא הכיר את אורחות חייו. ומשום כן ביקש מאביו 
שיתלווה עימו בנסיעתו אל החזון איש, אלא שאביו בחכמתו שכנע 
אותו שכדאי לו להכנס לבדו אל החזון איש, ואין לו ממה לחשוש.

הגרב"צ שמע בקול אביו, והזדרז בלב פועם לנסוע אל החזון איש, 
כדי לשאול אותו את השאלה הדחופה שעומדת לו עתה על הפרק.

הגיע לבית הגדול, שמשם יוצאת הוראה .בתחילה המתין זמן 
מה משום שעמד אדם ודיבר עם החזון איש זמן רב, וכילד לא 
הבין מדוע הוא מאריך כל כך בדיבור עם הרב, הרי כשיש שאלה 
שואלים את הרב ומקבלים תשובה והולכים, ובמה אפשר להאריך 
ולהטריח את הרב זמן כה רב? אבל בסוף סיים אותו אדם את 
דיבורו, והגרב"צ ניגש מיד ושאל את שאלתו החשובה לו עתה 

מאוד: "האם מותר להטיל ציצית בלילה?"
החזון איש השיב בחיוך: "כן, וגם אני מטיל את ציציותי בלילה."

הגרב"צ קיבל את התשובה החיובית, ומיד פנה לאחור כדי לרוץ 
במהרה אל אביו, לבשר לו את התשובה המשמחת הזו, שאפשר 
עוד הלילה להספיק להכין את הציצית וכבר מחר בבוקר יוכל 
לזכות לקיים את מצוות ציצית מתוך כבוד והדר, על ידי שילך 

עם חוטי הציצית החדשים בחוץ.
אבל לא הספיק ללכת רק שתי פסיעות, והחזון איש קורא לו 
ושואלו :"איך קוראים לך" והגרב׳׳צ חוזר ומשיב את שמו: "בן ציון 
פלמן". החזון איש ממשיך ושואלו אם הוא בנו של ר' שמואל? 
)החזון איש הכיר את אביו, שהיה מרבה להתייעץ עימו בעניני 
בית הכנסת 'היכל מאיר' בתל אביב, ואף הכיר את זקנו ששימש 
ברבנות בליטא(. החזון איש המשיך לשאול עוד היכן מקום לימודיו, 
והוסיף להתעניין בו ובמשפחתו, עד שבסוף העביר החזון איש את 

ידו על פניו של הגרב"צ וליטפו וברכו בהצלחה .
בתחילה כשהחזון איש קרא לו והתחיל לשוחח עימו, הרגיש 
הגרב"צ שאין לו זמן להתעכב עכשיו, כשהרגשת השמחה במצווה 
שעתידה להזדמן לו למחר, דחפה אותו לרוץ מהר אל אביו ולומר 
לו שמותר להכין הלילה את הציצית, ומחר בבוקר לקשור את נפשו 

בקשר של קיימא עם מצוות ציצית החביבה.
אבל כשהחזון איש התחיל בשיחה, הרגיש שכל מילה ומילה 
של החזון איש מקשרת אותו אל אורו הגדול, ומאותה השעה 
קיבל חשק גדול להיות קשור אליו בכל נפשו ומאודו, וזה היה לו 
כפתיחת דלתות ההיכל להתחיל לבוא אל הקודש, כדי לשאול כל 

ספקותיו בלימוד ובהלכה, ולהחכים בחכמת התורה.

אמר לו אביו, שאם חשוב לו כבר מחר ללבוש את הציצית 
החדשה, שיסע עוד הערב מתל אביב לבני ברק אל מרן החזון 
איש זצ"ל, וישאל אותו אם מותר להטיל ציצית בבגד בלילה
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כיצד עמד המגיד מדובנא במבחן המשל והנמשל שעשו לו מקורביו?
הרב בנימין גולד

"ֹלא ָיֹבא ַעּמֹוִני ּומֹוָאִבי ִּבְקַהל ה'" )דברים כ"ג, ד'(
מסופר על המגיד מדובנא זי"ע, שאמר למקורביו שעל כל 

פסוק שיצביעו לפניו יש ביכולתו להקשות קושיה בדרך משל 

ולתרצה במשל. תמהו המסובים פתחו חומש ונפלה עיניהם על 

הפסוק "לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה' וגו'"  הרהר המגיד רגע 

קט ופתח ואמר: 

גביר אחד שידך את ביתו, ומאחר שהורי החתן ישבו במקום 

רחוק, קבעו שמסיבת 

התנאים יערכו באכסניה 

באמצע הדרך. הקדים 

אבי הכלה לצאת כדי 

לקבל את המחותנים 

והאם עמדה לבוא לאחר 

מכן עם שאר בני הבית, 

ועם המטעמים שהכינה 

מכל טוב וביד רחבה. והנה 

בשעה שישב אבי הכלה 

עם מחותנו באכסניה 

בא אחד מבניו בריצה, 

כל עוד נפשו בו, וקרא: 

'אבוי!! אבא! בדרכנו 

נתהפכה העגלה על כל אשר בה, על המאכלים והדגים והבשר, 

כל דברי המאפה הושחתו ובקבוקי היין והי"ש נשברו, ונוסף 

על כך גם אמא נהרגה'... בעיניו של הבן הטיפש היה עיקרו של 

האסון הנזק שנגרם לדגים ולבשר, במותה של האם לא נזכר 

אלא בסוף, כאילו בדרך אגב. 

וכך הוא גם בענייננו, הפסוק בא ומספר לנו על התנהגותם 

האכזרית של בני עמון ומואב, והוא הולך ומונה תחילה "על 

דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים", ורק בסוף הוא מסיים 

ואומר "ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים 

לקללך", ששכר את בלעם שיעביר בקללותיו את ישראל מן 

העולם, ומשמע שעיקר הרשע היה בכך שלא קידמו את ישראל 

בלחם ובמים, ואילו מה שאמרו להביא כליה על ישראל אינו 

אלא דבר שבדרך אגב טפל, היאך זה? 

הבה נתרץ זאת, אמר המגיד במשל: יום אחד בא חוכר יהודי 

לישיבה ואמר לראש הישיבה: 'ברצוני להשיא את בתי, יבחר נא 

הרב בשבילי בחור מהוגן, נעים הליכות ויודע תורה, והריני מתחייב 

לשמור עליו כעל אבן טובה, ולספק לו צרכיו כל ימיו'. שמע 

זאת ראש הישיבה ואכן בחר לו את אחד מהאריות שבחבורה, 

בחור שעמל כל ימיו בישיבה בעומקה של תורה ובודאי הודות 

להבטחת החוכר, יוכל להמשיך הלאה גם אחרי החתונה בלימוד 

התורה ללא שום טרדה. 

למחרת החתונה, בשעת ארוחת שחרית הגישו לחתן כיכר לחם 

שחור וחמיצה, התאמץ החתן לנגוס בלחם ובקושי הצליח להביא 

אל פיו פרוסה כדי בליעה, בארוחת הערב שוב אותו המאכל לחם 

קשה וחמיצה, וכך היה מידי יום, האברך העדין שנתקשה לעכל 

מאכלים אלה, היה פוחת 

ואוכל וכל יום הלך ורזה 

כשראה   . ו י פנ ונפלו 

המחותן שכוחותיו של 

החתן כלים והולכים בא 

עליו בקולות ובצעקות 

מפני מה אינו אוכל? 

משלא הועילו צעקותיו, 

שכר שני גויים מן הכפר 

בשני זהובים ליום שיהיו 

עומדים על גבו של החתן 

ומקפידים שיאכל. עשו 

ובכל  הגויים  שני  כך 

סעודה וסעודה עמדו על 

גבו ושוט בידיהם וכל אימת שדחה החתן מעל פניו את הלחם, 

היו מצליפים בו וכופים אותו לאכול. לילה אחד חמק החתן מן 

הכפר מוכה ומלא חבורות וחזר לישיבה וסיפר לרבו את אשר 

קרהו, למחרת בא המחותן החוכר בזעקה, וכשטען לפניו ראש 

הישיבה שהוא מענה את החתן ואינו מכלכלו כהלכה, השיב 

החוכר, שאין ידו משגת אלא כדי לחם וחמיצה. שמע זאת ראש 

הישיבה ובא עליו בצעקה: 'מחוצף שכמותך, לשכור שני גויים 

שיהיו עומדים יום יום וכופים אותו לאכול לחם קשה, זאת ידך 

משגת! לשם כך ישנו הכסף בידך! אבל לספק לו מעט מזון הגון 

יותר קצרה ידך?! '

הוא שאמר הפסוק, סיים המגיד, "על דבר אשר לא קדמו אתכם 

בלחם ובמים", ואם תאמר שמא מחמת עניותם נהגו כך שמא לא 

השיגה ידם לכבד את בני ישראל בלחם ובמים, מיד אנו רואים 

"ואשר שכר עליך את בלעם בן בעור לקללך", ללכת ולשכור גוי 

מרחוק בשביל להביא קללות על ישראל, לכך היה להם כסף די 

והותר, ורק מעט לחם ומים לא השיגה ידם!

)אמונה שלמה(

''אבוי!! אבא! בדרכנו נתהפכה העגלה על כל אשר בה,
על המאכלים והדגים והבשר, כל דברי המאפה הושחתו 
ובקבוקי היין והיי"ש נשברו, ונוסף על כך גם אמא נהרגה''
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"כל המעביר על מידותיו"- גם בתוככי המשפחה!!
הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

מעשה שהיה ביהודי, שמעון אולי היה שמו, שאיחר 

להגיע למקום אליו קבעו עימו שיגיע. כשסוף סוף 

הופיע האיש, מתנשף ונושם בכבדות מרוב ריצה ומאמץ, סיפר על 

אשה אחת שנזקקה בדחיפות לעזרה, כי אחרת היא היתה קורסת 

תחתיה ונופלת שדודה מרוב עומס. ששת זאטוטיה קיפצו מכאן 

לשם ומשם לכאן, ערימות הכלים בכיור החלבי איימו להטביע 

את המטבח ורצפת חדר הילדים הדביקה את כל הנכנסים אליה 

בדבק-סוכריות-בצורת-תרנגול, שמרחו הילדים בצהריים. "אין 

אף אחד בעולם שמכיר את מצוקתה של האשה, ה' ירחם", סיפר 

שמעון בהתרגשות, "רק אני יכול לעזור לה ולילדיה!".

קריאות התפעלות נשמעו מכל עבר, על מעשה החסד המאד- 

מופלא. אחד הנוכחים שאל בעיניים מלאות התפעלות מי זאת 

האשה המסכנה ושמעון השיב: "אשתי".

ואז, אז כולם עשו "אהה" ארוך לאות 

אכזבה וחוסר נחת...

חז"ל דווקא מדגישים שהחסד האמיתי 

מתחיל בבית. הגמרא בסנהדרין מגדירה 

זאת במשפט אחד נפלא. משפט שאני, 

באופן אישי, התרגשתי כשלמדתי אותו. 

וכך אומרים חכמינו:  "האוהב את שכניו, 

והמקרב את קרוביו, והנושא את בת אחותו, 

והמלוה סלע לעני בשעת דוחקו - עליו 

הכתוב אומר )ישעיהו נ"ח( "אז תקרא וה' 

יענה". לאהוב את מי? את השכנים. לקרב 

את מי? את קרובינו. להתחתן עם מי? עם בת משפחתנו. כי חסד 

צריך לחפש קודם כל במעגל הקרוב ביותר אלינו.

לפני מספר שנים פנה אלי ידידי הרה"ג רבי אליעזר הכהן פישר 

שליט"א, מבית וגן בירושלים, ובידו חומר שאסף על פרקי הנ"ך 

העוסקים באבשלום ובפיו הצעה מרתקת, לכתוב ספר שלם על 

מרד אבשלום בדוד אביו, כפי העולה מדברי חז"ל והקדמונים, 

ולפרוס במקביל יריעה, מתוככי דברי חז"ל, על התייחסות התוה"ק 

ליחסי אבות ובנים ולקחי התנהגות בתוככי המשפחה.

הכרותי המוצלחת עם הרב פישר, המלא רעיונות כרימון, והתעסקותי 

בעריכת הספרים המרתקים שבהוצאתו הנלבבת, הביאה אותי 

להיכנס הפעם לעולם מופלא של נושאים שלא התעסקתי בהם 

מעולם בישיבה ובכולל. הספר 'עוד אבשלום חי', שיצא לאור לפני 

כשנתיים, ולקחיו, הצליחו לחדור עמוק בלבבי, לפחות בלבבי שלי...

כולנו מכירים את דברי חז"ל ש"כל המעביר על מדותיו מעבירין 

לו על כל פשעיו" )ראש השנה יז, א(. רבותינו המליצו לנו, בפרט 

בחודש אלול, לוותר, להבליג ולשתוק, כדי שנזכה שבמשפט ראש 

השנה הקרב יעבירו את כל פשעינו. 

•••

דוד המלך לוקה בכפליים. אבשלום בנו, עצם מעצמיו ובשר 

מבשרו, מורד בו, גורם לו לנוע ולנוד הרחק מארמון מלכותו, 

נרדף ומוכה. גם שמעי, שהיה גברא רבה וראש הסנהדרין, מקללו 

בקללות נמרצות וסוקלו באבנים, כביכול דוד אחד הריקים הוא, 

ודוד מצדיק עליו את הדין באהבה גדולה ותולה את הקולר בעצמו, 

באומרו שלא שמעי הוא המקלל, אלא הית"ש אמר לו לקלל, ונמצא 

ששמעי הוא שליח ההשגחה העליונה. 

כתב על כך השל"ה הקדוש: "כל מה שיקרה לאדם, יאמין שהוא 

מאתו יתברך, כגון שפגע בו אדם רע וזלזל ובייש אותו וקללו, 

יקבל באהבה כי ה' אמר לו קלל והוא שלוחו של מקום, מפני 

חטאיו, כמו שאמר דוד על שמעי בן גרא "וכי ה' אמר לו קלל את 

דוד ומי יאמר מדוע עשיתה כן", 

ככה יתנהג בכל המאורעות הן 

ויאמר:  טובים הן רעים יאמין 

מאת ה' היתה זאת".

מספר ה'בן איש חי': "מעשה 

רגילה  היתה  באחד שאשתו 

לבזותו. בא אל רבו והתחנן לפניו 

שיסיר רוע הגזירה מעימו. הרב 

אמר שיתפלל עליו, ואכן כשחזר 

הביתה אירע פלא, ואשתו התחילה 

לדבר אליו בכבוד, וכיבדה אותו 

עד מאד. לאחר תקופה קצרה 

התחילו השכנים לבזותו. זה אמר לו שגנב ממנו כסף, והשני 

ביזה אותו בבית הכנסת. בא אל רבו וסיפר לו שאשתו מכבדת 

אותו, אולם מצד שני התחילו לבזותו ברחוב. השיב לו רבו: "לא 

אשתך ביזתה אותך, ולא השכנים מבזים אותך, אלא האלוקים 

אמר להם קלל, ואם זכית, הבזיונות הם בתוך הבית, ואינם ברבים. 

אבל כשבקשת להתפלל עליך שיעברו הבזיונות, התחילו הבזיונות 

במקום אחר". מיד ביקש האיש מרבו: "אנא קח ממני הבזיונות 

ברחוב, ושיכנסו חזרה לתוך ביתי"...

חז"ל אמרו שקשה תרבות רעה בביתו של אדם, יותר ממלחמת 

גוג ומגוג. הפגיעה הקשה ביותר לאדם היא כשילדיו הם אלו 

שפוגעים בו ולא מכבדים אותו כראוי, וכבר האריכו המפרשים 

למעניתם להסביר עד כמה דבר זה הוא היפך הטבע האנושי, שבן 

קם באביו. אך גם במקרים קשים כאלו, יראה האדם לקבל את 

יסוריו באהבה, ואדרבה, ישמח בהם.

וכה כתב הרמ"ק בספרו תומר דבורה: "ואני מצאתי תרופה 

להרגיל האדם את עצמו... שיחשוב על עוונותיו תמיד, וירצה בטהרה 

"זאת הצוואה של סבא זצ"ל"- אמרתי – ומכיון שסבתא ע"ה לא כתבה 
צוואה, הייתי מציע שמלבד שמירת הקשר האיתן עם בית ויז'ניץ, נשמור 
כולנו, כל בני הדודים וכל הצאצאים הרבים בלי עין הרע, על קשר בינינו...

המשך בעמוד הבא <<<
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ותוכחת ויסורים. ויאמר, מה הם היסורים היותר טובים שבעולם 

שלא יטרידוני מעבודת השם, אין חביב בכולם מאלו שיחרפוהו 

ויבזוהו ויגדפוהו, שהרי לא ימנעו ממנו כחו ואונו בחולאים, ולא 

ימנעו ממנו אכילתו ומלבושו, ולא ימנעו חייו וחיי בניו במיתה, אם 

כן ממש יחפוץ בהם, ויאמר: מה לי להתענות ולהסתגף בשקים 

ובמלקיות המחלישים כוחי מעבודת השם, ואני לוקח אותם בידי?! 

יותר טוב שאסתגף בבזיון בני אדם וחרפתם לי, ולא יסור כוחי 

ולא יחלש. ובזה כשיבואו העלבונות עליו, ישמח בהם, ואדרבה 

יחפוץ בהם"... 

כתב הראשית חכמה: "מצאנו כתוב בספרי המקובלים, שאחד 

מהתיקונים הגדולים מתקון אשר יש למבקש דעת את ה', הוא 

שיהיה מן העלובים, ואפילו מאשתו ובני ביתו, אשר לא יראה מהם 

ולא יתבייש, והוא לא יהיה עולבן".

•••

אבשלום רכב על הפרד ובנוסו מפני רודפיו נכנס עם הפרד תחת 

ענף האלה. נסתבכו שערות ראשו והוא נשאר תלוי באויר, כשהפרד 

עבר מתחתיו. חז"ל אמרו  שאבשלום שלף את חרבו ורצה לחתוך 

את שערו, כדי לרדת מהאלה, אך ראה גהינום פעורה תחתיו, והוא 

העדיף להישאר תלוי על האלה מאשר ליפול לגהינום.

המהרש"א מסביר שאילו הפרד לא היה עובר תחתיו, אבשלום 

לא היה נמנע מלהשתחרר באמצעות קציצת שערותיו, לרכב עליו 

ולהמשיך לפקח על המרד. 

ואמר הגה"צ רבי אייזיק שר זצ"ל: עצם העובדה שאבשלום 

נתלה דוקא בשערו, גרמה לו להתבונן, לערוך דין וחשבון, בחושבו 

כך: הרי אני נזיר ושערותי קדושות, אם כן כיצד תבוא אלי תקלה 

דוקא בשערותי? אלא בהכרח שמעשי אינם רצויים לפני הקב"ה, 

ומכיון שבדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו, לכן לא מנעוני 

מהשמים למרוד באבי. אך למצוות ישנן זכות להגן ולהציל את 

עושיהן, לכן מבין אני- כך הרהר אבשלום בליבו- שנלכדתי דוקא 

בשערותי הקדושות, כדי שאשוב בתשובה. ואם אקצוץ כעת את 

שער ראשי ואמשיך במרד, סופי יהיה שאובל לגהינום.  אך אם 

הפרד היה נשאר תחתיו, אבשלום לא היה עוצר, ולו לרגע אחד, כדי 

להתבונן, להרהר בלבבו על מעשיו, ולא היה ניצל מאש הגהינום.

ההורים צריכים להתריע כנגד סיכסוכים משפחתיים

ֵיֶלְך ָנא  ָך  ה ָנא גְֹזִזים ְלַעְבדֶּ ַוּיֹאֶמר ִהנֵּ ֶלְך  לוֹם ֶאל ַהמֶּ ַויָּבֹא ַאְבשָׁ

ִני ַאל ָנא  לוֹם ַאל בְּ ֶלְך ֶאל ַאְבשָׁ ָך. ַוּיֹאֶמר ַהמֶּ ֶלְך ַוֲעָבָדיו ִעם ַעְבדֶּ ַהמֶּ

ְפָרץ ּבוֹ ְולֹא ָאָבה ָלֶלֶכת ַוְיָבֲרֵכהּו. ַוּיֹאֶמר  ד ָעֶליָך ַויִּ נּו ְולֹא ִנְכבַּ ֵנֵלְך כֻּלָּ

ה ֵיֵלְך  ֶלְך ָלמָּ נּו ַאְמנוֹן ָאִחי ַוּיֹאֶמר לוֹ ַהמֶּ לוֹם ָולֹא ֵיֶלְך ָנא ִאתָּ ַאְבשָׁ

ֶלְך. ֵני ַהמֶּ ל בְּ ַלח ִאּתוֹ ֶאת ַאְמנוֹן ְוֵאת כָּ שְׁ לוֹם ַויִּ ְפָרץ ּבוֹ ַאְבשָׁ ְך. ַויִּ ִעמָּ

מובא על כך בספר "עוד אבשלום חי": ראוי שהאבות יתנו את 

דעתם על המריבות העולות בין ילדיהם ולהשפיע עליהם טובה 

וברכה, להשפיע עליהם להקטין את האיבה ולסלול את דרכם 

לשלום, אהבה ואחוה. והנה דוד מלכא משיחא היה צריך לשקול 

בפלס את הסכמתו לכך שאמנון יצטרף אל אבשלום בדרכו, שמא 

יבולע לאמנון, וכך כתב הרלב"ג: "להודיע שראוי לאדם שיתיישב 

במה שנשאל ממנו אם אפשר שיקרה ממנו נזק קודם הסכימו 

לדבר השאלה ההיא. הלא תראה כי דוד בעבור שלא התישב 

על מה ששאל ממנו שילך אתו אמנון, נתן לו את שאלתו, והיה 

זה סיבה להמתת אמנון. כי כבר היה אל דוד לתת אל לבו דבר 

השנאה אשר שנא אבשלום את אמנון על דבר תמר אחותו, עם 

שזה היה מסובב מהשם יתברך להקים על דוד את הרעה מביתו 

כי הריגת אמנון היה מסלול ודרך אל התכלית ההוא כמו שנראה 

מדברי זה הסיפור". 

לעצור רגע ולחשוב
--- כשאדם נמצא בתוך רחש בחש של מריבה משפחתית, נסחף 

הוא אל זרם המחלוקת. זה אמר כך וזה השיב לו כך. ההורים 

השתמשו בביטוי שגוי והאח החרה אחריהם במילה אומללה. גם 

הוא תורם את חלקו ומבעיר את המדורה בפיסת רכילות נוספת 

והאחים והאחיות מפטירין אחריו בעוד זילזול, אימרת כנף מיותרת, 

עקיצה החודרת ללבבות כארס של עכנאי, או העלבה והתחשבנות 

על ריב ישן, שמורסת מוגלתה כבר נסגרה, וכעת, לכבוד הריב 

החדש, פותחים אותה שוב, כדי לדמם יחדיו, להקניט ולהתחשבן.

אילו האדם היה נעצר לרגע, נושם עמוק, מהרהר עם מי הוא 

מתכתש כעת, עם הוריו מולידיו, עם אחיו ואחיותיו, בניו ובנותיו, 

גיסיו וגיסותיו, הלא הם עצמו ובשרו, האנשים הקרובים אליו ביותר.

אילו האדם היה נעצר לרגע קט, מנסה לרדת למוחותיהם ולבבם 

של בני הצד השני בויכוח, לנסות להבין ששני צדדים למטבע, ואולי 

ניתן לפשר ולגשר. לא להוסיף קש וגבבא למדורת הריב, אלא 

להנמיך את הלהבות ולקרב את הלבבות. הלא אנשים אחים אנחנו!!

ההתבוננות מסייעת להנמכת מריבות משפחתיות. העצירה 

משטף הויכוח והיציאה מבועת המחלוקת, כדי לחשוב, להתבונן, 

להחליט האם כל זה שווה, תועיל רבות לריבוי אחדות ושמחה 

בתוככי המשפחה ומחוצה לה. וכאמור, כל המעביר על מידותיו- 

מעבירין לו על כל פשעיו. זאת עצה נפלאה לקראת יום הדין 

הקרב, להגביר אהבה, אחוה וקשר, סיוע ועזרה, בתוך המשפחה 

הקרובה והמורחבת.

•••

לפני כשבוע נפטרה סבתא שלי היקרה מרת אטה גנוט ע"ה. 

בהספד שנשאתי בדמעות בבית החיים, הזכרתי בסוף דברי שסבא 

שלנו, הרה"ח ר' מיכאל גנוט זצ"ל, בעלה של סבתא ע"ה, כתב לנו 

בצוואתו שנשמור קשר עם בית ויז'ניץ, כאשר הוא וכל אבותיו 

היו חסידי ויז'ניץ במשך דורות. סבא זצ"ל גדל בבית שכ"ק מרן 

ה"אהבת ישראל" זיע"א היה חלק מקורות בניינה ודבוק היה כל 

חייו בצאצאיו, ה"ה מורו ורבו בעל ה"שארית מנחם" זצ"ל מווישווא 

ורבותיו כ"ק בעל ה"אמרי חיים" מויז'ניץ, אחיו כ"ק בעל ה"מקור 

ברוך" מסערט ויז'ניץ, כ"ק הרה"צ רבי חיים יהודה מאיר מווישווא 

זצ"ל, כ"ק ה"ישועות משה" זצ"ל ובניו כ"ק האדמורי"ם שליט"א, 

בצירוף קשריו ההדוקים עם כ"ק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ זצ"ל, 

בית אנטניא, בית בורשא ויתר חצרות הקודש דויז'ניצא. 

"זאת הצוואה של סבא זצ"ל"- אמרתי – ומכיון שסבתא ע"ה 

לא כתבה צוואה, הייתי מציע שמלבד שמירת הקשר האיתן עם 

בית ויז'ניץ, נשמור כולנו, כל בני הדודים וכל הצאצאים הרבים 

בלי עין הרע, על קשר בינינו... נכון, המשפחה גדלה, ברוך ה', ולא 

תמיד קל לשמור קשר רצוף עם כולם. אך הבה נשתדל, לעילוי 

נשמתה של סבתא"...

<<< המשך מעמוד קודם
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הציצית שהצילה את חיי החתן
הרב ישראל ליוש

"ְּגִדִלים ַּתֲעֶׂשה ָּלְך ַעל ַאְרַּבע ַּכְנפֹות ְּכסּוְתָך ֲאֶׁשר ְּתַכֶּסה" )דברים כ"ב, י"ב(
מדרש רבה באיכה מביא משא ומתן מפליא בין הקב"ה לאברהם 
אבינו, וז"ל: "אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא: 'רבונו של עולם, 
מפני מה הגלית את בני ומסרתן בידי האומות, והרגום בכל מיתות 
משונות, והחרבת את בית המקדש, מקום שהעליתי את יצחק בני 
עולה לפניך?' אמר לו הקדוש ברוך לאברהם: 'בניך חטאו ועברו 
על כל התורה, ועל עשרים ושתים אותיות שבה, הדא הוא דכתיב 

)דניאל ט', י"א( "וכל ישראל עברו את תורתך''. 
'רבש"ע מי מעיד בהם בישראל  אמר אברהם לפני הקב"ה: 
שעברו את תורתך?' אמר לו: 'תבוא תורה ותעיד בהם בישראל', 
מיד באה תורה להעיד בהן, אמר לה אברהם: 'בתי, את באה להעיד 
בהן בישראל שעברו על מצותיך ואין לך בושת פנים מפני?! זכרי 

יום שהחזירך הקב"ה על כל אומה ולשון ולא רצו 
לקבלך, עד שבאו בני להר סיני וקבלו אותך וכבדוך, 
ועכשיו את באה להעיד בהם ביום צרתם?!', כיון 
ששמעה תורה כך, עמדה לצד אחד ולא העידה בהן.

אמר לו הקב"ה לאברהם: 'יבואו עשרים ושתים 
ויעידו בהן בישראל', מיד באו עשרים  אותיות 
ושתים אותיות, באה אל"ף להעיד בישראל שעברו 
על התורה, אמר לה אברהם: 'אל"ף! את ראש לכל 
האותיות ובאת להעיד בישראל ביום צרתם?! זכרי 
יום שנגלה הקב"ה על הר סיני ופתח בך 'אנכי ה' 
אלוקיך' ולא קבלוך אומה ולשון אלא בני, ואת באת 

להעיד בבני?!' מיד עמדה אל"ף ולא העידה בהן.
באתה בי"ת להעיד בהן בישראל, ואמר לה אברהם: 

'בתי את באת להעיד על בני, שהם זריזין בחמשה חומשי תורה 
שאת בראש התורה, הדא הוא דכתיב )בראשית א', א'( 'בראשית 

ברא אלוקים'?!', מיד עמדה בי"ת לצד אחד ולא העידה כלום.
באתה גימ"ל להעיד בישראל, אמר לה אברהם: 'גימ"ל! את באת 
להעיד בבני שעברו על התורה, כלום יש אומה שמקיימת מצות 
ציצית שאת נתונה בראש אלא בני, הדא הוא דכתיב )דברים כ"ב, 
י"ב( 'גדילים תעשה לך'', מיד עמדה גימ"ל לצד אחד ולא העידה 
כלום, וכיון שראו כל האותיות שהשתיקן אברהם, נתביישו ועמדו 

בעצמן ולא העידו בישראל", עכ"ל המדרש.
סגולות וסיפורי מופת רבים סופרו על מצות הציצית - הכוללת 
בתוכה את כל תרי"ג המצוות, כפי שנרמז בגימ' של המילה 'ציצית', 
יחד עם שמונה החוטים וחמשת הקשרים. בדברי המדרש הנזכרים 
רואים אנו כי כבר בימי חורבן הבית הגנה הציצית על ישראל, 
והיוותה עבורם סנגוריה בעת צרתם. גם הספור הבא שסופר ע"י 
הגה"צ רבי אלימלך בידרמן שליט"א, יספר על סגולות הציצית 

בשמירת היהודי מרדת שחת.
בן יחיד היה לו לאחד מחסידיו של האדמו"ר רבי ישכר דב מבעלזא 

זצ"ל, תקוות רבות היו לאב מבנו יחידו, הוא חינכו וטיפחו ויעדו 
לאחד מצדיקי הדור, אך היצר הרע ארב לפתחי לבו, והבן החל 
לרדת מטה מטה בתהומות הטומאה, עד שהחליט לשאת אשה גויה. 
את זאת לא יכול היה האב לשאת, ועל אף אהבתו לבנו, החליט 

לגרשו מביתו, והתאבל רבות על שכך עלה בגורל בנו מחמדו.
יום אחד יצא האב מביתו וראה שבנו מחטט באשפה ומחפש 
דברי מאכל, רחמי האב על הבן גברו, ואמר לו: "בני יקירי! ראה 
את מצבך העלוב, בוא חזור אל ביתינו החמים והנעים, אתן לך 
את כל צרכיך, ואדאג לכל מחסורך, ובתנאי שתעזוב את האשה 
הגויה". הבן התעקש ואמר לאביו: "אמשיך לחפש אוכל באשפה, 

ולא אעזוב את האשה הגויה!".
בצר לו פנה האב אל מורו ורבו האדמו"ר מבעלזא, ושח בפניו 
את צרתו אודות בנו, שעזב את דרך התורה ועומד להינשא לגויה. 
אמר לו האדמו"ר: "לך ובקש מבנך שיבוא 
אלי", האב לא האמין שהבן יסכים לבוא 
אל האדמו"ר, הרי הוא רחוק ממנו כרחוק 
מזרח ממערב, אך כחסיד נאמן הלך האב 
אל הבן וסיפר לו כי האדמו"ר חפץ לראותו. 
הסכים הבן לבוא אל האדמו"ר, ואף הוסיף 
כי יעשה כל מה שיאמר לו האדמו"ר, מלבד 

אם יצווה עליו לעזוב את הגויה.
כאשר הגיעו אל האדמו"ר שוחח עמו 
האדמו"ר על הא ועל דא, והתעניין במצבו. 
רצונו  לאחר ששמע ממנו האדמו"ר על 
להינשא לגויה, אמר לו האדמו"ר: "אני לא 
מבקש ממך לעזוב את הגויה, ולא זאת 
בלבד אלא שאני מצוה על אביך להשתתף בחתונה, אך בקשה 
אחת קטנה לי אליך, שתלבש ציצית תחת בגדיך בזמן החתונה". 
כפי שהבטיח הבן לאביו שיעשה כל אשר האדמו"ר יורה לו, הסכים 

החתן לבקשת האדמו"ר.
האב התפלא מהוראת האדמו"ר, כיצד יכול הוא לצוות עליו 
להשתתף בחתונה כזו שהיא צרה גדולה עבורו, לראות במו עיניו 
איך בנו מדרדר לפתחה של גיהנום? אך הוא קיבל עליו את הדין 

באהבה, עשה כמצוות רבו והשתתף בחתונה.
והנה בחתונה, כאשר כל הגויים והפריצים, והחתן בתוכם, היו 
שתויים כדבעי, היין החל לבעור בעצמותיו של החתן, ומרוב חום 
הוא החל מפשיט את בגדיו העליונים, ומיד צצו חוטי הציצית. כאשר 
ראו זאת חבריו הגויים, החלו להפליא בו את מכותם, וצעקו עליו: 
"מדוע רימית אותנו שעזבת את היהדות, הנה אנו רואים שנאמן 
אתה ליהדותך ובסתר אתה לובש ציצית!", וכך המשיכו להכותו 
עדו זוב דם. אביו שנכח בחתונה -  כבקשת האדמו"ר - מיד חש 
לעזרתו והצילו מידיהם, ואילו הוא לא היה שם, מי יודע אם היה 

נשאר בין החיים.

והנה בחתונה, כאשר כל הגויים והפריצים, והחתן בתוכם, היו שתויים 
כדבעי, היין החל לבעור בעצמותיו של החתן, ומרוב חום הוא החל 

מפשיט את בגדיו העליונים, ומיד צצו חוטי הציצית. כאשר ראו זאת 
חבריו הגויים, החלו להפליא בו את מכותם....
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המשך בעמוד 23 <<<

שמירת הלשון הפלאית של הגה''צ רבי לוי רבינוביץ זצ''ל
הרב מנשה גליקזאהן 

"ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ֱאֹלֶקיָך ְלִמְרָים" )דברים כ''ד ט'(
וברש"י: "אם באת להזהר שלא תלקה בצרעת, אל תספר לשון 

הרע, זכור העשוי למרים שדברה באחיה ולקתה בנגעים". 
איתא בספרי: "וכי מה ענין זה לזה? סמכו הענין לו ללמדך, שאין 
נגעים באים אלא על לשון הרע. והרי דברים קל וחומר, ומה מרים 
שלא דברה אלא שלא בפניו של משה, ולהנאתו של משה ולשבחו 
של מקום ולבנינו של עולם, כך נענשה. המדבר בגנותו של חברו 

ברבים על אחת כמה וכמה" עכ''ל. 
החפץ חיים בהקדמה לספרו "חפץ חיים" כותב: "וכאשר נחפשה 

דרכינו ונחקורה איזה עוונות הם מהעיקרים הגורמים 
לאריכות גלותנו- נמצאים הרבה, אך חטא הלשון 
הוא על כולו מפני כמה טעמים, האחד כיוון שזה 
היה עיקר לסיבת גלותנו כמבואר בגמרא יומא 
ובירושלמי". ועוד ראיה מביא הח''ח שעיקר הגלות 
תלויה בעוון לשון הרע, ממדרש רבה על פרשתנו 
פרשת כי תצא )דברים רבה ו' י''ד(: "אמר הקב''ה 
בעולם הזה על ידי שהיה לשון הרע ביניכם, סילקתי 

שכינה מבינכם אבל לעתיד לבוא וכו'" ע''כ.
מדמויות ההוד של ירושלים של מעלה ומנקיי 
הדעת שבה, היה הגאון רבי לוי רבינוביץ זצוק''ל, 
בעמח''ס "מעדני השולחן". מופלג בתורה וגאון 
בענווה, ובמיוחד בלטה בו מידת השתיקה. שמר 

את פיו ונצר את לשונו מלדבר רע על ישראל, עד כדי כך שכונה 
ע''י גדולי ישראל "החפץ חיים של ירושלים". אנשי ירושלים של 
מעלה היו פונים אליו בכדי להתברך מפיו, והוא היה נעתר לבקשתם 
וברכם, והללו הודו שכל ברכותיו התקיימו במלואן, וכל זה היו 

תולים בזכות שמירת דיבורו בקדושה ובטהרה.   
להלן נביא עלי גליון עובדות מרתקות, על הנהגותיו המופלאות 

בשמירת הלשון, הובאו בספר 'אשכבתיה דרבי לוי'. 
שמירת הלשון עד הקצה 

סיפר בנו הגה''ח רבי אלחנן רבינוביץ הי''ו )שהיה זה שהאדיר 
את ספרי אביו והכינם להפצה(. חלק הבין אדם לחברו שבו היה 

נקי כעדותו עצמו, השמירת הלשון שלו- שהגיעה עד הקצה: 
"כשהייתי נער בר מצווה היה לי חברותא מארבע וחצי עד שבע 
בערב, עברנו ביחד על הרבה מאוד דפים. מישהו התקנא בחברותא 
הזו, הלך וסיפר לאבא שאני לא לומד מספיק, הוא שאל אותי מה 
קורה והתפלאתי: 'טאטע מי אמר לך? אני מוכרח לדעת מי אמר 
לך את זה?', והוא השיב חד משמעית: 'אסור להגיד ואסור לדבר 
לשון הרע'. אחד המחנכים שלו ב'דיסקין' שכב באותם ימים במושב 
זקנים והוא הלך כל שבועיים לבקרו, כדרכו לנהוג במידת החסד 
בכל דרכיו בחיים. כדי להגיע אליו היה נוסע באוטובוסים והיה 
לוקח אותי אתו, ובדרך למד איתי משניות בעל פה, חשבתי שהגיע 

זמן לגבות את החוב, אמרתי: 'אבא תספר לי מי היה היהודי הזה, 
אתה מוכרח לספר לי!', התחננתי, ואז אמר לי את המשפט שאני 
לא יכול לשכוח: 'מיום עומדי על דעתי לא דברתי לשון הרע'... ואז 
הוסיף: 'בתחילה זה היה לי קשה, אבל שברתי את זה. ומאז אין 
לי אפילו יצר הרע לכך'... לבסוף נודע לי מי היה המספר כשהגיע 

יום כיפור, הגיע היהודי וביקש ממני סליחה, סלחתי לו.
"היה סיפור עם אחד שהיה מקורב למשפחה, שרצה לברר על 
בחור מסוים שהציעו לבתו. לאחר שחקר וחקר על הבחור שמע 
זו,  נעימים, הגיע למסקנה שהצדק עם דעה  עליו דברים לא 
וקרע את התנאים. כאשר המשיכו לדבר ולדוש בנושא אמר אבא 
בפשטות: 'מקודם היה זה דיון למעשה היה מותר 
לדבר, עכשיו כשהוחלט לעזוב את השידוך, אין 

זה מעניינינו ואסור לדבר על כך מילה'".  
ממשיך לספר בנו הגה''ח ר' אלחנן: "פעם שאלתיו 
כיצד הגיע לכזו דרגה בשמירת הלשון, הרי ממש 
יחידי סגולה זוכים להגיע לדרגה נעלה כ''כ? ענה 
לי אבי: 'בצעירותי היתה בירושלים עיה''ק מחלוקת 
גדולה מאוד, שהייתה מכוונת כנגד אחד מענקי 
הדור וכל העיר הייתה כמרקחה, הכל רחשו ובחשו 
בנושא. התבוננתי ואמרתי לעצמי: נכון אולי ואותו 
גדול אינו ראוי לאיצטלא זו, אבל האם הוא יהודי? 
כן, ועל יהודי אסור לדבר רע,  או אז גמלה  בליבי 
החלטה: קבלתי על עצמי שבפי ובאוזניי לא יעבור 

שום לשון הרע מעתה ועד עולם'''.
"החפץ חיים של הדור"

מספר נכדו חביבו, הרה''ג ר' גמליאל הכהן רבינוביץ שליט''א, 
מח''ס 'גם אני אודך' ו'פרדס יוסף החדש' על המועדים: "גדולי 
ישראל זצ''ל ויבלחט''א שליט''א העריצוהו עד למאוד, ואף הגדירוהו 
כ'חפץ חיים' של דורנו, הן בכך שחיבר כעין משנה ברורה על חלק 
יו''ד, והן בשמירת הלשון המופלגת שלו. הגרש''ז אויערבך זצ''ל 
נהג לשאול אותו שאלות בהלכות יורה דעה. וישנם עוד רבים 
ששיגרו אליו שאלות בנושאים אלו. זקני זצ''ל מזכיר בדבריו 
מובאות רבות מספרי החפץ חיים, ונראה היה שהוא קשור לדברי 
תורתו בקשר בל ינתק. מעניין לקרוא את הסכמת הראב''ד הגאון 
האדיר רבי משה שטרנבוך שליט''א על 'מעדני השולחן' שבתוך 
דבריו מביא: 'ומעידים חכמי התורה שלעת זקנותו הצטער החפץ 
חיים על כך שלא זכה להוציא לאור חיבור על יו''ד כמו על או''ח, 
אבל עכשיו ב''ה הספר לפנינו שווה לכל נפש. ונתקיימה בקשתו 
ע''י כתר"ה שליט''א ומשמיא קאזכו ליה. הגרי''ש אלישיב זצ''ל, 
שהיה ממעריציו הגדולים ודן עמו רבות בהלכה, התבטא פעם: 
'הגדלות של ר' לוי אינו דווקא בגאונותו המופלגת, אלא בזה 

שמעולם לא הוציא דבר לשון הרע מפיו'".
הלימוד בספר חפץ חיים גרם לשינוי מבורך

 "מיום עומדי על דעתי, לא דברתי לשון הרע"
ואז הוסיף: "בתחילה זה היה לי קשה אבל שברתי את זה, 

ומאז אין לי אפילו יצר הרע לכך"...
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"ִכּי-ִיַקּח ִאיׁש ִאָשּׁה ֲחָדָשׁה ֹלא ֵיֵצא ַבָּצָּבא ְוֹלא ַיֲעבֹר ָעָליו ְלָכל ָדָּבר ָנִקי ִיְהֶיה 
ְלֵביתֹו ָשָׁנה ֶאָחת ְוִשַׂמּח ֶאת ִאְשּׁתֹו ֲאֶשׁר ָלָקח" )כד,ה(

בשו"ת אפיקי ים )ח"ב סי' ב( דן במנהג שהרב המסדר קדושין 
מברך על הכוס, ואינו טועם כלום ממנו, ורק נותנים להחתן והכלה 

לטעום, שלכאורה יש בזה חשש ברכה 
לבטלה, ועי"ש שמרחיב בזה.

)להגר"ז  ובשו"ת מאזנים למשפט 
יב במכתב לבעל  סורוצקין זצ"ל סי' 
האפיקי ים משנת תרצ"ו( כתב שנראה 
לו הטעם בזה שכיון שנהגו להעמיד את 
החופה ברחוב או בחצר, ונהגו שמסדר 
הקידושין יהיה הרב, ממילא אי אפשר 
למברך לטעום, משום שאין שבחו של 
תלמיד חכם לאכול בשוק גם אכילת 
ושתית ארעי, וכן אפילו בחצר הוי גנאי, 
אולם החתן והכלה שלהם אין קפידא 

בזה הם שותים הכוס של ברכה, ולכן בשבע ברכות שמברכים 
בשעת הסעודה בבית גם המברך טועם כיון שהוא בבית. )ועי"ש 

אם יש להקשות על טעם זה מחופת אלמנה(

וכתב שם: "מה יקרה לי עדותו של הרב הגאון ר' שמחה זליג 
זצוק"ל שהביא בספרו, שהגאון רבן של ישראל אדמו"ר ר' חיים 
הלוי זצוק"ל מבריסק, היה מנהגו שהיה שופך קצת מהכוס על 
ידו והיה טועם לאחר הברכה מהנשפך על ידו באופן שלא ירגישו 
הרואים, ובודאי טעמו היה, שלא היה 
רוצה לטעום ברבים מטעם הנ"ל, שגנאי 
הוא לת"ח לשתות בשוק ולכן היה טועם 
אח"כ בצנעה, אבל הגאון בנש"ק מרן ר' 
זאב הלוי סולובייציק שליט"א הגאב"ד 
דבריסק אמר לי שאינו יודע ממנהג זה 
ולא ראה מעולם את אביו הגדול עושה 

כן", ע"כ . 
ומסיים בדברי שו"ת הר"ן )סי' ע( שכתב 
לגבי מנהג מסויים, "מכל אלו הטעמים 
יש להתיר נדון שלפנינו, ולא שהייתי 
מתירו בתחלה שמתוך שאנו מדמין 
בדברים עמוקים כאלה לא נעשה מעשה, אלא שכדאין הם הדברים 
לסמוך עליהם במה שפשט המנהג להתיר, שכבר אמרו הלכה 
שהיא רופפת בידך צא וראה היאך הצבור נוהגים ונהוג כן", ע"כ.

ַשֵׁלַּח ְתַּשַׁלּח ֶאת ָהֵאם, ְוֶאת ַהָבִּנים ִתַקּח ָלְך וגו'. )כב,ז(
ברש"י )בבא מציעא קב. ד"ה קרי כאן( כ' ששם "קן" הוא על 
הביצים, וכ"כ בר' יהונתן מלוניל )חולין קמא: ד"ה נטל( שלא מיקרי 

קן אלא האפרוחים או הביצים.
ולפי"ז צריך ביאור במושג "שילוח הקן", שהרי אין משלחים את 

האפרוחים או הביצים שהם ה"קן" אלא את האם מן הקן.
ובפי' הגר"י פערלא על הסמ"ג )ל"ת קלז ד"ה אמנם בעיקר( כ' 

ש"שילוח הקן" פי' שילוח שמתיר את הקן.

 האם מרן הגר"ח מבריסק זצוק"ל
שתה מהכוס בסידור הקידושין?

 מדוע נקראת מצוה זו "שילוח הקן"
הרי לא משלחים את הקן אלא את האם?

פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

מה גילתה לנו התורה במילים ''ושבית שביו''?  

היתכן שצדיקים יכשלו ב''יפת תואר''?  

למה התירה התורה איסור גמור?  

מדוע נענש בן סורר ומורה בעונש כה חמור?  

כל התשובות בספר 'דרש דוד על התורה' לרכישה התקשרו 02-5609000
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מה גילתה לנו התורה במילים ''ושבית שביו''?  

היתכן שצדיקים יכשלו ב''יפת תואר''?  

למה התירה התורה איסור גמור?  

מדוע נענש בן סורר ומורה בעונש כה חמור?  

הטור )יו"ד רצ"ז( מביא מח' 
ראשונים האם מותר לצאת 
לציד עם סוס כשמנהיג ביחד 
כלבים, מצד איסור של כלאי 
בהמה, משמע שעצם הציד 

עם כלבים מותר.
אולם בשו"ע או"ח )שטז,ב( 
מביא מהאור זרוע שאסור לצוד 
בכלבים משום מושב לצים. 
וז"ל האור זרוע )ח"ב הל' שבת סי פג ס"ק יז(:  מיהו אומר אני 
המחבר שכל מי שצד חיות בכלבים כעין שהעכו"ם עושין שלא 

יראה בשמחת לויתן, דאמרי' פ"ק דע"ז "ובדרך חטאים לא עמד" 
בקנגיון שלהם ופירש"י קנגיון צידת חיות ע"י כלבים שכל מעשיהם 
לשם שמחה ושחוק ודוגמתו בשחיטת חולין וכי משה קניגי היה, 
ויהי ביום השמיני פרשת ר' פנחס  ואמרי' בויקרא רבה פרשת 
בהמות ולויתן הם קניגין של צדיקים לעתיד לבוא, כל מי שלא 
ראה קניגי של אומות העולם בעוה"ז זוכה לראותן לעתיד לבוא".

)לר'  גיבורים  דבר מענין על ענין של ציד, נמצא בס' שלטי 
אברהם הרופא פמ"ט דף נא( שה"ליפארי" הוא אבן הנמצא בארץ 
ליביאה וסגולתו הוא שמי שנושא אותו בזמן צידת חיות, אז החיה 
שמבקשים הכלבים והציידים לצוד אותה, באה במרוצה עד האיש 
אשר האבן עליו ונראת כמתחננת לפניו כאילו הוא אדון ופטרון לה.

ֹלא ַתֲחרֹׁש ְבּׁשֹור ּוַבֲחמֹר ַיְחָדּו )כב,י(
בתוספתא )כלאים ה,ד( "לא יקשור סוס לפרד, ופרד לחמור, 

וחמור לערוד, מפני שמנהגין זה את זה".
וברמב"ם )הל' כלאים פ"ט ה"ט( "עגלה שהיו מושכין אותה כלאים, 

ואע"פ שלא הנהיג,  היושב בעגלה לוקה 
שישיבתו גורמת לבהמה שתמשוך העגלה".

ב"מרדכי" )עירובין סוף סי' תקכח( מסופר על 
הרשב"ם שהיה שפל עינים, שמרוב חסידותו 
לא הגביה עיניו, ומתוך זה רצה לעלות בקרון 
אשר סוס ופרד משכו בו, ולא הרגיש, אתרחיש 
ליה ניסא, ונזדמן אחיו רבינו תם לשם, אמר 
לו "אל תהי צדיק הרבה שא מרום עיניך והנה 

סוס ופרד לקראתך" ונמנע ולא עלה, ע"כ.
ובספר אמרי פי )לר' יונה פרידמאן ניו יורק תשס"ז – פרשת בלק 
עמ' קיג( מביא חידוש נפלא ששמע ממהרי"ד שלזינגר שליט"א, 

בביאור הנהגת הרשב"ם ודברי אחיו רבינו תם, שהם הולכים 
לשיטתם שחולקים בענין "אין הקב"ה מביא תקלה על צדיקים",

ובתוס' )גיטין ז. ד"ה השתא( אומר רבינו תם שמה שאין הקב"ה 
מביא תקלה על צדיקים זה רק בדברים של אכילה, שזה גנאי 
לצדיק שאוכל דבר איסור, אבל בשאר דברים 

גם צדיקים יכולים להיכשל.
ולכן אמר לו רבינו תם לאחיו הרשב''ם אתה 
הולך ופניך למטה ואין אתה משגיח על הקרון 
איך הוא נמשך, מטעם שהקב''ה אינו מביא 
תקלה על צדיקים, אבל "אל תהי צדיק הרבה", 

כי כל זה רק בדברים של אכילה.
אולם הרשב"ם לשיטתו )בבא בתרא קלג: 
ד"ה קרא עליו( שגם בשאר דברים אמרינן אין 
הקב"ה מביא תקלה על צדיקים, ולכן צעד  ועיניו מושפלות וסמך 

שהקב"ה לא יביא לו תקלה.

 האם ראוי לצאת לציד עם כלבים,
ואיזה אבן נושא הציד שמושכת אליה את החיות?

 מה אמר ר"ת לאחיו הרשב"ם
על שהשפיל את עיניו בלכתו ברחוב?

077-2613337

האזינו עכשיו לשיעורי
הרה''ג רבי אריה זילברשטיין שליט''א 

כ-5 דק' ביום וזכיתם ללמוד את ה'דף היומי בהלכה' 

היכן ניתן להאזין לשיעור יומי מקוצר בהלכות שבת?

היכן ניתן בכמה דק' לרכוש ידיעות מקיפות בהלכה?
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 ¯„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

ßÌÈÈÁ ıÙÁß ¯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

''ח1115
 ש

מתנה בשווי 533

מסלול מס'

מתנה בשווי 508 ש''ח

 ¯„Â‰Ó ß‰¯Â¯· ‰˘Óß ËÒ

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ≤
Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞

''ח1114
 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:
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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

''ח1116מסלול מס'
 ש

מתנה בשווי 1.052

מסלול מס'

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

ßÔÂ˘Ï‰ ˙¯ÈÓ˘Â ÌÈÈÁ ıÙÁß ËÒ

ÛֶÒֶÎִÓ È˙¯˜ÂÈ ÚÈ·‚

ÛֶÒֶÎִÓ ‰‚ÂÚÏ ‰˘‚‰ ÛÎ

ÛֶÒֶÎִÓ ˙ÂÏÁÏ ÔÈÎÒ

Áßß˘ μ∞Æ∞∞∞ ‰ÏÂ„‚‰ ‰Ï¯‚‰Ï ÌÈÒÈË¯Î ∑

מתנה בשווי 1.052 ש''ח

''ח117
 ש

מסלול מס'מתנה בשווי 1.052

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
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<<< המשך מעמוד 6

<<< המשך מעמוד 10

'נפילה', אזי בווארמקייט ובפריילאכקייט מתרוממים ומתחזקים, 
ואינם נופלים למרה שחורה. אבא היה אוהב לשמוע ווארט חסידי, 
או חסידישע-מעשה מהבעש"ט הק' ותלמידיו, ותמיד היה מתפעל 

מהלימוד של הסיפור במה יש להתחזק בעבודת השם.
"לאבא היתה גדלות מיוחדת במידות. בניגוד למה שניתן לחשוב, 
את מעלות המידות הוא קנה בעמל. מטבעו היה אבא מאד סוער, 
והיה אכפת לו מכל דבר, אך הוא עבד על עצמו שלא לצאת 
מהכלים, ולזה הגיע ע"י עבודתו בהחדרת האמונה שהכל מגיע 
מאתו יתברך. פעם אמרתי לו בשם הרב וולבה זצ"ל, שמאמונה 
מגיעים לכל המידות, כי מי שיודע שהכל משמים אינו כועס על 
איש ואינו מקנא באיש, אמר לי שזה נכון, אך הוא הדין להיפך, 

שעל ידי המידות מגיעים לאמונה.
"לאבא היתה ענווה נוראה, שהתבטל לפני כל אחד, גם בפני 
צעירים ממנו. זה לא תמיד קל. היו לו קשיים עם כמה מהאנשים... 
אבל היו לו כבוד והערכה אמתיים לכל נברא בצלם, ומתוך כך 
היה מכבד אותו באמת. פעם שאלתי אותו, למדנו במשנה 'איזהו 
מכובד המכבד את הבריות', שנאמר: 'כי מכבדי אכבד'. ולכאורה 
אין כאן ראיה, שהרי הפסוק נאמר על המכבד את הקב"ה. וענה 
לי אבא, שכל אדם הוא צלם אלוקים, וכל מי שמכבד אדם, מכבד 
בזה את הקב"ה, כי מכבד צלם אלוקים! וזו היתה ההסתכלות שלו 

על כל אדם, קטן כגדול".
"יש מעשים רבים על מעשי החסד של אבא זצ"ל. אך נספר משהו 
אחד: הבית של אבא ואמא היה תמיד פתוח בפני כל מיני נדכאים. 
בכל יום שישי היו מונחות על השולחן חבילות של מוצרי מזון, 
חצאי קילו סוכר בנייר חום, חצאי קילו אורז, וחצאי לירה, כל אחד 
מהילדים היו שולחים למשפחה אחרת, לכל מיני אלמנות ומסכנות.

"אחת האלמנות הסתובבה אצלנו והרגישה כמו בת בית. פעם 
אמרה שאוהבת לבוא כיון שאצלנו יש תמיד שמחה... בהזדמנות 
אמרה לנו שיש לה דאגה אחת, אולי חלילה היא תמות בביתה, 
ותישאר כך כמה ימים ואיש לא ידע... מאותו יום היינו נשלחים 
בכל יום לביתה, פותחים את הדלת, יושבים כמה דקות והולכים.

"לאלמנה זו היו צאצאים, אך לדאבוננו סרו מן הדרך וזנחו אותה, 
לא הגיעו לבקרה. באחד הימים החלה אותה אלמנה להיות מוטרדת 
מבעיה אחרת: מי יזכור אותה? היא עלתה לביתנו ונשאה קינה 
גדולה על כך שאף אחד לא יזכור אותה. ולבסוף אמרה שברצונה 
שתישאר אצלנו תמונה שלה. להצטלם באותם ימים לא היה דבר 
פשוט כפי שנהוג כיום... היו צריכים לפנות וללכת לצלם וכמובן 
לשלם.... אבל כשאבא שמע הוא החליט לשמח לב אלמנה, והזמין 

אלינו את 'דוד הצלם'.
"באו והודיעו בשמחה לאלמנה שהיום יצלמו תמונה מיוחדת עם 
משפחת פינקל... באותו יום אחיותי לא הלכו לבית הספר. כולם 
נשארו בבית, והאלמנה הגיעה עם הבגד של שבת, התישבה בחצר 
ועשו לה כמה תמונות. קודם צילמו אותה לבד, ואחר כך עם אבא 
ואמא, אחר כך עם כל הילדים... וכשפתחו את התמונות לא ידעה 

האלמנה את נפשה מרוב אושר...
"לאבא לא היה כסף באותו זמן, המצב היה נורא, כל פרוטה 
היתה נשמרת לקניית מאכלי שבת קודש, אך אמר שבזה קיים 
את הפסוק 'לב אלמנה ארנין'. כל הארוע היה בבית כמו חגיגה, 
מרוב השמחה של אבא, על שהצליח לתת לאחר את מה שהוא 

זקוק לו. זו היתה מהותו של אבא!"

)מתוך המודיע אב תשע"ז/ הרב טוביה פריינד(

לאחר סיום השיחה, הזדרז הגרב"צ במהירות האפשרית לשוב 
לבית הוריו בתל אביב, ובשמחה הכין לו אביו את הציציות החדשות 
בלילה, וכבר בבוקר לבשם הגרב"צ כיאה לכבוד המצווה שחוטי 

הציצית בחוץ.
ובאמת בהתחלה הדבר היה זר בנוף הרחובות התל אביבי, היו 
כאלו שבכלל לא הבינו מהם החוטים הללו, ומפעם לפעם כשעבר 
ברחוב היה אי מי שהעיר לו בתמימות: "ילד, מה זה החוטים הללו 
שיש לך כאן?", אבל הגרב"צ שמר את קבלתו והמשיך ללכת עם 

חוטי הציצית בחוץ.
ולא יבוש

עברה תקופה וכאשר התקרבו ימי החופשה, חשבה משפחתו 
לצאת למנוחה לכמה ימים. באותם ימים היה ידוע על בית הבראה 
של ההסתדרות בצפת, שנקרא 'בית בוסל', וחשבו שבוודאי במקום 
זה יוכלו לשבת בהשקט ובמנוחה. סיכמו עם הנהלת המקום על 
הימים שבהם יגיעו לנפוש שם, אבל כשבירר הגרב"צ בין חבריו על 
בית ההבראה הלזה, שמע שהאנשים שבאים לשם לא כולם שומרי 
תורה ומצוות, אלא ישנם שם גם הרבה אנשים מהקיבוצים וכדומה.

ומשום כך התעורר לו עתה שוב ספק בענין הציצית, שכיון שיהיה 
במקום במשך שבוע עם אותם אנשים, הוא מפחד שכאשר ילבש 
את הציצית כדרכו כשחוטי הציצית בחוץ, הדבר ימשוך תשומת לב 
יתרה של האנשים הללו שלא מבינים מימינם ומשמאלם במצוות 
ציצית, והוא יוכל להיות מחמת כן ללעג בעיניהם, ובמקום כזה 
שבא כדי לנוח אינו מעוניין להיות כמוקד שילגלגו עליו, ויביישוהו 
לעין כל. ממילא חשב אולי אפשר בשבוע הזה להכניס את חוט 

הציצית תחת הבגדים באופן שלא יהיו ניכרים כלפי חוץ. 

כשלא היתה בידו הכרעה ברורה, החליט לנסוע שוב אל החזון 
איש, שכבר פתח לו את דלתו, ולשאול אותו כיצד עליו לנהוג. 
ואכן מיד החיש את פעמיו לעבר האוטובוס ונסע לבני ברק לאורו 

של עולם, לשמוע ולקבל את תשובתו.
החזון איש שומע את השאלה ומשיב מיד: "הרמ"א בתחילת 
השו"ע כבר עונה על השאלה הזו", וקם ממקומו מוציא את השו"ע 
מהארון, וכשהספר בידו פותחו בסימן א' סעיף א' ומתחיל לקרוא 
את לשון הרמ"א שכתב 'ולא יתבייש מפני בני אדם המלעיגים 
ידו השניה בידו של  ואז נתן את  יתברך'  עליו בעבודת השם 
הגרב"צ, והתחיל להסתובב עמו בחדר הלוך ושוב, כשהוא חוזר על 
דברי הרמ"א כמה פעמים בניגון, ובסוף סיים ואמר: "אתה שומע, 
תמשיך להוציא את חוטי הציצית בחוץ, ואל תתבייש מפני בני 

אדם המלעיגים עליך בעבודת ה'!"
הגרב"צ שהיה כאמור בסוף שנות ילדותו, יצא מהחדר בהחלטה 
ברורה שאינו צריך להתפעל מאף אחד, והוא ימשיך ללכת עם 
הציצית בגאווה בחוץ בכל מקום וללא בושה. לימים אף סיפר שדברי 
החזון איש הללו, נתנו לו חיזוק לכל החיים, לעשות מה שצריך 
לעשות בעבודת ה' ולא לחשוב ולהתפעל ממה ואיך יאמרו אחרים.

יש לציין, שבסופו של יום הנסיעה לבית ההבראה לא יצאה לאור 
עולם, משום שביומיים האחרונים לפני הנסיעה - לאחר שכבר 
כמעט הכל היה מוכן ומזומן לנסיעה - נודע שאותו בית הבראה 
אפילו שהוא מפרסם על עצמו שהוא "כשר" בכל זאת למעשה 
הוא רחוק מלהיות כשר, אי לכך התוכנית נגוזה וירדה מסדר היום.
)מתוך 'שלמים מציון'(
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<<< המשך מעמוד 6

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

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

ומה הייתה השערורייה הגדולה עם הימצאותן של רצועות בציפוי פלסטיק לפני כשנתיים ימים 

סנהדרין דף מח: 
דנו הפוסקים האם יש חסרון כשצובעים את בתי התפילין בצבע 

עבה, עוד דנו האם פסול זה נוהג גם בצביעת רצועות, ומשם נגיע 

לתרמית שנתגלתה לפני שנתיים, ברצועות ששווקו בכמויות 

באופן שנעשו מעור גרוע )הנקרא "שפלאט"( ועליהן דבוקה שכבת 

פלסטיק, ויצא קול קורא מגדולי הפוסקים שליט"א לבדוק את 

הרצועות אם אין בהם שכבה נקלפת.

ובכן הבה ונלמד בסוגייתנו, שכתוב שאם ציפה את התפילין זהב 

או שתלה עליהן עור בהמה טמאה פסולות, ונחלקו המפרשים האם 

הכוונה שציפה את הבתים, כלומר שעשה בתים מעור כשר ועליהם 

חיפה זהב או עור טמאה, או שמא הכוונה שציפה את הפרשיות 

בזהב ועור טמאה, כלומר ששם אותן תוך בתים מזהב או טמאה, 

ולפי ביאור זה אין לנו מקור לפסול בתים כשרות שציפו אותן בזהב.

רש"י פי' טעם הפסול כשציפה את התפילין בזהב מהלכה למשה 

מסיני, ובמנחות מב: כתב משום שצריך בתים מעור, משמע שפי' 

שעשה את הבתים עצמם מזהב, ופסול משום שהל"מ לעשות את 

הבתים מעור דוקא, אכן הטור )או"ח סי' ל"ב סמ"ח( כתב בפירוש 

שאם ציפה את הבתים בזהב פסול, וכ"כ השו"ע.

ויש בזה כמה טעמים: א. שאינן שחורות ב. שמבואר בסנהדרין 

)פט.( שאם הוסיף בית התפילין פסולות שצריך שיהא רואה את 

פני האויר ג. שכאשר הבית מורכב מעור וזהב, אינו בית מעור אלא 

מעור וזהב יחד. ד. שמבואר בחגיגה דף כז.  שכלי עץ שמצופה 

מתכת, הציפוי עיקר ומקבל טומאה, א"כ גם כאן הציפוי עיקר 

והעור בטל לציפוי.

בשו"ת נודע ביהודה )סי' א'( נשאל מחכם אחד על עושי בתים, 

שהיו צובעים את התפילין בטיח עבה לעשותן שחורים ונאים, ודעתו 

היה לפוסלן, כיון שהטיח הדבוק עבה כעובי עור הבתים, ודינו כמו 

ציפה בזהב שפסול, וב"י כמה טעמים לפסול בזה, ועיקר טעמו 

מסוגיא בחגיגה שמבואר שלגבי טומאה הציפוי עיקר.

והנוב"י  השיבו תחילה, שדעת רוב הראשונים בביאור ציפה זהב 

שציפה את הפרשיות, כלומר שעשה הבתים עצמם בזהב, ואין מקור 

לפסול כשעשה בתים מעור וציפה אותם בזהב, ואף לדעת השו"ע 

שהסכים לפסול בבתים מעור מצופים זהב, דווקא בציפוי העומד 

מעצמו ואינו טפל לבית, כגון שקבע טס של זהב, אבל אם הזהיבם 

כדרך שמזהיבים כלי כסף אינו פוסל, )וכתב שאין לומר שפסול זהב 

מצד שאינן שחורות, וממילא נכשיר בצבע עבה, שהרי להשו"ע אין 

מעכב שהבתים יהיו שחורים(. ומה שהביא השואל מחגיגה בציפוי 

כלים, כתב לחלק שדוקא לגבי טומאת כלים, קובע הציפוי כגון 

שעיקר השימוש ע"ג הציפוי, אבל לגבי בתים ששימושם למצוות 

תפילין הציפוי בטל אליהם, ומסיק שהבתים כשרים, ובלבד שלא 

יהא הצבע עב יותר מעור הבתים, שלא יהא טפל יותר מהעיקר.

וביאר דעות  י"ד בנשמת אדם( האריך בזה   החיי אדם )כלל 

)וכן מבואר  הראשונים, שציפוי זהב ע"ג בתים מעור פוסל, 

בריטב"א בגיטין מה: ובמאירי שם(. אח"כ כתב שגם רבו הנוב"י 

מודה בצבע עבה שניתן לקלפו בשלימות מהבית והבית נשאר לבן 

שפסול, ורק בצבע שדבוק על הבית ולא שייך לקלפו רק לגרד 

פירורים פירורים )שלא נעשה גוש לעצמו רק במריחה על הבית( 

בזה הקל הנוב"י, ומסיק לכתחילה לצבוע בצבע שאין בו ממש 

רק מראה, ואם עשה צבע עבה אין בידו לפסול כיוון שרבו הנוב"י 

מכשיר, אבל אם אפשר לקלפו כמו נייר שחור שעל הבית פסול, 

וכ"כ המשנ"ב )סי' ל"ב ס"ק קפ"ה(

עתה נידון ברצועות שדבק עליהם פלסטיק שחור, הנה ברצועות 

אין את הטעם שיש בבתים שצריך לראות פני האוויר, אך כפי 

שנתבאר מהנוב"י וחיי אדם עיקר הטעם כיון שהציפוי עיקר ) 

עכ"פ כשניתן לקלפו בשלימות(, וכסוגיא בחגיגה, וברצועות אין 

את החילוק של הנוב"י, כי הפלסטיק משמש יחד עם העור, וכן 

ביאור מו"ר הגרמ"ש קליין שליט"א בספרו שאלת משה שערי 

הכתב )שיעור נ', עומד לראות אור(

בדעת הב"ח שהפסול בציפוי זהב כיון שנחשב שהבית עשוי 

מעור ודבר אחר, וגם ברצועות קיים פסול זה, לכן יש לפסול גם 

ברצועות שהם שחורות משני צדדים וכשנקלוף את הפלסטיק גם 

יהיו שחורות, מ"מ פסולות כיון שנחשב שקושר בעור ופלסטיק 

יחד, והוסיף עוד שאף להסוברים שציפוי על בית כשר אינו פוסל, 

יש לפסול כיון שאינם שחורות שהפלסטיק מכסה את השחרות 

שנצבעה לשמה, באופן שאינה נראית ושחרות הפלסטיק לא 

נעשית לשמה.

העולה להלכה:
א. בתים של תפילין צריכים לעשותם מעור בהמה טהורה מהלכה 

למשה מסיני, ואם עשאם מזהב פסולות.

ב. בתים מעור שציפה עליהם זהב, להשיטות שצריך בתים 

שחורות וכנהוג ודאי פסולות, וגם להשיטות שאין שחרות הבתים 

מעכבת הכרעת השו"ע לפסול.

ג. טעם הפסול כיון שנחשב שעשה מעור ודבר אחר, ועוד שהבית 

טפל לציפוי.

ד. בתים שטחו עליהם טיח שחור עבה באופן שאפשר לקלפו 

בשלימות פסולות כמו שציפה דבר זה.

ה. רצועות שנצבעו בצבע עבה שניתן לקלפו בשלימות יש 

לחוש לפוסלן.

ו. אם ציפה פלסטיק על הרצועות פסול לכל הדעות

ז. יש לבדוק את הרצועות אם צבועות כדין ואין עליהם שכבה 

שיכולה להתקלף

האם אפשר לצפות את בתי התפילין בזהב? 



2223 dirshu@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

<<< המשך מעמוד 1

על ידי ששמע את חרפתו ולא השיב- הוא היה רץ אל האיש שפגע בו 
ומנשק ומחבק אותו, שולח לו פרחים ומודה לו אלף פעמים על כל מה 
שעשה למענו... הרי בזכות העבירו את כל פשעיו ומחלו לו על עוונותיו!

אמרו חז"ל )רות רבה ה, ט( : "יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני- 
העני עושה עם בעל הבית". בודאי שהעני מצד עצמו חייב להכיר טובה 
לאדם שנתן לו צדקה. אבל אין זה אומר שנותן הצדקה יכול להרשות 

לעצמו להתנשא על העני ולהרגיש כאילו הוא המציל הגדול שלו.
מצוות צדקה היא מהמצוות החשובות ביותר. היא אחד מעמודי העולם, 
היא גדולה יותר מהקרבת קורבנות ומקרבת את הגאולה. אותו אדם 
זכה לקיים את המצווה החשובה הזו, אך בזכות מי נתאפשר לו לקיים 
את המצווה? בזכות העני! ואם כן עליו להתייחס אל העני כמי שזיכהו 

במצווה הגדולה הזאת. וכי קלה היא בעיניו?
כך גם במקרה שלנו אם מישהו מכפיש אותך ופוגע בך- הוא העני, 
הוא העלוב והמסכן. ואתה? תלוי איך תגיב. אם תנצור את לשונך ותבליג, 
אם תשמע את חרפתך ותשתוק- אתה עשיר שבעשירים! תודה לקדוש 
ברוך הוא שנתן לך את הכוח להבליג ולשתוק, ובד בבד תודה לאותו 

אדם שביזה אותך, שעל ידו התגלגלה לידך הזכות הגדולה הזו של "כל 
המעביר על מידותיו- מעבירין לו על כל פשעיו".

אין זה אומר שהאדם צריך להזמין לעצמו נסיונות. אף אחד לא מבטיח 
לנו שנעמוד בנסיון, ועל כך מבקשים: "אל תביאנו לידי נסיון". אבל אחרי 
שכבר יש נסיון, והאדם עומד בו בגבורה, עליו לרקוד משמחה ולהחזיק 

טובה לאותו אדם שהביא אותו לנסיון הזה.
חז"ל אמרו )שבת לב ע"א( כי: "מגלגלין זכות על ידי זכאי וחובה על 
ידי חייב". נשאלת השאלה: איזה דין יש לאדם שגרם לך להתמודד עם 
הנסיון של "הנעלבים ואינם עולבים", האם הוא מ'החיבים' או מ'הזכאים'?
התשובה היא: זה תלוי בך! אם לא עמדת בנסיון והשבת לו והעמדת 
אותו במקומו- הריהו בבחינת חייב, ועליו נאמר "מגלגלין חובה על ידי 
חייב", אך לעומת זאת, אם הצלחת לעמוד בנסיון ולא השבת חורפיך 
דבר, הרי ההוא שהעמיד אותך בנסיון יש לו בחינה של זכאי, שהרי 
בגללו התגלגלה לידך הזכות להיתו מהנעלבים ואינם עולבים עם כל 

הרווח העצום שנלווה לכך.
)מתוך 'אריה שאג'(

רבבות תלמידי הישיבות הקדושות בארץ ובעולם כולו, שבו לחבוש 
את ספסלי הישיבות, ואיתם נערך גם ארגון 'דרשו' להתעוררות 
גדולה והרחבת מספר הלומדים והנבחנים בתוכניותיו השונות של 
הארגון, אשר כבש את מקומו כ'ישיבה הגדולה בעולם', עם רבבות 

תלמידים מכל הגילאים, המשתתפים 
דבר יום ביומו באחת או יותר מ-14 
התוכניות ומסלולי הלימוד שמציע 

'דרשו' לשוחרי התורה.
עם פתיחת זמן 'אלול' המקודש 
בקרב בני הישיבות ואברכי הכוללים 
לחודש של התעלות בעבודת ה' 
ובלימוד התורה ביתר שאת וביתר 
כוללים  עשרות  עוז, מצטרפים 
למסלול  והעולם,  הארץ  ברחבי 
'דרשו בכולל', המיועד לאברכים 
ברי אוריין המבקשים להשתלם 
בלימוד ההלכה, על פי סדר הלימוד 

של 'הדף היומי בהלכה', שע"י 'דרשו', כתקנת מרנן ורבנן גדולי 
ומאורי הדור האחרון זצוק"ל, ואתם עמם מרנן ורבנן נשיאי העדה 

ראשי שבטי ישראל יאריך ה' ימיהם בטוב ושנותיהם בנעימים.
ההתעוררות ללימוד 'הדף היומי בהלכה', אינה ייחודית רק לאברכי 
הכוללים המצטרפים לתוכנית 'דרשו בכולל', ובימים אלו נפתחים 
עשרות שיעורים יומיים חדשים ללימוד 'הדף היומי בהלכה', בכל 
אתר ואתר, ובכך מעבה 'דרשו' את מערך השיעורים הקיים המקיף 
את העולם היהודי כולו, מיוהנסבורג שבדרום אפריקה, עד מלבורן 
שבאוסטרליה, בואנוס איירס, מקסיקו סיטי, קרקאס, מוגילוב, 
מוסקבה, לונדון, מנצ'סטר, אנטוורפן, ציריך, פריז, אקס לה בן 

ועוד עשרות מוקדים ברחבי העולם, לצד מאות שיעורי 'הדף היומי 
בהלכה' הנמסרים דבר יום ביומו ברחבי ארץ הקודש.

'הדף  הריבוי המתמיד במספר השיעורים הנמסרים בלימוד 
היומי בהלכה' בכל עיר ועיר, בא לידי ביטוי בין היתר גם בתוספת 
למספרם של  המשמעותית 
הנבחנים בסוף כל חודש על 
ההלכות שנלמדו במהלך החודש 
מקפידים  ב'דרשו'  החולף. 
להיערך בהתאם על מנת שכל 
נבחן יקבל לידיו טופס בחינה. 
חלק ממוקדי הבחינה אף עברו 
גדולים  באחרונה למקומות 
יותר, כדי שיוכלו להכיל את 
המוני הנבחנים הצובאים על 

דלתותיהם.
ההתחזקות הגדולה בתוכניות 
'דרשו' צפויה להיות מורגשת בכל 
אחת מתוכניות הארגון, ובעיקר בתוכניות 'בני הישיבות', שנועדו 
להרבות לימוד תורה בהיכלי הישיבות הקדושות, בעיר בשעות 
ובימים שבהם יש לעתים רפיון בלימוד התורה: ערבי שבתות, 
מוצאי שבתות, שעות הבוקר המוקדמות לפני תפילת שחרית ועוד. 
אלפים רבים משתתפים בתוכניות הפועלות בעשרות ישיבות, מכלל 
המגזרים והחוגים, ובחודש אלול צפויים רבבות תלמידי הישיבות 
הקדושות להצטרף ללומדים הותיקים, ולהתחיל לאגור בזכרונם 
מסכתות שלמות מהש"ס, למען ישארו למשמרת זיכרון במוחם, 

ולא ימושו מפיהם לאורך ימים ושנים.

  עשרות כוללים מצטרפים ל'דרשו בכולל'.  
 שיעורים רבים חדשים נפתחו ב'דף היומי בהלכה' 

ללימוד המשנה ברורה דבר יום ביומו
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בצעירותו שימש רבינו כמלמד בכתה ח' של תלמוד תורה "תורה 
ויראה". פעם כשסיפר אודות התקופה ההיא, בה שימש כמחנך, 
כיצד היה נוהג עם תלמידיו וכיצד החדיר בהם את ענין שמירת 
הלשון, סיפר על אנקדוטה מעניינת שהתרחשה: "ביום שישי מדי 
שבוע בשבוע מסרתי לתלמידי שיעור בספר 'חפץ חיים' ו'שמירת 
הלשון'. וכך הוחדר בתלמידים חומר האיסור של לשון הרע. פעם 
בא אלי אחד ההורים ואמר לי כדברים האלו: 'שינית את חיי'. לא 
פחות ולא יותר. ניסיתי לדלות מפיו כיצד עשיתי זאת, והוא השיב 
לי: 'לפני כמה שבועות בא ילדי הביתה ואמר, כי היות והשבוע 

לא הספיקו ללמוד בת''ת את השיעור הקבוע בספר 'חפץ חיים' 
בהלכות לשון הרע, ביקש המלמד שהילדים ישלימו וילמדו בביתם 
את ההלכות ביום שבת. על פי בקשתו הורדנו מהארון את הספר 
'חפץ חיים' ששכבת אבק כיסתה את כריכתו, דפדפנו למקום 
שסימן בני, והתחלנו ללמוד בו בצוותא. מאותו שבוע', כך שח לי 
אותו אב, 'אנו נוהגים ללמוד בו בכל שבוע עד היום הזה. ומבלי 
משים התחלנו כל המשפחה, לשמור על היוצא מפינו, וכמובן 
שנזהרים שלא לדבר לשון הרע. וכל זה הוא בזכותך, ואתה שואל 

במה שינית את חיי?!'"

 גם השנה הקים 'אחינו' ישיבה חדשה לצעירים מתחזקים, המצטרפת לעשרות הישיבות שהוקמו עד כה
על ידי הארגון ופעיליו הנמרצים, היוצאים מדי יום לערי השדה ומקרבים לב בנים אל אביהם שבשמים 

בין עשרות אלפי הבחורים, שפתחו בשבוע שעבר את שנת הלימודים 
בישיבות הקדושות ברחבי הארץ והעולם, בולטים במיוחד עשרות 
צעירים מתחזקים שהחליטו לשנות את אורחות חייהם ולשוב 
בתשובה שלמה, ומאות בוגרי החינוך התורני שהחליטו להצטרף 
לישיבות הקדושות עם סיום בית הספר, הודות לפעילותם הבלתי 

פוסקת של עשרות פעילי 'אחינו'. 
גם השנה הקים 'אחינו' ישיבה חדשה לצעירים מתחזקים, המצטרפת 
לעשרות הישיבות שהוקמו עד כה על ידי הארגון ופעיליו הנמרצים, 
יום לערי השדה ומקרבים לב בנים אל אביהם  היוצאים מדי 
שבשמים. הרה"ג ר' חיים גולדברג, מבכירי הפעילים ב'אחינו' מספר 

על הישיבה המיוחדת שהוקמה בקריית 
ספר שבמודיעין עילית, ובה לומדים כבר 
מיומה הראשון כ-50 צעירים מתחזקים, 
שעושים היום את צעדיהם הראשונים 
בעולם התורה, לאחר חודשים ארוכים 
של תהליך התקרבות לתורה הקדושה, 
כולל השתתפות ב'ישיבת החופש הגדול' 
ידי ארגון  שהוקמה במיוחד עבורם על 
'אחינו', ושהופכת מהיום לישיבה 'רגילה', 
אשר הבאים בשערה גמרו אומר להצטרף 
לעולם התורה, לאחר שנטשו מאחוריהם 

את הבלי העולם הזה, וקיבלו על עצמם עול תורה. 
15 ומעלה  "מדובר בצעירים שבאים מבתים לא דתיים, בני 
שמאסו בחיי ההפקר והחומריות, והחליטו להקדיש את חייהם 
ללימוד התורה. אנחנו איתרנו אותם במסגרת הפעילות השוטפת 
שלנו במאות מדרשיות הפועלות ברחבי הארץ. הפעילים שלנו 
מגיעים לכל אחת מהמדרשיות הללו, מתערים בתוכה ומאתרים 
את הצעירים שכבר עשו כברת דרך בקבלת עול מצוות, ונראים 
בשלים לקבל על עצמם גם את נועם עול לימוד התורה הקדושה", 

אומר הרב גולדברג. 
"כהתחלה פתחנו עבורם את 'ישיבת החופש הגדול', אליה הבאנו 
אותם מדי יום מכל רחבי מרכז הארץ בהסעות מאורגנות, והצמדנו 
לכל אחד מהם אברך תלמיד חכם שלמד אתו בחברותא. מדובר 

בעצם בניצול חלון הזמן של החופשה הארוכה בה הנערים הללו 
ממילא נמצאים ללא מסגרת לימודית או אחרת, ובה הם מקבלים 
את ההזדמנות לטעום מצוף התורה הקדושה, מבלי לעזוב קודם 
לכן את בית הספר בו הם למדו קודם לכן. אחרי חודשיים של 
לימודים בישיבת החופש הגדול הם יכולים לבחור בין חזרה לחינוך 
הממלכתי, אליו הם רגילים משחר ילדותם, ובין הישארות במסגרת 
הישיבתית שהופכת רצינית יותר ומחייבת יותר, עם תחילת שנת 
הלימודים בכל הישיבות הקדושות. לשמחתנו, רוב רובם בחרו 
להישאר אתנו כשהם נוטשים מאחוריהם את הבלי העולם הזה 

ומקדישים את כל עתותיהם לתורה הקדושה". 
בנוסף שובצו לישיבות הקדושות 
מאות תלמידים בוגרי החינוך התורני 
בערי השדה, במסגרת פעילות 'פרויקט 
טורונטו', המתנהל כבר למעלה מ-20 
שנה ברציפות, ושהכניס במרוצת השנים 

אלפים רבים לישיבות הקדושות. 
"מדובר בילדים שלמדו בבתי ספר 
של ה'חינוך העצמאי' ו'מעיין החינוך 
התורני' של ש"ס. הם קיבלו חינוך 
דבר, אבל הם בחלקם  לכל  תורני 
חזקים,  פחות  באים מבתים קצת 
והוריהם לא בהכרח ייעדו אותם ללמוד בישיבות הקדושות. בעבר 
רבים מהתלמידים הללו המשיכו בתיכונים של החינוך הממלכתי, 
והעמל והידיעה הרבה שהושקעו בהם בשנות ילדותם ירדו לטמיון 
כשהם נטמעו בהמשך בחינוך הלא חרדי", אומר הרה"ג ר' אהרן 
ידלר, פעיל בכיר ב'אחינו'. "אנחנו יוצרים איתם קשר אישי, בכל 
כתה ח' בחינוך התורני, מבקר בקביעות פעיל של 'אחינו' פעמיים 
בשבוע, נקשר אל הילדים ופותח להם צוהר לעולם הישיבות. הם 
מבקרים בישיבות הקדושות, מתארחים בישיבה לשבת, ובמקביל 
אנחנו עובדים גם מול ההורים שלהם, והתוצאות ברוך ה' מדברות 
בעד עצמן. מדי שנה אנחנו מכניסים כך מאות רבות של ילדים 
לישיבות. הם באים מהרצליה, מהמושב קדימה, מרמת השרון 

ומעוד הרבה מאוד ערים ויישובים". 

פעילי 'אחינו' מסכמים שנה של פעילות בלתי פוסקת:
1125 תלמידים הוכנסו למוסדות תורניים!
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 האם מותר להניח מים במקפיא בסמוך לשבת?
 האם בימינו יש איסור 'שהייה' בבשר חי?

והאם מותר לצאת לרשות הרבים עם שיירי מאכל בין השיניים?
דינים שונים בקשר לערב שבת

• נחלקו•הפוסקים•אם•מותר•להקפיא•מים•בשבת;•ולכל•הדעות•מותר•להניח•מים•במקפיא•בסמוך•לשבת,•אף•שיקפאו•	
במהלך•השבת.

• יש•שהתירו•לערב•תרופה•במאכל•בערב•שבת,•באופן•שלא•תהא•ניכרת•בפני•עצמה,•ולאכול•את•המאכל•בשבת.•ויש•	
שכתב•שאין•היתר•זה•אלא•בתרופות•שהדרך•לערבן•בתוך•מאכל•לפני•אכילתן.

• חכמינו•ז"ל•גזרו•שלא•לשתות•מיץ•שיצא•מפירות•מסוימים•בשבת•עצמּה,•אף•אם•נסחט•מאליו.•אך•אם•ריסקם•וכתשם•	
בערב•שבת•–•מותר•לשתות•את•המיץ•היוצא•מהם•מאליו.

• לדעת•הרמ"א,•מלאכה•הגורמת•לרעש•העשוי•להביא•לידי•זלזול•בכבוד•השבת,•או•לעורר•חשד•כי•הותחלה•בשבת•–•	
לכתחילה•אסור•להתחיל•בּה•אף•בערב•שבת•כאשר•נמשכת•בשבת.

• מצוה•לוודא•בערב•שבת•סמוך•לשקיעה•שאין•בכיסי•הבגדים•וכדומה•כל•חפץ•שעלולים•לעבור•עליו•באיסור•'הוצאה',•	
אפילו•דרבנן,•או•באיסור•'מוקצה'.•

איסור 'שהייה'
• חכמינו•ז"ל•אסרו•להשהות•בשבת•ישירות•על•האש•סיר•ובו•תבשיל,•מחשש•שאם•יראה•בשבת•שהתבשיל•אינו•מתבשל•	

כראוי,•עלול•הוא•לעשות•מלאכה•כדי•להאיץ•את•הבישול.•

• לדעת•השולחן•ערוך,•איסור•'שהייה'•אמּור•אף•בתבשיל•שהתבשל•לגמרי,•אלא•אם•כן•תוספת•הבישול•אינה•רצויה•לבעלי•	
התבשיל.

• איסור•'שהייה'•הנ"ל•לא•נאמר•ביחס•לבשר•חי•שלא•יתבשל•עד•לסעודת•הלילה.•ויש•אומרים•שבזמננו•–•שהבישול•מהיר•	
יותר•–•היתר•זה•אינו•קיים•בנוגע•לבשר•עוף;•ונחלקו•בנוגע•לבשר•בהמה.

• איסור•'שהייה'•הוא•בשל•החשש•שיעשו•מלאכה•ּבָאֵש•להאצת•הבישול,•והתירוהו•כאשר•נעשות•פעולות•שיש•בהן•היסח•	
הדעת•מהאש.•בימינו,•בכירי•גז,•איסור•ה'שהייה'•הוא•בשל•החשש•להגדלת•הלהבה•כדי•להאיץ•את•הבישול,•ומותר•
להשהות•תבשיל•על•הכיריים•כאשר•מכסים•את•הלהבה;•ונחלקו•הפוסקים•האם•נדרש•גם•לכסות,•לנעול•או•להסיר,•

את•כפתורי•ההצתה.

• פלטה•חשמלית•–•נחלקו•הפוסקים•אם•יש•בה•איסור•'שהייה';•ויש•אומרים•שאם•מכסה•את•הפלטה•בנייר•כסף,•)ויש•	
אומרים•–•דווקא•עבה(,•שאין•רגילות•לכסותה•בו•–•אין•בה•איסור•שהייה•לכל•הדעות.•

הלכות שונות
• גוי•שעשה•מדעת•עצמו•בשבת•פעולה•שיש•בה•איסור•מלאכה,•עבור•ישראל•–•אם•ניכר•שהגוי•עשאּה•בשבת•במטרה•	

שהישראל•יוכל•להנות•ממנה•בשבת•–•אסור•להנות•ממנה•בשבת.•ואם•ניתן•ליהנות•את•אותה•הנאה•גם•ללא•מלאכת•
הגוי,•וכגון•שהדליק•אור•בחדר•מואר•–•מותר•ליהנות•מהמלאכה.

• יש•שכתב•שחז"ל•אסרו•משום•עובדין•דחול•באחד•מהאופנים•הבאים:•א.•מעשה•שיש•לחשוש•שיגרור•אחריו•עשיית•	
מלאכה•האסורה•בשבת;•ב.•מעשה•הכרוך•בטרחה•יתֵרה;•ג.•פעולה•הדומה•לאחת•מל"ט•מלאכות•האסורות•בשבת.

• יש•מהפוסקים•שכתב•כי•לכתחילה•אין•לצאת•בשבת•לרשות•הרבים•עם•שיירי•מאכל•בין•השיניים.•ויש•שמתיר,•למעֵט•	
אם•מדובר•בשיירי•מאכל•שהדרך•להקפיד•ולהוציאם•מהפה.


