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הרב בנימין בירנצוויג
"ַוָּיָקם ֶמֶלְך ָחָדׁש ַעל ִמְצָרִים ֲאֶׁשר ֹלא ָיַדע ֶאת יֹוֵסף" )שמות א', ח'(

רב ושמואל נחלקו בגמרא בסוטה )יא, א( מיהו המלך החדש שהתמנה 

על מצרים? אחד אמר שהיה מלך חדש ממש, ואחד אמר שהתחדשו 

גזירותיו!

דברי חז"ל אלו מצריכים התבוננות מעמיקה. פרעה מלך מצרים שזכה 

לו בחכמתו הנדירה את  יוסף היהודי, שפתר  לטובה כה מרובה מאת 

חלומו, ובעצתו היעילה הציל את מצרים מחרפת רעב ומוות, שעלולה 

היתה להימשך שבע שנים,  הכיר בכך, כפי שכתוב: "ויסר טבעתו מעל 

אותו למשנה  ומינה  לו",  אותו על מרכבת המשנה אשר  וירכב  ידו... 

למלכות, בידיעה כי "הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו.."

והנה "ויקם מלך חדש אשר לא ידע את יוסף" - היתכן?! הרי גם האיש 

כה  רגשי הכרת הטוב  יוכל להשכיח מלבו  לא  ביותר,  והנבער  הפתי 

גדולים, וכיצד זה שכח פרעה והתכחש לכל הטובות שהורעפו עליו ועל 

עמו, והצילו את האומה המצרית?!

מרן רבי לייב חסמן בספרו 'אור יהל', מלמדנו בזה יסוד גדול בכוחות 

ונורא, מאורח  הנפש. כל אדם יכול בזמן קצר להתדרדר במדרון תלול 

ודיוטה התחתונה.  חיים למעלה להשכיל, עד רדת שחת של שפלות 

יוסף ואלוקיו, "איש אשר רוח אלוקים בו",  ממרום ההכרה של גדלות 

עד שפלות ההתעלמות של "מלך חדש אשר לא ידע את יוסף", כאילו 

לא היה יוסף מעולם, וגרוע מכך, אף הגיע ל"הבה נתחכמה לו", השאיפה 

להשמיד את עם יוסף, נורא למתבונן!

אבל יש לדעת ולהתעודד, מוסיף רבי לייב חסמן, שכוחות נפש אלו 

פועלים גם לצד החיובי, שיש בכוחו של האדם, לעלות ולהתעלות משפל 

ורוממות האדם!  המדרגה בו הוא נמצא, עד לרום המעלה של גדלות 

אדם שנפל לתהום של שפלות רוחנית, שקשה לו לצאת ממנה, גם בגלל 

'אין סיכוי', יש לו לדעת, כי ברגע אחד של החלטה  מחשבות יאוש כי 

אמיצה ונחושה להשתנות, הוא כבר יצא מאפילה לאורה, והבא ליטהר 

מסייעין בידו!

מכאן נמצאת סתירת בניינם של המון בני אדם, קובע רבי לייב, אלו 

רוחנית,  לתהומות של שפלות  וצלמות אשר התדרדרו  חושך  יושבי 

ותשובה, מיד מסירים  וכשמדי פעם מתנוצצת בלבם מחשבת חרטה 

'אין לי סיכוי! ומה אוכל לעשות? כיצד  אותה מלבם בטענת שוא של 

אפשר להשתנות מתהום עמוקה שכזאת?!', אבל האמת מורה כי הבל 

בפיהם, ואין היא אלא מחשבת עצלות ורפיון. וידעו כי יש בידם להתרומם 

לרום הגבהים, לו רק יעוררו עוז רוחם, והקב"ה מסייע בידם. 

 

בהיותו  נפלא שראה  זצ"ל, סיפר מעשה  גלינסקי  יעקב  רבי  הגה"צ 

בגלות של עבודות כפיה בסיביר הקפואה. הוא היה מתאר את עבודת 

הפרך המשברת גופו של אדם, שהיתה מנת חלקם של האסירים במשך 

יום  וכיצד לאחר  ליל ללא הפסקה כלל,  ועד  היום, מבוקר  כל שעות 

ונזרקים בעייפות של  עבודה מפרך, הם היו מגיעים לצריף האסירים, 

3-4 שעות שניתנו להם לשינה  ריסוק עצמות, לעבר המיטה למשך ה 

בכל לילה.

מספר הרב גלינסקי, שהוא היה כמעט היחיד שבקושי נרדם, כי את 

הזמן המועט הזה ניצל לקצת לימוד תורה, ואף לתפילות, יען כי היה זה 

הזמן היחיד שהיתה לו אפשרות לדבר עם הקב"ה בתוך החושך הנורא. 

דבר מוזר התגלה לו במהלך הלילות בצריף האסירים. כל לילה, אחר 

שכל האסירים עלו על יצועם תשושים וחסרי כח, קם לו בזריזות אסיר 

אחד שהיה ממוצא צרפתי, ואחר שבדק שכולם ישנים, היה קופץ ומוציא 

לובשם  גנרל צרפתי,  מתחת מזרונו שקית, מוציא מתוכה מדים של 

ומתחיל להצדיע ולעשות תנועות של גנרל בצבא...

הרב גלינסקי חשב בתחילה, כי דעתו של אותו אסיר השתבשה עליו 

מקושי העבודה וההשפלות שהיו מנת חלקם של יושבי המחנה, אך דחה 

יחזור על  יתכן שאדם שהשתבשה עליו דעתו  זו, כי הרי לא  מחשבה 

אותה פעולה כל יום באותו צורה ותזמון. 

לבסוף החליט הרב שהוא חייב לברר את העניין. לילה אחד כשהאסיר 

הצרפתי קם באמצע הלילה, הפתיעו הרב גלינסקי, ושאלו "מה מעשיך?! 

אני עוקב אחריך כל לילה, ואני חייב לדעת את הסיבה למעשיך המוזרים!"

דיירי  יתעוררו שאר  האסיר הצרפתי שהופתע, מיהר להשתיקו, לבל 

והחביאם מתחת  הצריף. הוא הוריד את מדי הגנרל, הכניסם לשקית 

למזרונו. לאחר מכן התיישב והחל בסיפורו: "דע לך, שהייתי גנרל גדול 

רואה  והנך  נפלתי בשבי,  ברוסיה,  בצבא הצרפתי. במהלך המלחמה 

ומרגיש כיצד הרוסים מנסים בכל הזדמנות להתעלל בנו, ולהשפילנו עד 

 איזו תגלית גילה רבי יעקב גלינסקי זצ"ל בהתנהגותו המוזרה
של הגנרל הצרפתי במחשכי הכלא הרוסי בסיביר?

המשך בעמוד הבא <<<
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עפר, כדי שלא תהיה לנו זהות ואישיות כלל! 

מגנרל בצבא הצרפתי הפכתי להיות מנקה שרותים במחנה האסירים 

בסיביר... הרגשתי כי אני מאבד את צלם האנוש שבי, והחלטתי שלא אתן 

לעצמי את הפינוק הזה! מאז אני קם כל לילה, פושט את בגדי האסיר 

ולובש את מדי הגנרל, שגם כשלקחו אותי בשבי התעקשתי לקחתם 

איתי לכל מקום, וכך אני מזכיר לעצמי כל לילה, כי אני גנרל בכיר בצבא! 

עוד יבוא היום והעם שלי ינצח, או אז אחזור לביתי, לעמי ולמשפחתי, 

כגנרל, ולא כאדם שפל".

שמע הרב גלינסקי את סיפור הגנרל ולמד מכך מוסר השכל נפלא! 

גם בסיביר הקפואה, בעבודות פרך המשברות גוף ונפש, כשכמעט לא 

ונוטה הוא ליאוש מוחלט, כשכבר לא עולה  נשאר לאדם צלם אנוש, 

על לבו אפילו בדל מחשבה שיוכל לצאת אי פעם מן השפלות הנוראה 

שנמצא בה, אם יאזור אדם את עוז רוחו, ויזכיר לעצמו כל הזמן כי אפשר 

לשנות, אסור להתייאש וחלילה לו לטבוע בגלי העצבות והיאוש, כשהלב 

נשאר חי אזי גם כשהנפש בתחתית השפלות - אפשר להחיותה, לחדשה 

ולרוממה!

<<< המשך מעמוד קודם

מרן בעל שבט הלוי זיע״א בשיחה מיוחדת על הדור ומכשוליו

"ַוִיֶּרב ָהָעם ַוַיַּעְצמּו ְמאֹד" )שמות א', כ'( 
לכל דור ודור יש את מעלותיו ואת חסרונותיו, וכן בענין 'משא ומתן 

באמונה', ו'רוח הבריות נוחה הימנו', עלינו לגלות טפח ולכסות טפחיים.  

כוונתי לחלק מאנשי הדור שפרשו לגמרי  ואין  דורנו,  נתבונן על  אם 

מדרך התורה ופרקו מעליהם עול מצוות ויראת שמיים, אלא לחלק שאנו 

שייכים אליו – דור שמקיים את התורה ומצוותיה, דור הרוצה לחנך ילדיו 

ע"פ התורה והיראה בדרכי אבותינו ורבותינו. 

וצימאון  שאיפה  של  דור  לפנינו  רואים  אנו 

ולקדושה. אמת  וליראת שמים, לטהרה  לתורה 

מזה  לכאורה  אשר  בזה,  ספק  ואין  הוא  גמור 

דורות רבים לא היה דור כזה בישראל, שהרי לא 

היה דור שהיו בו כ"כ הרבה כוללים לאברכים, 

אשר תורתם אומנותם היושבים על התורה ועל 

העבודה כמו בדורנו. 

והנני יכול להעיד על כך, שכאשר נישאתי לפני 

למעלה משישים שנה, בעיר פרשבורג שהיתה 

עיר ואם בישראל, נמצאו יחידים ממש שישבו על 

התורה והעבודה. כולל לאברכים לא היה אז, פרט 

לכולל של בעלי בתים שלמדו כל היום משניות, וקיבלו תמיכה מאנשי 

הקהילה, כדוגמת עשרה בטלנים שצריכים להיות בכל עיר, אך כוללים 

כמו שקיימים בדורנו היו מעטים מאוד. 

זכיתי להיות שלוש שנים בפולין ]בתורה-דיגע פולין[ ושם היה בכל 

עיר מאות ואלפים לומדי תורה, אך גם הם לא היו מרוכזים בכוללים או 

במוסדות תורה אחרים, וכאשר מו"ר הרב מלובלין זצ"ל הקים את ישיבת 

חכמי לובלין הוא היה יחיד בדורו, ואחריו בנו, גם בליטא ובאונגרין ובארץ 

וכיום מוסדות  ישראל בניינים לפנימיות וחדרי אוכל בישיבות השונות, 

זכה לכך שמספר כה רב מכל  דור לא  אלו קיימים בכל החוגים. אף 

משפחה ומשפחה יהיו לומדי תורה בדורנו.

עוד זכה דורנו לריבוי בנים ובנות בלעה"ר, במידה שלא הייתה בשום דור. 

בכל הדורות היו יחידים שזכו לכך, אולם דורנו עולה על הדורות שלפניו, 

ית' להשיב,  לוודאי שברצונו  גדולות. קרוב  נתברכו במשפחות  ורבים 

לכה"פ בכמות, את נשמות הקדושים והטהורים שנספו על קידוש השם, 

לפני כמה עשרות שנים. וזאת יאמר לזכותם ולשבחם של בני דורנו.

אהובי ורבותי, אין ספק בלבי, שהעמדת דורות לתורה וליראה, זהו צד 

הזכות והאור של דורנו, ב"ה השי"ת זיכני לדור במקום תורה. ויש לי קשר 

ובחוץ  ושייכות כמעט עם כל העדות והחוגים שבדורנו. בארץ הקודש 

לארץ – בתהום התורה וההלכה ]לא בעניני הפוליטיקה ח"ו[. 

ב"ה זכינו בדורנו שיתרבו לומדי התורה וההולכים בנתיבותיה. ישיבות, 

ותלמודי תורה מתווספים מידי  כוללים 

ונבנים  הולכים  חדשים  בתים  שנה. 

יוצאים  רבים  חדשים  ספרים  בישראל, 

לאור ע"י אברכים בני תורה. כל אלו הם 

ואין  לישראל שאין לתאר  זכות עצומה 

לשער. אך הצל המפריע והמפסיד לכל זה 

והריעותא שבדורנו, היא ההתנהגות בדיני 

בדורנו,  ומתן  ממונות, האופן של משא 

בימינו חפצים להשיג  והצורה שאנשים 

ממון ולהגיע לעשירות, עד שכמעט ובטל 

זהירות  לגמרי מן העולם כל הערך של 

בממון אחרים.

מורי הוראה בישראל
שמעתי לפני עשרות שנים מתלמידי תלמידיו של מרן החתם סופר 

בהגיעו  הרבים,  לזיכוי  עשה  שהחת"ס  הראשונה  שהפעולה  זיע"א, 

לפרשבורג היתה, שהושיב בכל בתי הכנסת ובתי המדרש שבעיר, רבנים 

תלמידי חכמים ומרביצי תורה בישראל. באופן זה השכין בפרשבורג את 

כח התורה והיראה, יראת ה' טהורה עומדת לעד.

בשו"ת החת"ס מובאות כמה תשובות שהשיב לקהילות שונות, כאשר 

כס הרבנות התפנה, ושאלו בעצתו שיורה את מי ראוי למנות כרב. החת"ס 

מציב בתשובתו אליהם תנאי, 'ובלבד שלא יהיה כסא הרבנות פנוי מרב 

מורה צדק י"ב חודש'. ללמדנו בא, כמה חמור הדבר, שיהיה בית מדרש 

או בית כנסת, ובוודאי עיר בישראל, ללא רב.

)דרשות(

 זכה דורנו לריבוי בנים ובנות בלעה"ר, במידה שלא הייתה בשום דור.
בכל הדורות היו יחידים שזכו לכך, אולם דורנו עולה על הדורות 

שלפניו, ורבים נתברכו במשפחות גדולות. קרוב לוודאי שברצונו ית' 
להשיב, לכה"פ בכמות, את נשמות הקדושים והטהורים שנספו על 

קידוש השם, לפני כמה עשרות שנים

מרן בעל שבט הלוי זיע״א
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"ואם לא תעשה כן", המשיך בגערתו, "אכה אותך במקל אשר בידי, ואתן אותו לכל בחור שיעשה אף הוא כן" 

הרב ישראל ליוש
בפרשת השבוע מסופר על מינויים של משה ואהרן לשליחי הבורא, 

להוציא את עם ישראל ממצרים ולהושיעם מגלותם. מידות מיוחדות היו 

למשה ואהרן, והמפרשים מסבירים כי לכך זכו בתפקידים כה חשובים 

ונכבדים, הוצאת עם ישראל ממצרים, הנהגתם במדבר ומסירת התורה. 

מידות אלו הן תנאי הכרחי לכל מי שבא להיות מנהיג על עם ועדה.

שלש פעמים כתוב בתורה "וירא" על משה רבינו. ישנו קשר הדוק בין 

"ויהי בימים  שלושת הפעמים בהם נכתבה המילה הזו. בתחילה כתוב: 

נתן  רש"י:  וירא בסבלותם". מסביר  ויצא אל אחיו  ויגדל משה  ההם 

ה'וירא' הראשון  ולבו להיות מיצר עליהם. בעקבות  עיניו 

מגיע העניין הבא: "וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו". 

יהודי ובעצם לא לראות כלום,  אפשר לראות מצרי מכה 

להרגיע את המצפון בטענה: 'למה לי להתערב בין הניצים, 

הם כבר יסתדרו ביניהם', אך לא כך היא מחשבתו של מי 

ולבו להיות מיצר עליהם', הוא מיד מתערב  ש'נותן עיניו 

להצלתו של היהודי המוכה.

אומרים חז"ל שבזכות ה'וירא בסבלותם', זכה משה רבינו 

ל'וירא' השלישי בסנה: "וירא ה' כי סר לראות ויאמר משה 

משה..." כאן מתחילה שליחות הגאולה, וכאמור, מי שסר 

לראות בצרתם של אחיו - אליו מתגלה האלוקים, וממנה 

אותו להיות מנהיגם וגואלם של ישראל.

ומעולם דאגו מנהיגי הדורות לצאן מרעיתם. לא  מאז 

רק לצרכיהם הרוחניים, ללמדם תורה ודרך ארץ, אלא אף 

לטובתם הגשמית, כפי שמסופר על הגאון רבי אריה לוין זצ"ל בספר 

'עלינו לשבח'. 

בתקופת בחרותו כאשר למד בישיבת עץ חיים, לרוב הבחורים לא היה 

מקום לינה מסודר, הם היו ישנים על הספסלים בבתי מדרש הסמוכים 

בית  זה מפר את סדרי  כי מנהג  יום אחד החליטו הגבאים  לישיבה. 

המדרש ומפריע למקדימים לתפילת שחרית, והחליטו לנעול את בתי 

וללון על  יוכלו להמשיך במנהגם  המדרש בלילות, כדי שהבחורים לא 

הספסלים.

בצר להם, נשארו הבחורים ברחוב ותרו אחר מקום לינה אחר, משלא 

מצאו היו נשארים ללון ברחוב. פעם אחת בשעת לילה מאוחרת, יצא 

ולהירגע מעמל  הרידב"ז, שהיה מרבני הישיבה, לשאוף מעט אויר צח 

היום, והנה הוא רואה מספר בחורים משוטטים ברחוב, הדבר היה לפלא 

בעיניו, והוא פנה אליהם: "מדוע אינכם ישנים בשעת לילה כה מאוחרת? 

מה הנכם מחפשים כעת ברחוב?" 

"סגרו לנו את בתי המדרש בהם היינו רגילים לישון", ענו התלמידים 

בצער רב. הזדעזע הרידב"ז לשמע תשובתם ופקד עליהם לבוא אחריו. 

חיש שם את צעדיו אל עבר ביתו של גבאי אחד מבתי המדרש, והבחורים 

ובעל הבית התעורר  אחריו. בהגיעו אל הבית דפק על הדלת בחוזקה 

המדרש,  בית  דלתות  את  לפתוח  עליך  אני  "מצווה  בבהלה.  משנתו 

ולאפשר לבחורים להמשיך לישון על הספסלים", גער הרידב"ז בגבאי, 

"ואם לא תעשה כן", המשיך בגערתו, "אכה אותך במקל אשר בידי, ואתן 

אותו לכל בחור שיעשה אף הוא כן". 

לגבאי לא נותרה כל ברירה, ובאמצע הלילה הלך מיד לפתוח את בית 

המדרש לאפשר את המשך לינת הבחורים שם. בכך לא סיים הרידב"ז 

את מלאכתו, הוא המשיך והלך עם הבחורים לכל יתר הגבאים של שאר 

בתי המדרש, וכמעשהו בראשונה כך מעשהו אף בשניה ובשלישית, הוא 

אילץ אותם לפתוח את בתי המדרש לטובתם ומנוחתם של בני הישיבה.

לימים, סיפר רבי אריה לוין זצ"ל, שכאשר הגאון רבי איסר זלמן מלצר 

הייתי ראש  "אני  ואמר:  בבכי מר,  הנ"ל פרץ  זצ"ל שמע את הסיפור 

בני  ולא ראיתי בצרתם של  ימים,  חיים באותם  בישיבת עץ  הישיבה 

הישיבה, רק הרידב"ז שם ליבו ועיניו למצוקתם, ודאג למחסורם".

הנצרכת למנהיג. התורה מספרת  הוא במידה  ניחן אף  אהרן הכהן 

שכאשר סירב משה רבינו לבוא אל פרעה, אמר לקב"ה "שלח נא ביד 

היתה  משה  שכוונת  מפרש,  ורש"י  תשלח", 

לאהרן אחיו, ובמדרש תנחומא מבואר שטענת 

'עד שלא עמדתי, היה אהרן אחי  משה היתה: 

מתנבא להם במצרים שמונים שנה, עכשיו אני 

ויהיה מיצר', לכך לא  נכנס לתחומו של אחי, 

היה רוצה לילך. א"ל הקב"ה למשה: 'לא אכפת 

לאהרן בדבר הזה, לא די שאינו מיצר אלא עוד 

שמח', שנאמר: "הנה הוא יוצא לקראתך וראך 

ושמח בלבו", אינו אומר 'ושמח בפיו', או 'שמח' 

בלבד, אלא 'ושמח בלבו'.

במינויו של אחיו הצעיר  שמחתו של אהרן 

ממנו, גם היא מעלה מיוחדת המאפיינת 'מנהיג', 

הוא אינו דורש לעצמו את כבודו המגיע לו, הוא 

אינו חושש שמעמדו יפגע אם זולתו יגדל, אלא 

אדרבה הוא שמח בשמחתו וחפץ בהצלחתו.

מסופר, על האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים' זצ"ל, מויז'ניץ שנחלה לעת 

זקנותו. אחד ממקורביו נסע אל האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' זצ"ל מצאנז, 

להזכיר את רבו שיעתיר עליו רחמים. התלמיד אף הוסיף כי הוא חושש 

שמא שלטה עין רעה ברבו בעל ה'אמרי חיים'.

ביטל בעל ה'שפע חיים' את דבריו, והטעים: "אדם שנהג כל ימיו בטובת 

עין עם זולתו, אין חשש כי שולטת בו עין הרע". 

וכך סיפר בעל ה'שפע חיים': "לאחר המלחמה, כאשר עליתי לארץ 

'קריית צאנז', הצעתי את רעיוני לפני  הקודש, ועלה בדעתי לבנות את 

האדמו"ר בעל ה'אמרי חיים', ומיד כששמע על כך אמר לי, כי כאן, בסמוך 

לקריית ויזניץ ישנו שטח ריק המתאים מאוד לצרכי, ולרצינות כוונתו אף 

הוסיף, כי השטח שייך לעשיר 'ציטרון' מברזיל. 

האדמו"ר סיפר כי לחתנו, הרב משה ארנסטר יש קשר עם אותו עשיר, 

והציע שאבקש ממנו לדבר עם ציטרון אודות קניית השטח עבור קרית 

צאנז".

"השתוממתי", מספר האדמו"ר מצאנז, "לשמע ההצעה הנדיבה, ומיד 

שאלתי את ה'אמרי חיים': 'וכי אתם מחפשים 'משיג גבול', שיבוא רבי 

נוסף עם חסידיו בשכנות עמכם?' ענה לי ה'אמרי חיים': 'אין הדבר דומה 

יהלומים, שכולם מוכרים שם אותה סחורה, אך  אלא לשדרת חנויות 

כשחנות אחת סגורה, הולכים הקונים אל החנות השניה הסמוכה לה, 

יוכל ללכת כאוות נפשו,  ירווח לקונים, אף כאן כל חסיד  ומבין שניהם 

לצאנז או לויז'ניץ'.

"עתה", סיים השפע חיים את דבריו, "וכי יעלה על דעתך, שביהודי כזה 

שאין לו כל זיקה לקנאה וצרות עין - תשלוט בו עין רעה??"

"מצווה אני עליך לפתוח את דלתות בית המדרש 
ולאפשר לבחורים להמשיך לישון על הספסלים!"

רבי אריה לוין זצ"ל
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מסירות הנפש העצומה שגילה הרב בזמן סכנה היתה בעיקר בשביל לא לפגוע ביהודי

הרב ישראל מאיר שושן
"ְוֵאֶּלה ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" )שמות א', א'-ב'(

בחייהם  שמנאן  פי  על  אף  רש"י:  אומר 

מונה  במיתתן. הקב"ה  ומנאן  חזר  בשמותם, 

לכוכבים.  שנמשלו  חיבתן  להודיע  וסופר 

ובשמותם. שנאמר  ומכניסן במספר  שמוציאן 

בישעיה: "המוציא במספר צבאם לכולם בשם 

יקרא". להודיע חיבתן של עם ישראל שנמשלו לכוכבים. 

הסבא מסלבודקה היה אומר דבר נורא. מדוע נמשלו עם ישראל דוקא 

לכוכבים? כי ידוע שבבריאת העולם הכוכבים האירו. הדבר תמוה, אם 

השמש האירה, והירח האיר – מהי תועלתם של הכוכבים, שאורם כה 

חיוור ומועט? אלא הקב"ה אמר ללבנה שתמעט את עצמה, כי 'אין שני 

מלכים משמשים בכתר אחד'. מיעטה הלבנה את עצמה, והקב"ה הרבה 

צבאה בכוכבים כדי לפייסה. 

עומדת לה הלבנה שהיתה בשיא הזריחה והיכולת להאיר, ומנמיכה את 

עצמה. הולכת הצידה, כביכול, היא פגועה. מיד יצר בורא עולם יצירה של 

כוכבים, שלכאורה אין מהם שום תועלת. כל תכלית בריאת הכוכבים 

היתה לפייס את הלבנה.

עם ישראל נמשלו לכוכבים, שכל מטרתם הינה לפייס. גם הכוכבים, 

לא בשביל עצמם נבראו. ליהודי יש תפקיד באהבת ישראל שבו - לפייס. 

מה הכוכבים נבראו כדי לפייס, גם היהודי חי ובא לעולם בשביל לפייס 

את השני. 

גאון המידות היה רבי איסר זלמן מלצר, תלמידו של רבי חיים בריסקער, 

סגן ראשי הישיבות. בשנת תשי"ד, פחות מחודש אחרי החזון איש, נפטר 

ר' איסר זלמן בשם טוב ובשיבה טובה. הספדים רבים נערכו אחריו בכל 

עולם הישיבות. גם בישיבת חברון נערך מספד גדול לזכרו של גאון הדור 

רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, שהיה גיסו של ראש הישיבה רבי משה מרדכי 

אפשטיין זצ"ל. אחד מן המספידים היה רבי משה חברוני, שהיה חתנו של 

רבי משה מרדכי ואחיין של הנפטר, והוא סיפר סיפור שארע עמו:

היה זה בשנת תש"ח, כשש שנים לפני הפטירה, עוד לפני קום המדינה. 

בירושלים נערך אז עוצר. משש בערב עד שש בבוקר אסור היה לצאת מן 

הבית. מי שיצא – הסתכן בהריגה או במעצר בחשד לריגול... רבי משה 

חברוני היה אז אברך צעיר. לילה אחד, ישב בביתו בשעה מאוחרת מאוד 

והכין את השיעור למחר. לפתע נשמעו דפיקות בדלת. הרב זינק בבהלה 

לדלת ושאל בחשש: "מי שם?" 

קול חלש נשמע מעבר לדלת, קולו של רבי איסר זלמן: "דער פטר, 

רבי משה את הדלת, כשתסריטי אימה  בזריזות פתח  הדוד..."  הדוד, 

מתרוצצים במוחו, מי יודע מהו הדבר הנורא שגרם לדודו הזקן להטריח 

עצמו בשעת לילה כה מאוחרת, תוך סכנת נפשות עצומה ממש.

אך בפתח עמד רבי איסר זלמן כשחיוך גדול שפוך על פניו, והוא מרגיע: 

"אל דאגה, הכל בסדר, אבל יש לי איזה רמב"ם קשה, סתירה ברמב"ם, 

אני חייב פשט! ידעתי שאתה ער כעת ומכין את השיעור, מסתמא יהיה 

לך איזה פשט בשבילי!" 

"בשביל זה הגיע גדול הדור, בשעה כה מאוחרת תוך הסתכנות עצמית", 

הספידו הרב חברוני, "כזו אהבת תורה עצומה היתה לו!" והוא ממשיך 

בסיפורו: "כמובן, מיהרתי להכניסו לביתי, והוא הציג בפני את הסתירה. 

אכן, הסתירה היתה קשה מאוד! עיינתי ברמב"ם במשך כעשר דקות, 

ולבסוף, עלה לי רעיון לתירוץ. אמרתי לו את החילוק, ורבי איסר זלמן היה 

מאושר. הוא נישק אותי ברוב התרגשות, באומרו: " אה! עכשיו סדרת לי 

את העניין!" הוא נשאר ללמוד בביתי עד תום העוצר בשעה שש בבוקר, 

נפרד לשלום והלך". 

סיפור נפלא של אהבת תורה עד כלות...

אך מה באמת עמד מאחורי הסיפור? לא ידע רבי משה חברוני עד יום 

מותו... 

"אבן האזל",  גאונותו את הספר  ברב  חיבר  זלמן מלצר  איסר  רבי 

המכיל שמונה חלקים. החלק האחרון של ספרו החשוב, חלק ח', התעכב 

בהמתנה לדפוס זמן רב, כשנה וחצי המתין חלק זה לצאת לאור. ערב 

אחד, התפלל הרב תפילת מעריב בבתי ברוידא, סמוך לביתו, השעה 

היתה חמש וחצי בערב, ובחורף ניתן היה להתפלל ערבית. הגבאי זרז את 

המתפללים שהתעכבו בבית הכנסת, עוד מעט מתחיל העוצר ואסור שאי 

מי ישאר בבית הכנסת. 

בעל בית הדפוס, שהיה גם הוא בין המתפללים, ניגש לרבי איסר זלמן 

בבוקר אפשר להביא את הכתבים,  ב-8  "כבוד הרב, מחר  לו:  ובישר 

מתחילים להדפיס את הספר, הגיע התור של הרב!" בשמחה מיהר הרב 

לביתו, לקח את תכריך הכתבים, הוסיף, תיקן, מחק וסיים את ההגהות 

האחרונות. השעה היתה 12:30 בלילה. 

ועד תום, פנה לרבנית ואמר:  לאחר שעבר על כל הסוגיות מתחילה 

"אינני יכול להדפיס מחר את הספר!"  

"למה??" נדהמה הרבנית, 

כה  זמן  שחיכית  "לאחר 

תדפיס  לא  אם  הרי  רב?! 

מתי    יודע  מי  מחר,  אותו 

יגיע שוב תורך?" 

ענה  צודקת",  את  "אכן, 

הרב בצער, "אבל איני יכול 

לך למה.  להדפיס! אסביר 

קושיה  מופיעה  בספר 

מחתנו של גיסי הגאון רבי 

ישיבת  ראש  כהן,  אהרן 

נוסף בספר  חברון, במקום 

מופיע תירוץ שתירץ לי חתנו של גיסי, הגאון רבי יחזקאל סרנא, ראש 

ישיבת חברון. כעת, אני נוכח לדעת שרבי משה חברוני אחייני לא מופיע 

בספר. חוששני שאם אדפיס כך את הספר, ישאלו הנכדים בבא הזמן 

וזו תהיה עוגמת נפש גדולה  'מדוע רק סבא שלנו לא מופיע בספר?' 

עבורו, ואם לאדם אחד תהיה עוגמת נפש מהדפסת הספר, איני מעוניין 

בהדפסתו! מוטב אגנוז את הספר ולא אצער יהודי בהוצאתו!"

הרב שקע בהרהורים. לפתע עלה בדעתו רעיון נפלא. "יש לי פה סתירה 

ברמב"ם", קרא ר' איסר זלמן, שבמוחו עלו מיד לפחות עשרה תירוצים 

המתאימים ליישב את הסתירה, "אכנס אל ר' משה חברוני, שודאי ער 

ליישב את  יצליח  ודאי  גדול,  והוא הרי ת"ח  ומכין את שיעורו,  עדיין 

בזריזות פתח רבי משה את הדלת, כשתסריטי אימה מתרוצצים 
במוחו, מי יודע מהו הדבר הנורא שגרם לדודו הזקן להטריח עצמו 

בשעת לילה כה מאוחרת, תוך סכנת נפשות עצומה ממש

המשך בעמוד הבא <<<

רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל
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הסתירה, אזי אוכל להכניס את תירוצו בספר היוצא לאור". וכך עשה. 

בשעה מאוחרת בלילה, בזמן העוצר הוא רץ לביתו של האחיין, הציג 

וקיבל את התירוץ המבוקש. בבוקר, שב רבי איסר זלמן  את הסתירה 

מאושר לביתו, וכתב בספר: "ותרץ לי חתן גיסי, הגאון רב משה חברוני, 

ר"מ ישיבת חברון, והדברים נפלאים ומאירים..." 

מסירות הנפש העצומה שגילה הרב בזמן סכנה היתה בעיקר בשביל 

לא לפגוע ביהודי.  

נמשלו ישראל לכוכבים – מה הכוכבים הגיעו לפייס, כך יהודי נועד, אך 

ורק לפייס, לאהוב ולכבד - כל יהודי ויהודי. זו היתה משנת חייו של רבי 

איסר זלמן - כבוד הזולת. 

חובה עלינו להתחזק ב"ואהבת לרעך כמוך", לאהוב את השני, לחדד 

את הרגישות, שחלילה לא תהיה פגיעה בזולת, ואז נזכה בעז"ה ל"זה 

כלל גדול בתורה".

<<< המשך מעמוד קודם

הגה״צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל בדוגמא אישית על מידות טובות

"ַוַּיְרא ִאיׁש ִמְצִרי ַמֶּכה ִאיׁש ִעְבִרי ֵמֶאָחיו" )שמות ב', י"א(
עד כמה יש לעמול על עקירת הקנאה

באחת מדרשותיו נשא הצדיק רבי אליהו לופיאן זצ"ל משל נוקב אודות 

מידת הקנאה וכך סיפר: הגעתי ברכבת לפולין מאיזשהו מקום. שכרתי 

בעל עגלה שיקחני לביתי. הדרך היתה ארוכה והעגלון ביקש לפוש קמעא 

והתיר את הסוס  באמצע הדרך. הוא העמיד את העגלה בצידי הדרך 

מכבליו. במרחק קצר ממקום חנייתנו שכן אגם. הסוס ניצב ליד האגם 

ורק אז  בוציים  ושתה. לפני ששתה הרביץ בפרסתו במים, עד שנהיו 

התחיל לשתות.

את  ושאלתי  התפלאתי 

רואה  הסוס  "מדוע  העגלון: 

נקיים  מים  להפוך  לנכון 

לבוציים, ורק אז שותה? מדוע 

איננו שותה את המים בעודם 

נקיים?"

לי  הסביר  להבין",  "עליך 

העגלון בסבלנות, "שמעל פני 

המים הבחין הסוס בצלליתו 

של סוס נוסף השוהה באגם. 

מאד  עד  בו  בערה  הקנאה 

כה  בצורה  השתולל  והוא 

היה  נדמה  כי  עד  פראית, 

מעמו  ישוב  לא  אפו  שחרון 

אלמלי יהרוג את הסוס שחדר 

לתחומו שלו... צמאונו הגדול למים נשכח ממנו לחלוטין".

אין דבר בעולם, שאי אפשר ללמוד ממנו את דרכי ד'. תפקידנו הוא 

למצוא את דרכי ד' בכל מה שקיים בעולם.

"זהו טבעם של בעלי  ואת הנמשל, הסביר רבינו לתלמידיו בישיבה: 

חיים, כאשר אנו עדים להתנהגות כזאת, באפשרותנו להבין עד כמה חייב 

האדם לעמול כדי למחוק רגשות ומעשה קנאה". 

רבינו היה אומר: "בכל הנוגע למידות, התורה מקצרת בלשונה לעומת 

שאר המצוות". 

על סוד העניין עמד הרמח"ל והסביר במשל:

משל לאדם שערך חוזה כדת וכדין עם קבלן, לבנות לו בנין גדול בן 

כמה קומות והרבה חדרים. לאחר זמן בא הקבלן והציג תביעת תשלום 

מיוחדת על חפירת היסודות. בעל החוזה נדהם מעצם התביעה. 

"וכי היכן חשבת להעמיד את הבניין, על האוויר?!" זעק לעבר הקבלן. 

יסודות, ושבחתימת  כל בר דעת מבין, שלא יתכן להעמיד בנין ללא 

בין אם  וזאת  יסודותיו מבלי צורך לפרטם,  בנין כלולים גם  חוזה על 

המדובר בבניין נמוך קומות ובין אם מדובר בגורד שחקים שצריך יסודות 

גדולים ואיתנים.

וכן לענייננו: בנין התורה לא יתכן בלא יסודות המידות, דהיינו, חובה על 

האדם לחפור בארץ החומריות עמוק עמוק, לשרש אחר המידות הרעות 

ולהשליכן, ולהשריש תחתיהן מידות טובות ועליהם להשתית את הבנין 

הגדול והנהדר – בנין התורה.

רחבות המידות עדיפה מרחבות דירה
לפנינו עובדה המעידה על גודל מידת הוותרנות של רבינו.

כשרבינו היה דר בעיירה קלם ומשפחתו גדלה, היה צורך לעבור לדירה 

רחבה יותר. התחיל לחפש דירה בשכירות המתאימה עבורם. באותו זמן 

היה קשה מאד להשיג דירות. רק לאחר יגיעה רבה עלה בידו, ב"ה, סוף 

כל סוף למצוא דירה. 

פרטי השכירות סוכמו עם בעל הבית, ורבינו שכר עגלון והטעין את כל 

רהיטיו ומטלטליו על העגלה להביאם לדירתו החדשה.

בהגיעם ליד הדירה החדשה, פגשו אדם אחד, שפנה ואמר לו: "דע לך 

רבי אליהו, את בתי אני עומד להכניס לחופה. חיפשתי בכל העיר דירה 

ולא מצאתי דירה אחרת אלא זו בלבד, והנה באת אתה והקדמת אותי. 

דע לך, אם אתה נכנס לדירה אצטרך לעכב את החתונה".

בני הבית כששמעו את הדברים, התחילו לטעון כנגדו על עזותו נגד 

וכבר גמרו  דירה  ילדים, שאחרי מאמצים מצאה לה  משפחה מרובת 

וסיכמו עם המשכיר, ומה לו כי ילין? אולם רבינו שמע את הדין ודברים 

בין המתחרה ומשפחתו, ולא דיבר מאומה. 

לאחר דקות מספר הפר שתיקתו, פנה לעגלון וציווה עליו: "בבקשה, לא 

לפרק את המטענים, עליך להסיענו חזרה לדירתנו הישנה..."

)מתוך 'ר' אל'ה'(

 בהגיעם לדירה החדשה, פגש אותו אדם ואמר לו: "דע לך,
 את בתי אני עומד להכניס לחופה. חיפשתי

 ולא מצאתי דירה אחרת אלא זו, ובאת והקדמת אותי.
אם אתה נכנס לדירה אצטרך לעכב את החתונה"

הגה״צ רבי אליהו לופיאן זצ"ל
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הרבנית ר. צביון בפרק נוסף על ה'בית שכולו תורה', ביתו של מרן הגר״ח קנייבסקי שליט״א

"ַוּיֹאֶמר ְּבַיֶּלְדֶכן ֶאת ָהִעְבִרּיֹות" )שמות א', ט"ז(
והוראותיו של סבא, הרב אלישיב  ומיוחס,  אמא הגיעה מבית חשוב 

זצ"ל, היו ידועות לה היטב. הערצתה לאביה היתה בלתי ניתנת לתיאור, 

ועם כל זאת מעולם לא אמרה: "אבא שלי נוהג אחרת", "אצלנו עשו כך 

וכדומה. )אמנם היו מנהגים אחדים שהביאה עמה מבית הוריה,  וכך", 

ובהם: לא לכבס בראש חודש, לברך 'הגומל' לאחר הלידה בפני עשרה 

אנשים, כשנולדה בת עשו 'קידוש' ועוד(.

אמא קיבלה את הוראותיו של אבא כתורה מסיני. בלא להניד עפעף. 

אספר דוגמה הממחישה עד היכן הדברים מגיעים: לפני שנולדתי נסעה 

לצידה  הרבנית אלישיב, תשהה  כדי שאמה, סבתא  לירושלים  אמא 

בשעת הלידה. נולדתי בירושלים, ביום ראשון בשבוע, ואבא קיבל על כך 

הודעה בטלפון. 

הוא שאל את אביו, הסבא ה'סטייפלר': "כיצד נקרא לתינוקת החדשה?" 

הימים היו סמוכים לחג השבועות, וסבא השיב: "קרא לה רות". אבא עלה 

לתורה ביום שני, עשה לאמא 'מי שברך' ונתן לי שם. לאחר התפילה נסע 

לירושלים לבקר את אמא. מיד כשנפגשו דרש אבא בשלומה ובשלום 'רותי'.

"מי זו רותי?" תמהה אמא.

"הלוא זו בתנו החדשה!" השיב...

כמה וכמה פעמים שאלתי את אמא, האם הפריעה לה העובדה כי נקראתי 

בשם ללא ששאלו לדעתה, והיא השיבה בפשטות: "כלל וכלל לא!"

לבד בלידות
לפני הלידות הראשונות היתה אמא נוסעת לירושלים, לסבתא אלישיב, 

כשכל הילדים מצטרפים אליה. לאחר שנולד התינוק למזל טוב, היה 

אבא מקבל את הבשורה המשמחת במברק או דרך אחד הטלפונים 

'הטוב והמיטיב' ושב  הבודדים שהיו אז בבני ברק. מברך 'שהחיינו' או 

מיד לתלמודו.

כשהתבשר אבא על לידתו של אחי, רבי אברהם ישעיהו, הוא עסק 

ירושלמי עם סבא הסטייפלר. לשמע  בלימוד מסכת תרומות בתלמוד 

והם  'אמן',  והמטיב', סבא הסטייפלר ענה  'הטוב  בירך אבא  הבשורה 

המשיכו ללמוד...

מדי שנה בשנה, כאשר אבא מגיע לאותו מקום במסכת תרומות, הוא 

אומר: "כאן נולד הילד"...

אמא היתה נשארת בירושלים גם לאחר הלידה עד אשר התחזקה, 

בעוד אבא נשאר בבני ברק אצל הוריו, מבלי שיצטרך להפסיק או לבטל 

מסדריו אפילו רגע. בדרך כלל היה נוסע לירושלים לשבתות, אך עיקר 

הקשר התנהל על ידי מכתבים.

לפני הלידות האחרונות לא נסעה אמא לירושלים. אבא היה מלווה 

ועוד טרם הלידה היה שב לסדריו. כשנסע  אותה לבית היולדות ביפו, 

אבא עם אמא בדרכה ללדת את אחי הקטן רבי יצחק שאול, עיכב הרופא 

את אבא ואמר לו כי הלידה קרובה ביותר. הרופא אכן צדק, אולם אבא 

הפסיד מנחה גדולה ונאלץ להתפלל במניין מאוחר יותר. אבא זוכר תמיד 

כי בעטיו של אחי הפסיד את התפילה בזמנה הראשון כהרגלו...

תפקידה של כל אישה
הדברים האמורים עלולים להביא לידי טעות. היום קל להביט למפרע 

ולומר: "אין כל קושי להקריב הכל למען הזכות להיות רעייתו של גדול 

הדור". ניתן לחשוב שאמא ידעה כי היא עתידה להיות אשתו של גדול 

הדור, ומשום כך התאמצה לסייע לאבא לעסוק בתורה.

אולם כמה היו שונים פני הדברים לפני שישים שנה! אמא לא חשבה 

שאבא יהיה גדול הדור, ולא לשם כך הקדישה את כל כולה. אחד מקרובי 

המשפחה זוכר כיצד אמא סיפרה לו בהתפעלות שבחתונה מסוימת כובד 

אבא בברכה...

כאשר מסרה אמא את נפשה לתורתו של אבא, לא היה זה על מנת 

שיהיה גדול הדור, לא כדי שהציבור ינהר בהמוניו ליהנות מעצתו ולקבל 

את ברכתו, ולא כדי להיות רבנית מפורסמת... אמא הקריבה את עצמה 

בעבורו, אך ורק כדי למלא את רצונו של בעלה, שהוא ללמוד וללמוד ורק 

ללמוד, ובכוונתה זו לא התערבה כל מטרה אחרת. היא הבינה שתפקידה 

עלי אדמות הוא לאפשר לבעלה לעלות ולהתעלות. והיא מילאה תפקיד 

זה בשלמות, מבלי ששיערה לאיזה גובה עצום יטפס במעלה הסולם.

כאשר שוחחה אמא עם נשים והעמידה אותן על תפקידן לסייע לבעל 

בלימודו, היא לא חקרה ודרשה אצלן מיהו הבעל ומהי רמת התמדתו, 

כי כאמור, תפקידה של האישה הינו להיות עזר לבעלה באשר הוא, בין 

אם הוא גדול הדור, אברך או אדם העמל לפרנסתו וקובע עיתים לתורה.

יש להדגיש שאמא הסבירה תמיד, כי אין מתפקיד האישה לדחוף את 

בעלה ללמוד: תפקידה הוא לעשות הכל כדי שיהיו לו התנאים הדרושים 

ללמוד ולהתעלות, ורק כך יצליח ויעשה חיל בלימודו.

שישים שנה ללא בקשת עזרה
במשך כל השנים מנעה אמא את עצמה מלהפריע לאבא בלימודו. כשבנו 

לאבא חדר לימוד בקומה העליונה, סירבה אמא לקבל מפתח של החדר: 

"אם יהיה לי מפתח, אני עלולה להפריע לאבא בכל מיני שאלות דחופות"...

)וזאת בגלל הקושי שלה לסרב לאנשים הנמצאים במצוקה(.

לנשים הרבות שביקשו לשמוע ממנה הדרכה, היתה אומרת: "אם הבעל 

לומד, אין להפריע לו בשאלות. לפעמים האישה רוצה לומר לבעלה 'רק 

דבר קטן', אבל הבעל כבר אינו יכול להמשיך בלימודו כפי שהיה קודם 

הפרעתה".

)מתוך 'בית אמי'(

אבא עלה לתורה ביום שני, עשה 'מי שברך', נתן לי שם, ונסע 
לירושלים לבקר את אמא. כשנפגשו דרש אבא בשלומה ובשלום 
'רותי'. "מי זו רותי?" תמהה אמא. "הלוא זו בתנו החדשה!" השיב...

מרן הגר״ח קנייבסקי שליט״א
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רבינו נכנס והתיישב ליד ידידו ומחותנו,
 מרן הגרש"ז אויערבאך, והוריד את הכובע מראשו,

בכדי לתת הרגשה לבעלי השמחה שהוא יושב בניחותא...
הצלמים הגיעו במהרה, וצילמו את רבינו מכל זווית

מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל מלמד פרק בזריזות והתחשבות
"ְוַגם ִהֵּנה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתָך" )שמות ד', י"ד(

זריזותו הנפלאה של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, ניכרה היטב לעיני 

העומדים לפניו בלילות, בשעה שהיה משכים קום ליום חדש של תורה 

ועבודת ה'. אך נפקחו שמורות עיניו של רבינו, וכולו אומר זריזות ורעננות. 

בתוך זמן קצר להפליא, כבר רכון היה על גבי הגמרא...

זקנותו  לעת  וגם  קיימא,  בר  נפשי  לקנין  הזריזות  תכונת  לו  ותהי 

יכול היה לשרך את  המופלגת, בעת שכוחות הגוף עזבוהו, אך בקושי 

רבינו לא הסכים   - ושעל  כל צעד  נצרך לסיוע על  והוא  רגליו, 

להיעזר באיש, ואף לא בקרובים אליו ביותר, אם וכאשר 

הרגיש שיש באפשרותו לעשות את הפעולה בכוחות 

עצמו. 

ניכרה אצילותו באמצע הלימוד, בשעה  היטב 

היה  כולו  גם כאשר  נצרך לאיזה ספר.  שהיה 

ואין בו מתום,  מכאובים, מכף רגל ועד ראש 

ובקושי הלך על רגליו עם ההליכון, תיכף ומיד 

בלי שיהוי  וקם ממקומו,  בגבורה  נאזר  היה 

היה  לו  לא  ובכוחות  לרגע,  ולו  והתלבטות 

מתרומם ופוסע עם ההליכון במהירות עד למדף 

בו נמצא הספר. בשובו למקומו, יש וכמעט היה 

נופל עם הספר בידו, מרוב מאמץ – עם כל זאת 

ברגע שהקיץ משנתו, להמשיך ולהשתעשע בשירת חייו, 

שירת התורה, היה נעשה הכל בזמן קצר ביותר, עד שבתוך 

דקות בודדות כבר היה יושב על יד הגמרא כשהוא שוכח עולם ומלואו 

על ייסוריו ומכאוביו.

בטרם הלימוד שבאשמורת הבוקר, היה רבינו שותה כוס קפה. זהירות 

יתרה נהגו צאצאיו העומדים לשרתו, לחמם את המים שבקומקום מיד 

יתיישב ליד  יגיע מצב בלתי אפשרי, שרבינו  בעת שרבינו התעורר, פן 

השולחן ויצטרך להמתין קמעה... 

בשנים המאוחרות, הורו הרופאים לרבינו לבדוק את מידת הסוכר בדמו 

ואף ליטול תרופה אחת. כל אלו נעשו במהירות  לפני שתיית הקפה, 

עצומה, כמו בסרט נע. 

היה  כבר  היה אומר את הפסוקים שלאחר ברכת התורה,  כשרבינו 

מושיט את אצבעו בשביל לבצע בה את הבדיקה. מיד כשסיים היה 

לוקח את התרופה, ותיכף כבר היו מגישים לו את כוס הקפה. המתח 

מצד הנכדים היה גדול, להספיק לעשות את הכל בזמן המדויק – בעוד 

רבינו עצמו שלו ורגוע, נפשו שלמה בכל מיני שלמות של מידת הזריזות 

החביבה, המביאה ליד המעלות הנשגבות שנמנו בברייתא דרבי פנחס 

בן יאיר.

"כדי שיעור צילום"...
וזריזותו של רבינו הלהוט אחר התורה, הרי  ואולם, יחד עם חריצותו 

שבאותם רגעים גופא שהקדיש למען זולתו, לא היה ניכר עליו כלל שהוא 

יושב ומאזין בניחותא, שואל ומתעניין על פרט  לחוץ בזמן. רבינו היה 

ופרט, ומשתתף בכנות גמורה בשמחתם או חלילה בצרתם של ישראל.

כך הדבר בשעה שהוצרך לצאת ולהשתתף באיזו שמחה – רבינו היה 

ופנוי  יושב בניחותא בזמן שהותו שם, כאילו כל הזמן שבעולם עומד 

לרשותו. רק לאחר ששיער כי יצא כדי חובתו, לא היה משתהה עוד רגע 

אחד, אלא מתרומם ממקומו ופונה לצאת.

ביטוי קולע נשמע פעם מפי רבינו בעניין זה, באוזני ת"ח שהסיעו 

ברכבו לחתונה אחת. כשיצא רבינו מהרכב, ביקש הנהג 

לברר כמה זמן בדעתו לשהות בחתונה, כי על כן רצונו 

לדעת מתי לבוא לקחתו בחזרה. השיב לו רבינו: - 

"כדי שיעור צילום"...

ואכן רבינו נכנס, עלה למזרח והתיישב ליד 

אויערבאך. אף  ומחותנו, מרן הגרש"ז  ידידו 

הוריד את הכובע מראשו, בכדי לתת הרגשה 

 . . בניחותא. יושב  שהוא  השמחה  לבעלי 

הצלמים הגיעו במהרה, וצילמו את רבינו מכל 

זווית, ואף גם יחד עם בעלי השמחה... 

בתוך שתי דקות, לבש רבינו בחזרה את הכובע 

ויצא מן החתונה. כאשר פתחו בנסיעה, הסביר רבינו 

לבן לוויתו לנכון, שבעצם בעלי השמחה אינם צריכים 

אותו בשביל הריקודים, אלא בעיקר בשביל התמונות, ובזה 

הוא משמח אותם. אם כן איפה, זהו השיעור שעליו להיות שם, ותו לא 

מידי...

אמת כי משום כך, היו הכל מייקרים את בואו של רבינו עד מאוד, ואף 

אם היה זה לרגעים ספורים ממש. ידעו כולם וחשו, כי זמנו של רבינו 

מצומצם ומדוקדק ביותר, ועל כן ידעו להעריך כל רגע במחיצתו.

הדיינים, שנכח פעם משך שעה ארוכה  כך אחד מגדולי  על  סיפר 

רבינו,  לצאצאיו.  הדין  בבית  בשמחת חתונה שערך אחד מהעובדים 

לעומת זאת, הגיע להשתתף בחתונה זמן קצר ביותר. לבסוף התברר, כי 

לאותו עובד ישנה תרעומת גדולה – דווקא על הדיין... מדוע לא שהה שם 

יותר. כלפי רבינו, הכביר בעל השמחה בברכות והודאות על השתתפותו...

לתמיהת אותו הדיין, השיב והסביר העובד: "כבודו מגיע לכל חתונה, 

ולא מגיע  יותר... הרב אלישיב כמעט  הייתי ממנו הרבה  ולכן מצפה 

זו  הרי  הגיע,  זאת  ולכן אם בכל  כנראה מאוד,  זמנו קצוב  לחתונות, 

בשבילי חשיבות גדולה, למרות ששהה בחתונה רק זמן קצר..."

כך עלה ביד רבינו לשמח את בעלי השמחה, בזמן קצר להפליא ששהה 

שם, כי על כן העניק להם באמת קורט מן היקר שבאוצרותיו: הזמן!... 

חשיבות עצומה היתה לכך, אשר המקבלים השתבחו בה עד מאוד.

)מתוך 'משוש דור ודור' –  מרן רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל(

מרן הגרי״ש אלישיב זצוק״ל
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מרן הגרא״מ שך זיע״א מספר לעשיר שבא להתייעצות על אירוע מצעירותו

"ִקְרֶאן לֹו ְויֹאַכל ָלֶחם" )שמות ב', כ'(
ביום מן הימים, נכנס אל חדרו של ראש הישיבה מרן הגר"מ שך זצוק"ל 

יהודי עשיר מחוץ לארץ, ושאלתו בפיו: בבעלותו מפעל מצליח בארץ 

הולדתו, עסקיו פורחים ומשגשגים, אולם עתה – לעת זקנה – התעורר בו 

רצון עז לפרוש מעולם המסחר, לחסל את עסקיו, לעלות לחונן את עפרה 

של הארץ הקדושה, ולהקדיש את כל חייו ואילך לעסקים מסוג שונה 

לחלוטין...  לעסק התורה הקדושה...

אכן, לא היה מנוי וגמור עמו לעשות את הצעד האמור, וזאת מאחר 

יותר  כי אין דבר משובח  והספקות מנקרים במוחו: מחד – הרי ברור 

יותר  גדולה  מעלה  אין  התורה,  מעסק 

מהשקיעות בד' אמות של הלכה, ובודאי 

יגיע בקרוב  זכות גדולה תהיה לו כאשר 

ליתן  ויצטרך  דין של מעלה,  בית  לפני 

דין וחשבון על מעשיו בזה העולם – אם 

ויקדיש את אחרית  תכניתו  יממש את 

ולמצוות. אולם מאידך, הרי  ימיו לתורה 

ממנו,  נדרשת  כל-כך  גדולה  הקרבה 

לוותר על העסק המצליח, להפרד  עליו 

מעולם המעשה, ולהקריב את עשרו למען 

המטרה הנעלה! 

"מה עלי לעשות, רבי?"  סיכם הלה את 

שאלתו.

של  לדבריו  קשב  רוב  הקשיב  רבינו 

העשיר, ומשסיים הלה להציג את תמונת המצב – פנה אליו ואמר לו: 

"ידידי הנכבד, הבה ואספר לך סיפור, וממנו תוכל בעצמך למצוא תשובה 

לשאלתך..."

"נהוג היה בחוץ   – וסיפר  רבינו  הייתי צעיר לימים" – פתח  "כאשר 

לארץ כי יהודים עשירים מזמינים בכל שבת את העניים שבבני הקהילה 

לסעוד על שולחנם את סעודות שבת המלכה. בדרך כלל, היה כל עשיר 

מזמין לאחר תפילת ליל שבת את אחד מהעניים שבבית הכנסת, באופן 

אקראי, כך שלאיש מעניי העיר לא היתה קביעות בביתו של עשיר מסוים 

בדווקא. 

יוצא מכלל זה היה זלמן האביון. זלמן נתן את עינו בזבולון הגביר, וחתם 

קבע על שולחנו... בכל ליל שבת לאחר התפילה, היה ממהר לגשת אליו 

ולשאול אם יוכל לסעוד על שולחנו, וזבולון, אשר ליבו רחב היה – מעולם 

לא השיב את בקשתו ריקם.

עם הזמן, נהיה לאורח של קבע בביתו של זבולון, הוא כבר לא היה 

ניגש בכל שבת בכדי להזמין את עצמו אל ביתו של הגביר... הדבר כבר 

היה מובן. הוא היה מצטרף אל זבולון הגביר לאחר התפילה כבקי ורגיל, 

וזבולון מצידו לקח בחשבון תמיד כי זלמן מתכנן לסעוד על שולחנו את 

סעודות השבת...

זלמן מיודענו, עני מרוד היה – כפשוטו ממש. בגדיו קרועים, נעליים 

מחוררות, וכל מראהו אומר מסכנות ודלות. באמצע השבוע, מעולם לא 

זכה זלמן לסעודה ראויה לשמה, הוא היה מסתפק מערב שבת לערב 

יום,  שבת בשאריות אשר היו הירקנים שבשוק מותירים לו בסופו של 

וסעודות השבת אותן סעד בביתו של זבולון, היוו אפוא את עיקר מזונו 

השבועי.

נתונים  היו  זלמן  עיקר מעייניו של  כי  אנו  דע עקא, שאם סבורים 

לצלחתו, הרי שטעות היא בידינו... זלמן אמנם אכל לתאבון את מנתו 

ולא הותיר בצלחתו מעולם מאומה, אולם במהלך הסעודה, היתה תשומת 

ליבו נתונה תמיד לפמוטים המפוארים אשר ניצבו על השולחן והפיצו 

אור יקרות בחדר הגדול. הוא אהב להתבונן בהם, להתפעל מהתחריטים 

הנפלאים, ולהתמוגג מהעיצוב הנהדר.

בהחלט  היה  יכול   – מהצד  המתבונן 

לטעות ולסבור כי בפמוטיו שלו מתבונן 

פניו  על  ניכרה  אשר  החביבות  זלמן. 

בהתבוננו בהם, השמחה בה הוא סקר את 

התבליטים והעיצובים המיוחדים, בהחלט 

הזכירה את שמחתו של קונה, אשר קנה 

במיטב כספו פמוטים אלו זה עתה, בכדי 

לפאר בהם את שולחנו...

של  מעיניו  נעלמה  לא  זו  התנהגות 

זבולון הגביר, ובאחת השבתות הוא כבר 

זלמן,  אל  פנה  להתאפק,  הצליח  לא 

והקשה: 'ידידי היקר, מוכרח אני לשאלך, 

איזה עניין מוצא אתה בפמוטיי? איזו נחת 

יש  ומה מקום  רכושך,  אין הם שלך, הם לא  מפיק אתה מהם? הלא 

להתפעלות והתלהבות כה מרובה?'.

אולם זלמן לא התבלבל: 'אמת! נכון הדבר!' – הוא השיב לגביר, 'פמוטים 

אלו אמנם אינם שלי, אך בעצם, ר' זבולון, מה ההבדל? מה זה משנה אם 

שלי הם אם לאו?' 

'מה ההבדל??', נזדעק הגביר, 'ההבדל הוא עצום ורב! אני הוא בעליהם 

של הפמוטים המיוחדים והיקרים הללו, ואילו אתה – אינך אלא אורחי, 

אשר מתוקף הנסיבות יכול לצפות בהם בעת סעודות השבת!'

אולם זלמן לא השתכנע. 'נו נו...', הניד בראשו, 'אין זה הבדל כה גדול... 

ונרות השבת  ניצבים הפמוטים על השולחן  ונחשוב: כל עוד  שכן הבה 

דולקים בהם בליל שבת קדש – נהנים אנו מראייתם בשווה, אך כאשר 

הולך אני אל ביתי – הלא ממילא מסירים את הפמוטים מעל גבי השולחן 

ומאחסנים אותם בארון עד השבוע הבא, ואף אתה אינך נהנה מהם כלל..."

'אלא מאי?', המשיך זלמן והרצה את משנתו הסדורה בפני זבולון הגביר, 

ובינך... מאחר והפמוטים אינם  'צודק אתה. בכל אופן ישנו הבדל ביני 

שלי – הרי שאינני יכול למשכנם ולקבל הלוואה תמורתם, ואילו אתה, 

אם תרד אי-פעם מנכסיך ותזדקק להלוואה – תוכל למשכנם או למכרם 

בכסף מלא! זהו אמנם הבדל מהותי אשר קיים בינינו. אולם אם שמח 

אתה בפמוטיך על שום אפשרותך למכרם בעת צרה – אוי לה לאותה 

שמחה!'..."

באחת השבתות כבר לא הצליח העשיר להתאפק, פנה אל העני 
שאירח ולא הסיר את מבטו מפמוטיו: "ידידי היקר, איזה עניין 

 מוצא אתה בפמוטיי? הלא אין הם שלך, הם לא רכושך,
ומה מקום יש להתפעלות והתלהבות כה מרובה?"

המשך בעמוד הבא <<<
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כך סיפר רבינו, והמשיך בפנותו אל העשיר היושב מולו: "ובכן, זוהי אף 

התשובה לשאלתך. כל רכושך הגשמי – אינו שלך באמת. כאשר תעלה 

לפני בית דין של מעלה, לאחר מאה ועשרים שנה – לא ילווך מפעליך 

ובתיך, כל רכושך ישאר כאן, ואילו אתה תעלה למעלה כשאתה ערום 

ועריה... התועלת היחידה אשר ישנה בכספך – הינה רק בהיותו מאפשר 

לך למלא את צרכיך דבר יום ביומו, ולשם כך – הלא די בכסף אשר אגרת 

כדי לכלכלך למשך שארית ימיך ברווח ובשפע רב!

רק מה, חושש אתה מפני מצב, בו יאבד חלק מרכושך בעסק רע, ואזי 

תזדקק לשארית הונך בכדי להמשיך ולמלא את צרכיך ולהתקיים בכבוד, 

אם זוהי מטרתך ושאיפתך, בכל עמלך אשר אתה עמל להרבות את הונך, 

אם יגע אתה למען מצב בו תפסיד את מרבית רכושך, ותזדקק לממון 

נוסף – הרי שבאמת מצבך בכי רע...

על כן עצתי לך ברורה מאליה. השלך על ה' יהבך, הפקד את גורלך 

בידיו, הנח לו לדאוג לך – בידעך כי את חובת השתדלותך מילאת זה 

מכבר על הצד היותר טוב, והקדש את שארית חייך למען הרבות קניינים 

אמיתיים ומהותיים, קנייני נפש נצחיים, תורה ומצוות אשר ילווך, בשכבך 

ובקומך למשפט בפני אביך שבשמים!! 

רק בהם נמצא האושר האמיתי, רק הם נחשבים לקניינים של אמת, 

וההצלחה האמיתית – מתבטאת אך ורק ברכישתם!!"

)'אורחות החיים'- הגרא"מ שך זצוק"ל(

<<< המשך מעמוד קודם

הרבי מקופיטשניץ זצ"ל מספר לעלם צעיר, סיפור קטן שמשנה את חייו 

הרב אהרן כהן
ָמה לוֹ" )שמות א', י'( "ָהָבה ִנְתַחכְּ

כותב המדרש )שמות רבה א', ח'(, כשמת יוסף הפרו ברית מילה, אמרו: 

כיון שעשו כך, הפך הקדוש ברוך הוא אהבת המצרים  נהיה כמצרים. 

לשנאה, שנאמר: "הפך ליבם לשנא עמו, להתנכל בעבדיו", לחשוב עליהם 

מחשבה רעה בערמה. 

וכבר אמרו, שכך הוא בכל דור, אם היהודי אינו עושה "קידוש", עושה 

הגוי "הבדלה". כלומר, אם אין היהודי מקדש ומבדיל את עצמו מן הגוי 

אלא משתדל להידמות אליו, סופו שהגוי ירחיקו, ישנאו וירדפו!

נתבאר בזה שבעת תחילת השעבוד במצרים, נועצו ישראל להתקרב 

למצריים במנהגיהם, כי דימו שמפני זה יקלו השעבוד 

מהם. מה עשה הקב"ה? נתן בלב המצרים לשנאם יותר. 

וכפי רוב התקרבותם למצריים, כך גדלה שנאת מצרים 

לישראל יותר ויותר, עד שהכירו ישראל שזה לא הדרך, 

לשנות  שלא  ביניהם,  ברית  וכרתו  יחד  נתקבצו  ואז 

שמותיהם בגדיהם ולשונם, ובזכות הברית הזאת נגאלו.

בסיפור שלפנינו נוכל לראות איך שהעצה שלנו להינצל 

- "לא נהיה כגויים". אשה  היא ע"י שננהג בהתבדלות 

בארצות  זצ"ל  מקופיטשניץ  הרבי  אל  נכנסה  בוכיה 

הברית, וסיפרה לו על מצבה הקשה. אלמנה היא ולה בן 

יחיד, ומעוניין הוא לשאת בחורה גויה לאשה ובכך לנתק את השלשלת, 

והיא - אנה היא באה. בתחנונים היא פונה לרבי, אולי יאות הוא לשוחח 

עם בנה ולהניאו מהחלטתו.

ענה לה הרבי בצער: "איני מכירו והוא אינו מכיר אותי, אין סיכוי שאצליח 

להשפיע עליו ובפרט שהאנגלית שבפי דלה ורצוצה". 

זוהי  ינסה הרבי?!  "בני מבין אידיש, אולי בכל אופן  ענתה האלמנה: 

תקוותי האחרונה!" 

כראות הרבי את עיניה הבוכיות של האלמנה, נכמרו רחמיו בלבו, ולא 

יכול היה להישאר אדיש. "הביאי אותו אלי!" ציוה, "אולי יתן ה' את המילים 

הנכונות בפי". פנתה האשה לביתה ולבה רווח לה. ביודעה ובהכירה את נפש 

בנה, לא הציעה לו אלא לבוא ולהתברך לקראת נישואיו המאושרים... הבן, 

שחשד במשהו אך לא יכול היה לעמוד בהפצרות אמו, נעתר לה.

כשהגיע סיפר לו הרבי: "בט"ז במרחשון תרצ"ט, בתשעה לנובמבר, שנת 

שלושים ושמונה פרצו פרעות "ליל הבדולח" ברחבי גרמניה ואוסטריה, 

יהודים  נבזזו, מאות  היהודים  חנויות  בתי הכנסת הועלו באש, אלפי 

נרצחו, ולמעלה משלושים אלף נעצרו.

לדירתי שבוינה,  חיילי הגסטאפו פרצו  בין העצורים,  הייתי  אני  גם 

ובמכות וקללות הריצוני למטה הגסטאפו והשליכוני למרתף ענק. המרתף 

היה מלא ביהודים המומים, דוממים ונפחדים, מייבבים ומדממים.

גלוי ראש, מגולח  בין הממתינים לחקירתם היה אדם כבן ארבעים, 

והוא מטיח ראשו בקיר. פניתי אליו:  למשעי, הדור בלבושו, גבו אלינו 

"אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, אל 

תייסר עצמך, בטח בבורא יתברך!"

הגבר לא ענה. תפסתי בידו, בטוח 

הייתי שעוד רגע קט יאבד את שפיות 

דעתו. "הרגע", בקשתי. 

כשעיניו  האיש  אלי  הסתובב 

"הנח  לי בקול שבור:  וענה  אדומות 

לי, לא מגיע לי שהבורא יחמול עלי!"

"חומל  לענות,  מיהרתי  "חלילה" 

הוא על כל יהודי, בכל מצב". 

דבריו,  על  בתוקף  עלי", שב  "לא 

וסיפר את סיפורו: הוריו היגרו מגליציה לפני שנות דור, חנכוהו חינוך 

יהודי פושר, גם מעט זה השיל מעליו כשבחר לשאת גויה, ניתק כל קשר 

עם עמו, והוריו ניתקו קשר עמו.

הוא הקריב הכל עבור הקשר עם הגויה, התכחש ליהדותו באופן כה 

מוחלט עד כי איש לא חשד בו שיהודי הוא, ואמש, הסגירה אותו אשתו 

לידי הגסטאפו.  חוקי הגזע הגרמניים אוסרים עליה נישואין ליהודי – 

מצידה שיאסרוהו, שיענוהו, שיגלוהו, והיא תישאר עם כל הרכוש!" 

הרבי סיים את סיפורו ופנה לבן האלמנה: "חשוב על כך, לפני שתכאיב 

כל כך לאמך האוהבת, ותקשור גורלך עם נכריה!" 

קפץ הבחור כנשוך נחש, זינק לעבר הפתח, הניח ידו על המזוזה ונשבע 

שלא ישאנה! 

)והגדת(

 קפץ הבחור כנשוך נחש, זינק לעבר הפתח,
הניח ידו על המזוזה ונשבע שלא ישאנה! 
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מרן הגרא"מ שך ומרן הגרי"ש אלישיב זיע"א כל אחד מהם תירץ קושיה באופן אחר וכל אחד הגדיר בתירוצו את עצמו!

"ְוַגם ִהֵּנה הּוא יֵֹצא ִלְקָראֶתָך ְוָרֲאָך ְוָׂשַמח ְּבִלּבֹו" )שמות ד', י"ד(
קושיה אחת נשאלה בפני שני גדולי ישראל. כל אחד מהם תירץ את 

הקושיה באופן אחר, וכל אחד מהם הגדיר בתירוצו את עצמו ואת דרכו 

בחיים בעבודת השם!

ולהוציאם ממצרים. אהרן  משה רבינו נשלח לגאול את כלל ישראל 

אחיו היה גדול ממנו בשלוש שנים, והוא לא נבחר לגאול את ישראל 

ממצרים. משה רבינו מבקש מהקב"ה "שלח נא ביד תשלח", והקב"ה 

מבשרו: "הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר הוא וגם הנה הוא יצא 

לקראתך וראך ושמח בלבו". אמרו חז"ל )יל"ש רמז קמ"א(: "אילו היה 

אהרן יודע שהקב"ה כותב עליו 'וגם הנה הוא יוצא לקראתך וראך ושמח 

בלבו' - בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו". 

ישיבת פוניבז' ושאל מה  זיע"א בהיכלה של  עמד מרן הגרא"מ שך 

ששואל כל מי שמתבונן בדברים אלו: מה ייתן לאהרן הכהן ומה יוסיף 

לו, שהתורה מעידה עליו "וראך ושמח בלבו", וכי לא הכיר את עצמו דיו? 

וכי לא עשה את מעשיו בתכלית השלמות לפי דרגתו? מדוע לא יצא 

מלכתחילה בתופים ובמחולות?

גיווען"  חושד  זיך  האט  הכהן  "האהרן 

הרעים  בעצמו"(,  חשד  הכהן  )"האהרן 

וזעזע את לבות  מרן הגרא"מ שך בקולו 

בתופים  יצא  לא  הכהן  "אהרן  שומעיו. 

ובמחולות, משום שהיה תדיר בודק את 

מעשיו, מפשפש וממשמש פעם אחר פעם 

משה  לקראת  כשיצא  הם.  שלמים  אם 

רבינו, אף שלא היתה שום קנאה בליבו, 

בכל זאת חשד בעצמו שמא בכל זאת יש 

יכול לצאת  ולכן לא  בו סרך של קנאה, 

ובמחולות לקראתו, משום שכל מעשה שהאדם עושה צריך  בתופים 

להיות אמיתי. מכיון שלא היה בטוח במאת האחוזים שאין בו סרך של 

קנאה, לא היה יכול לעשות מעשה שאינו תואם את פנימיותו. משום כך, 

רק אם היה יודע שהקב"ה כותב עליו 'וראך ושמח בלבו', כלומר שהוא 

יוצא לקראתו בתופים  נקי בתכלית הנקיון מכל סרך של קנאה, היה 

ובמחולות".

"אמענטש דארף זאך חושד זיין צו ער איז א אמת'ער" )"כל בן אדם 

צריך לחשוד בעצמו ולבדוק בעצמו אם מעשיו אמיתיים"(, תבע מרן הרב 

שך מעצמו ומשומעיו. מי שזכה להכיר את מרן הגרא"מ שך, ידע כי לא 

הגדיר כאן אלא את עצמו. בדברים אלו קיפל את תמצית אישיותו ואת 

דרכו בחיים ובעבודת השם! מרן הגרא"מ שך היה חושד בעצמו תדיר 

ובוחן אותם ללא הרף כדי  ולילה,  יומם  ובודק את עצמו ואת מעשיו 

לראות אם הם נובעים ממקור האמת. תדיר היה מזכך עצמו זיכוך אחר 

זיכוך, כדי שכל מעשה שלו יהיה אמיתי לחלוטין.

כשהציגו את מאמר חז"ל הזה בפני רבינו )מרן הגרי"ש אלישיב( ואת 

השאלה שנשאלת מאליה, הגיב מיד בפשטות: "ברור שאהרן הכהן הכיר 

עצמו היטב וידע שאין בלבו שום סרך של קנאה, ברור גם שהוא מצידו 

היה יוצא לקראת משה רבינו בתופים ובמחולות, אלא שחששו של אהרן 

ידע אהרן הכהן את גדלותו של משה רבינו,  נבע ממקור אחר לגמרי. 

הכיר היטב את מדרגת עצמו וידע בדיוק באיזו דרגה הוא עומד. הוא ידע 

אף מהי דרגתו שלו לעומת דרגת משה רבינו אחיו, אלא שלא ידע אהרן 

הכהן מה אומרת ה'תורה' בעניין זה. ידע אהרן שיש 'הלכה', שלאח הגדול 

מאחיו בשנים יש עדיפות כלפי אחיו הצעיר, גם אם הצעיר גדול ממנו 

במדרגות. אלא שהוא לא יכול היה לצאת לקראתו בתופים ובמחולות 

- הנהגה של הכנעה כלפי אחיו הצעיר - בעוד שייתכן כי על פי 'דין' אין 

לנהוג כך".

"אולם לאחר שהקב"ה בעצמו כותב בתורה 'וראך ושמח בליבו', כלומר 

התורה בעצמה פוסקת את הדין שבעניין זה, אין שום עדיפות של אח 

גדול כלפי אח קטן, ולכן היה יוצא לקראתו בתופים ובמחולות".

מי שזכה להסתופף בצל רבינו, לעקוב אחר אורחות חייו ולעמוד על 

תכונות נפשו ועל דרכו בעבודת השם - רואה בדבריו אלו את תמצית 

ישרות! גלאט קייט! מנוחת הנפש בשיאה!  ואת דרכו בחיים.  הנהגתו 

ועל פי  "דין"  ידי האדם צריך להיעשות על פי  כל מעשה שנעשה על 

ולפי רצון השם שנכתב בתורה!  "הלכה" 

באותו  הנדרש ממנו  לרצון השם  מעבר 

רגע, אין שום דבר אחר. אין הדעת צריכה 

להיות טרודה בשום עניין בעולם, משום 

שכל דבר מוכרע ונעשה על פי רצון השם 

שבאותו רגע, וברגע שאחריו יש רצון השם 

חדש וחיובים חדשים שאותם יש לבצע.

הנפש שלו, מכאן  מנוחת  נבעה  מכאן 

נבעה ישרותו הבלתי נתפסת. מכאן נבע 

גם חוסר יחסו ל"עניינים". לא היו לו שום 

לו שום  היה  לא  רצונות,  ושום  קפידות 

"נערוון" בשום מעשה, כי לא היה לו פנאי לכך. ברגע זה היה רצון השם 

שיעשה כך, וזה מה שעשה. ברגע הבא יש רצון השם אחר, וזה מה שצריך 

לעשות. מה יתנו ומה יוסיפו כל אלו?!

ממנו ילמדו וכן יעשו! כל מי שמצליח לחיות על פי כלל מופלא זה, 

חזקה עליו שיעבור בבטחה את "נווה התלאות" המלא והגדוש בעניינים 

רגע מה מוטל עליו לעשות באותו  יבדוק בכל  ובנסיונות. אם  קשים 

רגע, לא ימצא ממילא זמן לדוש בעניינים שאינם קשורים לרצון השם 

בזה הרגע. כך יקנה לעצמו את מנוחת הנפש, שהיא יסוד היסודות של 

ההתמדה!

"לא אחתום גם אם יפטר אותי!"
הגאון רבי יהודה עדס שליט"א, רגיל לספר מעשה מחריד על עוצמת 

מנוחת הנפש של רבינו.

היה זה בימי כהונת רבינו כחבר ביה"ד יחד עם אביו הגאון רבי יעקב 

עדס זצ"ל. באחד הימים פנה הרב הראשי דאז, הג"ר יצחק ניסים זצ"ל, 

והודיע לכל הדיינים שהוא מבקש להחתימם על עניין מסוים. רבי יעקב 

עדס לא היה מסוגל להירדם במשך כל הלילה. הוא הסתובב בבית הלוך 

ושוב, נסער כולו, לא ידע להשית עצות בנפשו. מצד אחד, כלל לא רוצה 

לחתום על אותו עניין. מצד שני, היה יותר מחשש כי אי החתימה תגרור 

"אה, לחתום? גם ממני הוא ביקש לחתום, אמר לי שארבעים 
ותשעה דיינים מחכים לחתימה שלי, אמרתי לו שרק בגלל זה לא 

אחתום. אם ירצה לפטר אותי, שיפטר!" 

מרנן הגרא"מ שך והגרי"ש אלישיב זצ"ל
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אחריה פיטורין מידיים, סבב הלוך וחזור כל הלילה, ונפשו סוערת עליו. 

כשהגיעה נפשו לשיא סערתה עלה בדעתו רעיון: הלא רבי יוסף שלום 

בוקר  עכשיו שעת  עניין,  אותו  על  לחתום  הוא  נתבקש אף  אלישיב 

"אוהל שרה" את סדר  ולומד בבית מדרש  יושב  כבר  הוא  מוקדמת, 

לימודו הקבוע, הבה ונשמע מפיו, מה מתכונן הוא לעשות בעניין מסובך 

זה. שלח את בנו ל"אוהל שרה" כדי לשמוע מה מתכונן הוא לעשות.

וכך מתאר בנו הגאון רבי יהודה עדס שליט"א: חושך שרר ברחובות, 

עשיתי את דרכי לכיוון "מאה שערים", עיקלתי דרכי לבית המדרש "אוהל 

שרה". בדרך כבר הצלחתי לשמוע את קול לימודו המתוק בוקע מתוך 

בית המדרש. עליתי בגרם המדרגות והתקרבתי לכיוונו. קול ניגון הגמרא 

הבוקע מפיו ניסר בחלל. עמדתי דקות אחדות סמוך אליו, והוא לא שם 

לב לכך. חיכיתי וחיכיתי, איני זוכר כמה זמן עבר עד שלפתע הרים את 

הראש ושם לב לנוכחתי בבית המדרש. הוא התבונן בי, ובניגון של לימוד 

אומר לי: "כן".

אני אומר לו: "אבי שלח אותי הנה, הרב ניסים ביקש שיחתמו לו על 

יודע מה לעשות". חשבתי שיתפנה אלי לגמרי,  עניין מסוים, ואבי אינו 

שיפסק מלימודו ושינסה לדון בכובד ראש בבעיה הבוערת שאבי אינו 

יכול לישון בגינה כל הלילה.

אבל לא, הוא הסתכל עלי במבט של פליאה, כאילו אני מעורר איזו 

בעיה ישנה שכבר נידונה לפני כמה וכמה שנים. מהניגון של הלימוד הוא 

לא הפסיק לרגע, ואמר: "אה, לחתום? גם ממני הוא ביקש לחתום, אמר 

לי שארבעים ותשעה דיינים מחכים לחתימה שלי, אמרתי לו שרק בגלל 

ומיד חזר אל התיבה  ירצה לפטר אותי, שיפטר!"  זה לא אחתום. אם 

ניגון, כביכול לא הייתי כאן,  ובאותו  שאחז בה, המשיך מאותה מילה 

כאילו חרב הפיטורין אינה מתנוססת על ראשו.

מבהיל ממש לאיזה דרגה במנוחת הנפש הצליח רבינו להגיע. אבי זצ"ל 

זו היתה אחת ההתלבטויות הקשות  הסתובב כל הלילה חסר מנוחה, 

בחייו של כל אחד, ואילו אצלו זו לא היתה בעיה. הוא רק שמע שארבעים 

ותשעה דיינים מחכים לחתימה שלו ומיד החליט שזה גופא סיבה טובה 

שלא לחתום.

והפיטורין? אין זה עניינו, כל מה שהאדם מחויב לעשות הוא - רצון ה', 

ואם רצון ה' שלא לחתום, לא חותמים. אם מישהו רוצה לפטרו, ישלח 

הקב"ה פרנסה ממקום אחר. איזו התלבטות יש כאן?

כל העניינים הללו אינם אמורים להפריע אף לא לרגע אחד מן הלימוד 

ומן הריכוז. אינם אמורים להטריד את מנוחת הנפש!

)מתוך 'גדולה שמושה' - רבינו יוסף שלו' אלישיב זיע"א(

<<< המשך מעמוד קודם

רבי שלמה לוינשטיין שליט״א בסיפורו על מלך תוניס ויועצו היהודי חכם רחמים חיותא הקדוש

"ַוָּיִׂשימּו ָעָליו ָׂשֵרי ִמִּסים" )שמות א', י"א(
השאלה:  נשאלת  הנ"ל  הפסוק  על 

מדוע שלא ישלמו מיסים, הרי עמ"י היו 

תושבי מצרים, וככל תושבי המקום היה 

עליהם לשלם מיסים לאוצר המלוכה, 

ואם כן מה היתה תלונתו של פרעה?

לשלם  שעליהם  נכון  שאמנם  אלא, 

עליהם  להעמיד  מה  לשם  אך  מיסים, 

"שרי מיסים"- שני שרים?! העמדת שני 

שרים הממונים על אותו הדבר נועדה אך ורק כדי 'לטרטר' את היהודים. 

ימתינו שעות בתור, וכשסוף סוף יגיע תורם - יודיע להם הפקיד שחסר 

זו אחת הדרכים של  להם מסמך, ושיפנו למשרד השני... כלומר, היתה 

פרעה להקשות את החיים על בני ישראל.

ובעניין ההצקה ליהודים על ידי גביית המיסים, מן הראוי להביא סיפור 

המובא בהגדה של פסח 'אבותינו סיפרו לנו'. 

יהודי, חכם רחמים חיותא, שהיה איש קדוש.  יועץ  למלך תוניס היה 

יום אחד ביקר אצל המלך ידיד וניסה לשכנע אותו להעלות את המיסים 

ליהודים, ובכך להקשות עליהם את החיים. תוך כדי שיחה יצאו המלך 

ואורחו אל הגינה, פירות הוגשו לפניהם, והמלך שקע במחשבות.

שאל האורח את המלך: "על מה אתה חושב כל כך הרבה?"

ענה לו: "מהרהר אני, מדוע הענב הינו פרי כה איכותי ועסיסי, ואילו 

ענפיו, הזמורות, כה חלושות הן, עד שללא תומכות לא יחזיקו מעמד?"

אין  אלו  לשאלות  בפילוסופיה?  הנך  מתעסק  "האם  האורח:  אמר 

תשובה!"

אמר לו המלך בפסקנות: "אין דבר כזה - לכל שאלה יש תשובה! האם 

תרצה לשמוע?" 

קראו לחכם ושאלוהו את שאלת המלך. נענה החכם ואמר: "על שאלה 

ישנן שתי תשובות של חכמי הגויים, ושתי תשובות של חכמי עם  זו 

ישראל. חכמי הגויים מתרצים: 

הסיבה שהעץ כה עלוב וחלש, היא מחמת שהפרי כל כך טוב, כי  א. 

הפרי מושך את לשד העץ ומשאירו חסר כח. 

ב. העץ חלול כדי שהמים יוכלו לעבור אל הפרי, וכידוע הענבים זקוקים 

להרבה מים.

ואילו חכמי ישראל מתרצים שני תרוצים אחרים: 

א. הקדוש ברוך הוא לא רצה שמגזע העץ שממנו עושים יין לנסך על 

גבי המזבח, יוכלו לעשות פסל לעבודה זרה, לכן עשה שגזע זה אין לו 

שימוש, והוא מיועד רק לשריפה. 

ב. ישראל נמשלו לגפן, כשם שהגפן אינה יכולה לעמוד בלי להישען על 

אותן כלונסאות העשויות מעץ יבש, כך עם ישראל נשענים אך ורק על 

הזקנים, חסרי הכח הגופני.

 - כוסות  - מרגיש טוב. שתי  יין  ועוד, שאדם השותה כוס אחת של 

מתחיל להסתחרר. שלוש כוסות – נהיה שיכור, מקיא באמצע הרחוב עד 

שכולם צוחקים עליו.

כך עם ישראל: אם לוקחים מהם מעט מיסים - הכל בסדר, מעט יותר 

מן הרגיל - עדיין לא נורא, אבל אם סוחטים מהם ונוטלים מהם יותר 

מידי מיסים - מקבלים עונש כזה, כמו פרעה שלקח מהם מיסים ובסופו 

של דבר כל העולם כולו צוחק עליו עד היום הזה... 

 )מתוך 'ומתוק האור' על הגדה של פסח הר' שלמה לוינשטיין שליט"א(

העמדת שני שרים הממונים על אותו הדבר, נועדה אך ורק כדי 
'לטרטר' את היהודים. ימתינו שעות בתור, וכשסוף סוף יגיע תורם - 

יודיע להם הפקיד שחסר להם מסמך, ושיפנו למשרד השני... 

רבי שלמה לוינשטיין שליט״א
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הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל מודיע שאיננו ראש הישיבה...  ואין יותר לישיבת "פורת יוסף" ראש ישיבה
"ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה... ֹלא ִאיׁש ְּדָבִרים ָאנִֹכי" )שמות ד', י'( 

יוסף" אשר ברובע היהודי בירושלים, התנוסס  "פורת  ישיבת  בהיכל 

שנים רבות לוח-אבן מפואר, שנקבע בבימה, ועליו חרותים דברי הנדיב 

רבי יוסף אברהם שלום נ"ע מכלכותא כדלהלן:

מכתב המקדיש מיום טו"ב סיון תרע"א

"למעלת אחי ורעי הרבנים הפקידים ומשגיחים על מקום המקודש הזה.

ובניתי  זיכני  ויגעתי בנפשי ודמי, עד אשר  יודעים כמה עמלתי  כת"ר 

בית זבול זה, להוד ולתפארת, במרום הר ציון נגד וסמוך למקדש אלקים 

וכותל המערבי וכו'. ויזכני ה' לכונן בו ביהמ"ד לחכמים, שילמדו בו, לקיים 

מצות והגית בו יומם ולילה. והם יקחו קצבתם השנתית מפרי ההקדש 

שעשיתי בעוב"י כלכותא יע"א. ובכן, השבעתי אתכם, אתם המופקדים 

ובקדושת  עיניכם  לנגד  בציון אשר  זו, בשם השוכן  גדולה  על מצוה 

המקום הסמוך לכם, - שלא תעלימו עין מהנהגת המדרש הזה ולעשות 

התנאים המבוארים בצוואתי, אשר טפחתי ורביתי רק ליקבה"ו, לייסד 

תורה בציון ודבר ה' בירושלים במקום קדוש כזה, שנא' עליו: "והיו עיני 

ולבי שם כל הימים".

איסקופא הנדרסת
ומורא אלקיו על ראשו, חרד ראש הישיבה  זהירותו בקדשים,  מרוב 

ימיו מפני אזהרת המקדיש הנדיב  יהודה צדקה זלה"ה כל  הגאון רבי 

והעומדים בראשה. במיוחד אחרי שהזכיר בה לשון  לפרנסי הישיבה 

שבועה )"השבעתי אתכם"(. מטעם זה, היה נרתע בין השאר, מלקבל עליו 

מינוי רשמי של הנהגת הישיבה, או להיקרא בשם ראש הישיבה וכיו"ב.

ואולם: כאשר רבו המובהק הגר"ע עטיה זלה"ה נתבקש בישיבה של 

מעלה, שנת תש"ל, נמנו וגמרו כל חכמי וטפסרי הישיבה להושיב בראש 

דווקא אותו, מפני שהכירוהו וידעו בו שהוא ראוי לאותה איצטלא מכל, 

רק הוא עצמו נחרד עד עומק נשמתו מעצם הרעיון הזה. 

יום אחד הלכו מספר תלמידים וקבעו שלט בדלת חדרו: "הרב יהודה 

צדקה – ראש הישיבה". היה זה חדר רגיל ככל החדרים, אך פה נהג רבינו 

והתלמידים  להרצות את שיעוריו, כאן השכימו אנשים רבים לפתחו, 

סברו, כי השלט יועיל ויגרום לכך שישמרו בחוץ על השקט. 

אולם, כשיצא וראה את השלט, דרש רבינו בתוקף להסירו מיד. אמר: 

"אינני ראש הישיבה... משמת רבינו הגדול אין יותר לישיבת "פורת יוסף" 

ראש ישיבה".

לאמיתו של דבר, לא השלים רבינו בלבו עם העובדה, שהוכתר לראש 

נושא כלים,  הישיבה. עד נשימת אפיו האחרונה, היה רואה את עצמו 

שמש, עבד לעבדי השם, ותו לא. 

היה משים עצמו כאיסקופא הנדרסת מתחת לרגלי חכמים. אף בשער 

ספרו "קול יהודה", שהביאו לדפוס בשנת תשד"מ, רשם את שמו בלא 

)ובתוספת הכינוי "הצעיר"(, ומתחת לשמו הוסיף את שם  תואר "הרב" 

הישיבה "פורת יוסף" מבלי לרמוז שהוא עומד בראשה.

ובמקרה מסוים, כאשר באו אליו בהצעה להכניס שינויים קלים בסדרי 

הישיבה ומנהגיה, נענה ואמר: "מיום הסתלקותו של רבינו עזרא זלה"ה, 

השאיר בידינו פקדון את הישיבה הקדושה להמשיך בניהולה... אין היא 

בידינו אלא כפקדון בעלמא ... כל משאת נפשי שבבוא יום פקודה לצאת 

מן העולם אוכל להחזיר את הפקדון כמות שהוא, בדיוק כמו שקיבלתי 

אותו, ללא שום שינוי..."

והייתם נקיים
כמה הלכתא גברוותא ניתן ללמוד מדרך ניהולו את הישיבה. לדוגמא: 

נזהר היה באופן קיצוני לא למסור תפקיד כלשהו בישיבה לאף אחד מבני 

"והייתם נקיים מד' ומישראל". כמה פעמים חיפש  משפחתו – משום 

והזכירו בפניו שמות אנשים  ור"מ,  בנרות אחרי מועמד למגיד שיעור 

זה, אבל מפני שהיו קרובים אליו  אחדים שנראו כמוכשרים לתפקיד 

קרבה משפחתי כלשהי – לא היה מוכן אפילו לשמוע על כך.

במידה יקרה זו אחז גם בנוגע להטבה כספית כלשהי. מדי שנה בשנה 

הקציב ארגון ה"ג'וינט" מספר מוגבל של מלגות עבור אברכים מצטיינים 

יוסף", ורבינו היה בוחר את שמות המועמדים הראויים  בישיבת "פורת 

לקבל הפעם את המענק הזה, אם לפי התור ואם ע"פ שיקולים נוספים. 

מעולם לא אישר מלגה לאחד מבניו, אשר למד בכולל האברכים, גם 

לא אחרי שכולם הספיקו כבר לקבל פעם ופעמיים – הכל מרוב זהירות, 

ומשום "והייתם נקיים...", שלא יעלה בלב מישהו אף הרהור חולף כאילו 

הוא פעל מתוך מניעים אישיים של קרבה משפחתית.

שלא לעשות התורה קרדום לחפור
כשביקר פעם ראשונה באנגליה, בשנת תשי"ד, באה לפניו אשה חשובה 

ממשפ' ששון וביקשה את כתובתו הפרטית בא"י. לשאלתו, מה צורך יש 

יודעת כי המצב הכלכלי בארץ  לה בכתובתו האישית, הסבירה, שהיא 

קשה למדי, וברצונה לשלוח לבני ביתו חבילות מזון לכלכלתם. מיד מיחה 

"עוד יאמרו, ראו זה שיצא  והזהיר שלא תהין לעשות כדבר הזה:  בה 

וכמובן  יותר לעצמו..."  ולמעשה דאג  כביכול לחפש תומכים בישיבה, 

מאליו, לא נתן בידה את הכתובת שלו, כפי שבקשה.

בשובו לביתו ולמשפחתו, סיפרה לו הרבנית ע"ה בהכרת טובה, כמה 

נחוצות היו חבילות המזון ש"שלח" להם מאנגליה. הוא השתומם על 

הדבר. אח"כ נודע לו, שאותה אשה לא ויתרה על משאלותיה, והשיגה את 

הכתובת שלו אצל ראש המשפחה רבי סלימאן דוד ששון.

מדי חודש בחדשו
בנאמנות יתרה נשא בעול אחזקת הישיבה, ועמד בראש "ועד הרבנים" 

שדאג להשיג את המשאבים הכספיים לכיסוי התקציב החודשי. בדייקנות 

יום כ"ט בחודש לפני תפילת ערבית, קודם  רבה הקפיד על כך, שבכל 

אמירת פרק "ברכי נפשי" כנהוג, יקבל כל אחד בידו את המשכורת או 

התמיכה שנקבעה בעדו. הוא עצמו חתם לפני כן על כל צ'ק בנפרד – 

ואין לשכוח שהיה מדובר במשכורות לעשרים וחמשה ר"מים ומשגיחים, 

וחמישים בחורים  ומאה  כעשרים חכמי המקובלים, שמונים אברכים, 

שקבלו תמיכה או מלגה חודשית. 

"ברקליס  בבנק  מיוחד שרבינו פתח  נמשכו מחשבון  הצ'קים  אגב: 

נכרים, כדי להנצל מחשש  דומיניון קולוניאל" הבריטי, שהיה בבעלות 

ריבית ח"ו. היה זה סניף קטן, ומאד לא מרשים, שהתקיים בפינה נידחת 

בשכונת גאולה, אבל המעלה שהיה נקי מחששות של איסור, הכריעה את 

הכף בשיקוליו.

)מתוך 'וזאת ליהודה'(

אשה חשובה ממשפ' ששון ביקשה את כתובתו 
 הפרטית בא"י, והסבירה, שהיא יודעת כי המצב

הכלכלי בארץ קשה למדי, וברצונה לשלוח לבני ביתו 
חבילות מזון. מיד הזהיר שלא תהין לעשות כדבר הזה

הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל
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הצדיק רבי יצחק זילבר זצ״ל מספר על השבת הראשונה במחנה העבודה

"ַוְיָמְררּו ֶאת ַחֵּייֶהם ַּבֲעבָֹדה ָקָׁשה" )שמות א', י"ד(
בימי שהותו של הצדיק רבי יצחק זילבר זצ"ל במחנה העבודה הרוסי, 

יוכל  המצוי בערבות סיביר הקפואות, היה מוגיע מוחו ללא הרף כיצד 

לעשות את רצון ה' בשלמות ללא סייג. הבעיה העיקרית היתה כמובן, 

יוכל לשמור שבת כאשר מוטלת עליו עבודת פרך במשך שבעה  כיצד 

ימים בשבוע. 

וכך הוא מספר:

כאשר הגעתי למחנה, התקרבו אלי שני אסירים ואחד מהם שאל אותי 

ביידיש: "א-איד" )יהודי(?

"כן", עניתי.

והוא המשיך לשאול: "במה אוכל לעזור לך?"

עניתי: "איני רוצה לעבוד בשבת".

וזה,  זה  "ביום שישי בשעה שש בערב תגיע למקום  לי,  "טוב", אמר 

ותקבל אישור מחלה".

לא  למעשה  אך  ד,  מאו שמחתי 

השתמשתי באישור זה. מדוע? כי בשבת 

היה המעשה:  וכך  בבית החולים.  הייתי 

בבית המאסר הפנו אותי לחטיבת עצים. 

יחד עם חברי לעבודה היה עלינו לסחוב 

בולי עץ ולסדרם בערימה. כדי להניח בול 

עץ, היינו צריכים, אני ואדם נוסף, לעלות 

על קרש צר עד לפסגת הערימה, הוא בצד 

ואני בצד האחר. העלייה היתה חדה,  זה 

ואני, שחששתי פן אפול, הלכתי בזהירות 

וברגע  בכך,  הבחין  לעבודה  חברי  רבה. 

שדרכתי על הקרש החל לרקד, על מנת 

להגביר את פחדיי. כך עשה ביום שלישי 

וביום רביעי. 

ביום חמישי איבדתי לפתע את שיווי משקלי, ונפלתי יחד עם בול העץ. 

למזלי, נפלו משקפי מיד, שאם לא כן מי יודע איזה נזק היה נגרם לעיניי.

שלושה שבועות שהיתי בבית החולים של הכלא, עובדה המעידה על 

חומרת פציעתי, שהרי איש לא שהה שם "סתם". עד היום לא חזרה ידי 

השמאלית לתפקד כראוי. שכבתי חבוש על מיטת בית החולים, אך הייתי 

מאושר! אני חופשי מעבודה במשך שלוש שבתות! אילו מצאתי אוצר של 

מיליון דולר, ספק אם הייתי מאושר באותה מידה...

אך שלושת השבועות חלפו, ומועד שחרורי חל דווקא סמוך לשבת! מה 

אעשה? באותה שבת, בעת שהכריחו אותי לעבוד, טענתי כי ידי עודנה 

כואבת. ראש המשמרת פנה לרופא והלה טען: "אם שחררתי אותו, סימן 

שיכול הוא לעבוד".

הדברים הללו הכריעו את הכף לרעתי, וראש המשמרת החל להכות 

אותי. ברחתי אל הנהר )שזרם בתוך שטח המחנה( והסתתרתי בסירה 

שבורה, אחת מהסירות הרבות שעמדו על גדות הנהר. בשעה שתים-

עשרה, כאשר הלכו הכל לאכול את ארוחת הצהריים, הגיעו לאוזני דבריו 

של אחד האסירים אומר לחברו: "ראה, מישהו שוכב בסירה".

הייתי אובד עצות. מה אעשה? הרי בעוד רגע יגלו אותי! והנה, ראיתי 

וביניהם סמיון סמיונוביץ' לוקצקי,  מספר אסירים הצועדים לקראתי, 

היהודי שהבטיח לי לפני השבת הראשונה אישור מחלה. הוא היה די 

מרוחק ממני אך בהחלט בטווח שמיעה. ידעתי כי הוא מאודסה והנחתי 

כי הוא יודע יידיש. לחשתי לעברו: "סמיון סמיונוביץ', פארקלאפ זעי דעם 

)"נסה לבלבל להם את המוח!"( מטרתי היתה לגרום לכך שלא  קופ!" 

ישימו לב אלי.

בתגובה שמעתי מיד קול צלול: "דרך אגב, הופיע היום בעיתון מאמרו 

של סטלין הגדול )לאסיר לא היתה רשות לקרוא לסטלין 'חבר'( בנושא: 

'בעיות כלכליות בבניית חברה סוציאליסטית'. איזה עומק מחשבתי! 

רוצים שאקרא לכם?"

וכי יכול היה מישהו להעז ולסרב? הכל עצרו, וסמיון סמיונוביץ' החל 

לקרוא ואף להוסיף דברי פרשנות. ופתאום הגיעו לאוזני המלים: "כפי 

)ביידיש –  זיך אין א צווייטן אורט'  'בהאלט  שמעיד הפתגם בלטינית 

'תתחבא במקום אחר'(".

לו  האזינו  והכל  לקרוא  המשיך  הוא 

תשומת  את  הסיט  שהוא  בעת  בריכוז. 

עברתי  הסירה,  מן  חרש  יצאתי  ליבם, 

אחרת.  בסירה  והתחבאתי  מטר  כמאה 

היה זה ראשית הסתיו וגשם ירד כל העת. 

מבלי  כך  לשכב  נאלצתי  רבות  שעות 

להרים את ראשי, חששתי פן יראו אותי.

לחמש  ברבע  הסתיים.  העבודה  יום 

עדיין שוכב  ואני  נשמעה צפירת הסיום 

בסירה. לא שמעתי דבר. לא הרחק ממני 

העמידו את האסירים בטור וספרו אותם 

– אחד היה חסר. החלו בחיפושים ולאחר 

ארבעים וחמש דקות מצאו אותי בתוך הסירה.

ארבעים וחמש דקות עמדו האנשים חשופים לגשם ולקור. בחדר האוכל 

הלך האוכל הנכסף והתקרר. כל אחד מהם מוכן היה לקרוע אותי לגזרים 

כאשר מצאו אותי.

ואף איחרנו לחדר  "בגלל היהודון הזה עמדנו זמן רב כל כך בגשם 

האוכל!"

חשבתי לעצמי בחרדה: 'זוהי רק השבת הראשונה! ומה יהיה בשבתות 

הבאות?'

באותו ערב אמרתי סליחות של ערב ראש השנה. כל מילה יצאה מפי 

בכוונה כה גדולה, כפי שהתפללתי אולי רק פעם אחת בחיים – היה 

וקפאתי בקור. כעת,  זה בסטולביטשי, בעת שתעיתי בדרך המושלגת 

התחננתי לה' שיראה לי דרך כלשהי כדי לפתור את מצוקתי.

סיימתי את  יש ק-ל שומע תפילות. כאשר  כי  בחוש  נוכחתי  ושוב 

התפילה, יצאתי החוצה ופגשתי את קולקה, מי שהיה אחראי לחלוקת 

תפקידי עבודה. פניתי אליו: "שמע, קולקה! כפי שראית, איני מצליח 

לעבוד עם בולי עץ. רוצה אני עבודה אחרת".

הוא שאל אותי: "איזו?"

חששתי פן אפול, הלכתי בזהירות רבה. חברי לעבודה הבחין בכך, 
 וברגע שדרכתי על הקרש החל לרקד, על מנת להגביר את פחדיי.

כך עשה ביום שלישי וביום רביעי. ביום חמישי איבדתי לפתע את 
שיווי משקלי, ונפלתי יחד עם בול העץ

הצדיק רבי יצחק זילבר זצ״ל

המשך בעמוד 17 <<<
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פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

"ַוִּיֶבן ָעֵרי ִמְסְּכנֹות ְלַפְרעֹה" )שמות א', י"א(
"ויבן ערי  יא(:  יא.( דורשת את מה שנאמר )שמות א,  הגמרא )סוטה 

מסכנות לפרעה" - "שכל העוסק בבנין מתמסכן". המהר"ל שם בחידושי 

אגדות מבאר שיש בזה דבר עמוק: "כי הבנין הוא הפך הברכה, כי הברכה 

"ופרצת ימה  יד(  ולכך נאמר בברכה )בראשית כח,  וגבול,  אין לה גדר 

וקדמה", ואין ברכה אלא בדבר הפרוץ 

שאין לו גדר וגבול, וזהו עניין הברכה, 

בדבר  והעוסק  זה  הפך  הוא  והבנין 

שהוא הפך הברכה מתמסכן והבן זה".

שנת  )בראשית  משמואל'  וב'שם 

תרע"ב(, מביאו ומוסיף על דבריו ואומר: 

"שכל בנין הוא צמצום וגבול, ושורשו 

מעורר  הבנין  כן  ועל  הדין,  ממידת 

הדין  מידת  ובהתעורר  הדין,  מידת 

מתעוררים לרגליו גם כוחות מזיקים, 

ועל כן העוסק בבנין מתמסכן".

הזקן  בשמאי  הביאור  שזה  וכתב 

אדם  אותו  אליו  כשבא  לא.(,  )שבת 

שילמדו תורה על רגל אחת "דחפו באמת הבנין שבידו", הפירוש, שדחפו 

במידתו מידת הדין, שאין לומר ששמאי הזקן היה בנאי, והיתה כל כך 

מלאכתו קבע עד שתמיד היתה אמת הבנין בידו, אלא הפירוש האמיתי 

)ראה בחובת הלבבות שער הפרישות פ"ה כתב  במידתו מידת הדין. 

ששמאי היה משתכר ממלאכת הבנין(. 

יונתן על הפסוק )דברים כ, ה(, "מי האיש  ומבאר לפי"ז את התרגום 

ביתא  בנא  די  גברא  "מאן  ולא חנכו", שתירגם:  בית חדש  בנה  אשר 

חדתא ולא קבע ביה מזוזתא לשכללותה". שהשם יתברך זיכנו במצות 

מזוזה, כי בהופיע שם השם, אין עוד מקום לסיטרא אחרא שהווייתה 

מצד צמצום והסתר אורו יתברך, וזהו שמתרגם יונתן שחנוכת הבית היא 

קביעת המזוזה. 

ובזה מבאר טעם המנהג שעושין סעודה בחנוכת הבית, שעניין סעודה 

של  במידתו  אחרים  להנות  היא 

החסד,  מידת   - ע"ה  אבינו  אברהם 

והצמצום,  הדין  מידת  היפך  שהיא 

ובזה מתקנים את העניין של העוסק 

חנוכת  עיקר  אבל  מתמסכן,  בבנין 

הבית היא קביעת המזוזה, וע"כ היתה 

דעת הריש גלותא )מנחות לג.( לקבוע 

מזוזה טרם העמיד הסיפין, עיין פרש"י, 

למען לא יתחיל המזיק לשים משכנו 

שמה. )ועי"ש שממשיך לבאר את דבר 

ב'(  אות  )בראשית  המדרש תנחומא 

ששבת הוא כמו סעודת חנוכת הבית, 

ועיין שם חלק המועדים סוכות שנת 

תר"פ שמבאר שסוכה שהיא דירת עראי היא ההיפך מבנין קבע של 

צמצום. וראה בליקוטי מוהר"ן שהתיקון של העוסק בבניה מתמסכן זה 

מצוות סוכה. א"ה אמר לי קבלן גדול שמרגיש קשר מאוד גדול למצוות 

סוכה(.

בשו"ת 'אבן ישראל' )להגר"י פישר זצוק"ל ח"ט סי' קכו אות כג( כתב, 

שמה שאמרו "העוסק בבנין מתמסכן" מדובר על הקבלן ולא על הפועל, 

וכתב שהרבה קבלנים כאן בארץ ישראל פשטו את הרגל.

מה הטעם לערוך סעודה בעת חנוכת הבית?

"ַהְלָהְרֵגִני ַאָּתה אֵֹמר ַּכֲאֶׁשר ָהַרְגָּת ֶאת ַהִּמְצִרי" )שמות ב', י"ד(
 - וברש"י מביא ממדרש )שמות רבה א, כט(, "הלהרגני אתה אומר" 

ובגור אריה מבאר שמדיוק  מכאן אנו למדים שהרגו בשם המפורש. 

הפסוק "הלהרגני אתה אומר" למדו חז"ל שהרגו בשם המפורש, דאל"כ 

היה צ"ל "הלהרגני אתה מבקש".

'זכר דוד' )לרבי דוד מודינא זצ"ל מאמר א' עמ' תרנז( מביא  בספר 

מספר 'עמק המלך', שכל גוי שהיה מרים ידו על רבי יהודה החסיד היה 

וברוח  יודע ומכיר ברוחב בינתו  מתגייר, ע"כ. ומבאר שם, דכיון שהיה 

קדשו, ניצוץ הקדושה שבו היה מטהרו ומביאו לקדושה.

וחשבתי לבאר זאת ע"פ מה שכתב רבי יהודה החסיד )ספר חסידים 

אות תפד( "שעל ידי שם המפורש אפשר להפוך לב רבים להיות יראי 

ידי שם  כן על  יהודה החסיד עושה  רבי  וא"כ אפש"ל שהיה  שמים". 

המפורש ומקרבו לקדושה. ]ועיין בספר נתיב מצוותיך נתיב היחוד שביל 

ו' אות ג[.

מה היה קורה לגוי שהיה מרים את ידו על רבי יהודה החסיד?
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"ַׁשל ְנָעֶליָך ֵמַעל ַרְגֶליָך" )שמות ג', ה'(
נהגו בדורות שעברו בעיה"ק ירושלים, בבואם לכותל המערבי לכרוע 

ולהשתחוות בהכנעה, וד' אמות טרם יגשו - חולצים נעלים, )ראה 'שערי 

דמעה' בתחילת הספר, וכן בספר 'שערי ירושלים' )הר"מ ריישר עמ' לט(, 

ובספר 'קורא העתים' )הרמ"מ מקאמניץ עמוד ט'(. 

ויש מביאים מקור לזה, שנוהגים לא לילך עם נעליים בכותל המערבי, 

זזה שכינתא מכותלי  לא  "מעולם  ה:(  )ח"ב  בזוהר  ע"פ מה שמובא 

דמערבא דבי מקדשא", דכתיב )שיר השירים ב, ט(: "הנה זה עומד אחר 

כתלנו", ובשמות רבה )פרשה ב פיסקא ו(, מובא שה' אמר למשה "של 

נעליך", משום שכל מקום שהשכינה נגלית אסור בנעילת הסנדל, וכיון 

שעכשיו השכינה נמצאת בכותל המערבי, לכך אסור שם בנעילת הסנדל 

)עיין בספר הר הקודש(.

וב'יערות דבש' )ח"א דרוש יא( כתב "והנה יוסף בן גוריון, בקינה שלו 

על בית המקדש שנחרב אמר, כי הדורכים על רצפת בית המקדש היו 

משיגים חכמה, והיתה רצפה מחכמת, והוא כי המקום היה אדמת קדש, 

והדורכים עליה השיגו חכמה ונתדבקה בהם רוח הקדש, ולכך הוצרכו 

לילך בלי סנדל, שלא יהיה דבר חוצץ בינם לבין האדמה אשר דורכים 

עליה, כדי שישיגו שפעת קדש מהאדמה, וזהו "של נעליך מעל רגליך כי 

המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש", ואין ראוי להפסיק ולבטל 

בהשגת קדושה", ע"כ.

וז"ל שם: לא אוכל  ]וידועה שיטת הרדב"ז )בשו"ת ח"ב סי' תרמ"ח(, 

טומאת  בין  בכותל מערבי  הזה  בזמן  מצויה  לצייר שתהיה השכינה 

העכו"ם, ומה שארז"ל "לא זזה שכינה מכותל מערבי", דומה למה שאמרו 

"שכינה במערב", רוצה לומר במערבו של עולם, וצד מערב נקרא כותל 

מערבי, ומה שאמרו ז"ל "לפיכך לא חרב כותל מערבי" )כדאיתא במדרש 

שיר השירים על פסוק "הנה זה עומד אחר כתלנו"(, ביאורו, לפי שכותלי 

בית המקדש מכוון כנגד עולם העליון וכותל מערבי מכוון כנגד השכינה 

ולכן לא חרב עד היום הזה"[.

 מהו המקור למנהג שלא להכנס עם נעליים
לתוך ד' אמות של הכותל המערבי?

והאם נכון לעשות ברית מילה בהרדמה?

"ְוַעָּתה ִהֵּנה ַצֲעַקת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבָאה ֵאָלי ְוַגם ָרִאיִתי ֶאת ַהַּלַחץ..." )שמות ג', ט'(
ברבנו אפרים כתב שהמילים "ישראל באה אלי וגם" הם ס"ת "מילה", 

מילתם,  בעת  שצועקים  הילדים  כלומר 

אותה הצעקה באה אלי, ואע"פ שכולם לא 

מלו, מקצתם מלו, שנא' )דברים לג, ט(: "כי 

זו  ינצורו", אמרתך  ובריתך  שמרו אמרתך 

מילה, שנא' )בראשית יז, ט(: "ויאמר אלקים 

לאברהם ואתה את בריתי תשמור".

זצ"ל  גוטמאכר  אליהו  לרבי  ובהגהות 

בסוף ש"ס  נדפס  קל. תוד"ה שש-  )שבת 

ווילנא( מביא מש"כ בעוללות אפרים )לרבי 

שלמה אפרים איש לונשטיץ זצ"ל בעמח"ס 

סי' תטו(   – נפטר שע"ט  יקר' עה"ת,  'כלי 

"שיכוין כל אדם על צרותיו בעת בכי הנימול 

מיסורי המילה, שקול זה עולה בלי מונע מכל קליפה, שיכלל גם תפילתו, 

והוא עצה נפלאה".

ועיין בשו"ת שבט הלוי )ח"ה סי' קמז אות ב'( שדן על עשיית ברית 

מילה בהרדמה, ולא התיר כי אם במילת מבוגר הרבה, או מקרה בלתי 

גורם צערא  ופריעה אשר  רגיל של חיתוך 

יתירה, כי מצינו בחז"ל בכל מקום דמצות 

דינוקא",  "צערא  שיהיה  צורתה  מילה 

ואחז"ל כי עליך הורגנו כל היום - זו מילה, 

ופשיטא דכך צורת המצוה המקורית מסיני.

ובשו"ת ציץ אליעזר )ח"כ סי' עג( מביא 

אין  מדוע  ומוסיף טעם  הלוי,  את השבט 

העוללות  ע"פ  בהרדמה,  מילה  לעשות 

חותכת  כהוכחה  שמראים  הנ"ל,  אפרים 

עד כמה שחשיבות גדולה היא בכי הנימול 

עולה השמימה  מיסורי המילה עד שהיא 

גם  וכוחה להועיל  בלי מונע מכל קליפה 

לאחרים העומדים על ידו שתתקבל גם תפילתם להושיעם מצרותיהם, 

ועל ידי הרדמה לא ישמע בכי התינוק.

מהו המקור להתפלל בשעת בכיו של התינוק בברית מילה?
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 מדוע נרמזה מצות 'שנים מקרא ואחד תרגום'
 דווקא בתחילת פרשת שמות? מהו הזמן המובחר

ביותר לקריאת 'שנים מקרא'? 
ובפסוקים שאין להם תרגום אונקלוס - האם חייבים לקרוא תרגום אֵחר?

הרב יהודה יעקבזון
"ואלה  השבוע מתחילים לקרוא את ספר שמות, המתחיל במילים: 

שמות בני ישראל". ידוע ומפורסם מה שכתבו הראשונים כי בפסוק זה 

ו'חייב א'דם  ואחד תרגום' בראשי תיבות:  'שנים מקרא  נרמזה מצַות 

ו'אדם א'שר ל'ומד  ו'אחת ת'רגום; או:  ל'קרות ה'פרשה ש'נים מ'קרא 

ה'סדר ש'נים מ'קרא ו'אחד ת'רגום ב'קול נ'עים י'שיר י'חיה ש'נים ר'בות 

א'רוכים ל'עולם, וזאת על פי דברי חז"ל 

הצבור  עם  פרשיותיו  המשלים  "שכל 

מאריכין לו ימיו ושנותיו". 

מסביר  אנך',  'חומת  בספרו  החיד"א, 

דווקא כאן, בתחילת  נרמזה  זו  שמצוה 

הסיפור של שעבוד מצרים, משום שעל 

ידי  על  שנעשה  הזיכוך  הקבלה,  פי 

שנעשה  לזיכוך  שווה  התורה  קריאת 

בשעבוד מצרים.

שמשה  אומרים  יש  הקריאה:  תקנת 

רבנו ע"ה תיקן לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום יחד עם התקנה לקרוא 

נפרדת מדרבנן,  זו מצות עשה  ויש אומרים שאין  בתורה בכל שבת. 

אלא ענף ממצות תלמוד תורה, וכפי שכתבו הפוסקים בטעם תקנה זו, 

שמטרתּה היא שכל אדם יהא בקי ורגיל בתורה. ומצוה זו מוטלת על כל 

איש מישראל, בין תלמיד חכם הבקי בתורה, ובין עם הארץ, וכן יש חובת 

חינוך לקטן במצוה זו; וכתבו הפוסקים כי אף לכך יש רמז בפסוק הנ"ל: 

ואלה שמות בני ישראל, כלומר, חיוב קריאת שנים מקרא מוטל על כל 

בני ישראל.

ויש אומרים - החל מקריאת התורה  זמן הקריאה: החל מיום ראשון, 

במנחה של שבת, שבה מתחילים בקריאת הפרשה של השבוע הבא, 

ובתנאי שהקורא עצמו כבר התפלל מנחה. ולכתחילה ראוי לסיים את 

ויש אומרים שרצוי להתחיל ולסיים בערב שבת.  הקריאה בערב שבת, 

ואם לא סיים בערב שבת, מצוה מן המובחר לסיים עד אכילת סעודת 

פת בשבת בבוקר. ואם לא עשה כן - יסיים טרם שיתפלל תפילת מנחה, 

יסיים  ובדיעבד,  שבה מתחילים לקרוא את הפרשה של השבוע הבא. 

לאחר מנחה, מבעוד יום. ובדיעבד - יש אומרים שיכול לסיים עד לסוף 

יום שלישי בשבוע הבא, כיון ששלושת הימים הראשונים של השבוע יש 

ויש אומרים שיכול להשלים עד  וזיקה לשבת הקודמת.  'שייכות'  להם 

שמחת תורה, שבה משלימים את קריאת כל התורה.

סדר הקריאה: יש אומרים שצריך לקרוא את המקרא פעמיים, ולאחריו 

ובדיעבד, אם קרא מקרא אחד, תרגום, ומקרא שני, יצא  את התרגום; 

ויש אומרים שלכתחילה צריך לקרוא את התרגום בין שני  ידי חובתו. 

המקראות, משום שקריאת התרגום לפני 

להבנת המקרא  מועילה  המקרא השני 

בקריאה השניה; ואף לדעתם, כמובן, אם 

קרא את התרגום לאחר שני המקראות, 

את  הקדים  אם  ברם,  חובה.  ידי  יצא 

יתכן שלא   - לשני המקראות  התרגום 

יצא ידי חובתו.

את  לקרוא  יש  לכתחילה  המקרא: 

המקרא בטעמים. ומי שהטעמים שגורים 

בפיו, ראוי שיקרא מתוך ספר תורה. וניתן 

ידי חובת 'מקרא' אחד בקריאה יחד עם ה'בעל קורא' בקריאת  לצאת 

התורה. אולם, בשמיעה מפי ה'בעל קורא' - נחלקו הפוסקים אם יוצא ידי 

חובה; וטעמם של המחמירים - שמקיים בכך את מצות קריאת התורה, 

שהיא מצוה נפרדת ממצות 'שנים מקרא ואחד תרגום', ומשום כך אף 

ה'בעל קורא' אינו יוצא בקריאתו ידי חובת 'מקרא'.

התרגום: מעיקר הדין צריך לקרוא תרגום אונקלוס, ובקריאת תרגום 

מילולי אֵחר, אין יוצאים ידי חובה. ופסוק שאין בו תרגום, צריך לקוראו 

שלוש פעמים; ואם יש לפסוק זה תרגום ירושלמי )או התרגום המיוחס 

ופירוש רש"י נחשב  יש אומרים שצריך לקוראו.   - עוזיאל(  בן  ליונתן 

כתרגום אונקלוס; והלומד את פירוש רש"י במקום התרגום, צריך לקוראו 

וראוי לכל  בפיו, ופסוק שאין עליו פירוש רש"י יקראנו שלוש פעמים. 

אדם לקרוא הן תרגום אונקלוס והן פירוש רש"י; ויש אומרים שמי שאינו 

מבין את התרגום, חייב מן הדין ללמוד פירוש רש"י. והמתקשה בהבנת 

פירוש רש"י, ילמד פירוש אחר המיוסד על דברי חז"ל ופירוש רש"י. 

]שו"ע רפה, א-ה, משנ"ב א-יב, יד ו־יז, שעה"צ ח, י, יב ו־יג, וביה"ל ד"ה תרגום, ד"ה 

קודם וד"ה ישלים; ביאורים ומוספים דרשו, 1, 2, 3, 5, 10, 14, 17, 21, 22, 25, 26 ו־27[

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

מדוע מתחיל ספר שמות בו' החיבור?  
מה היה תפקידם של בני ישראל בגלות מצרים?  
מדוע התמלא הבית אורה בלידתו של משה?  
מדוע נשמט משה מלקבל עליו את שליחות ה'?  
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היכן חסכתם את 'קצבת הילדים' מהביטוח הלאומי, ואיך ניתן 
לעבור בקלות על איסורי דאורייתא בבחירת מסלול לא כשר?

כל הפרטים הנחוצים להפקדת כספי קצבת הילדים בצורה הכשרה והנכונה ביותר 

 הרב מרדכי הלוי שוורצבורד שליט''א
מורה הוראה מודיעין עילית

תוכנית חסכון שעל ידי הבטוח לאומי
בימים אלו מקימים תוכנית חסכון שעל ידי הביטוח הלאומי עבור כל 

ילד מתחת לגיל 18, שיופרש עבורו כל חודש 50 ₪, ובגיל 18 ינתן מענק 

בסך 500 ₪ כאשר הכסף יהיה בהשקעה בבנק או בקופת גמל לפי בחירת 

יוצא  כולל  הילד, הכסף המופרש בסך  רווחים לטובת  ויעלה  ההורים 

11,300, ומי שישאיר את החסכון עד גיל 21 יקבל מענק נוסף בסך 500 ₪ .

יופקדו  הרווחים שיהיו מהכסף בהשערה שפרסם משרד האוצר אם 

בבנק יגיעו לסך כ-13 אלף ₪ ואם יושקעו בקופת גמל יגיעו לכ-20,000 ₪. 

הופך  ישראל  במדינת  ילד  שכל  נמצא 

להיות משקיע בשוק ההון בסכום שהופרש 

וכן  ריבית  באיסורי  להכשל  ועלול  עבורו, 

שבת  שמחללים  במפעלים  בשותפות 

וסוחרים במלאכות אסורות.

יהיה  שהכסף  לדאוג  אחד  כל  על  לכן 

בפיקוח  כשר  השקעות  במסלול  מושקע 

הלכתי.

ואין לומר שלפני גיל 18 עדיין הכסף לא 

שלנו ולא זכינו בו עד המועד שניתן למשוך 

אותו )בגיל 18(, כיון שהכסף מופקד בחשבון 

ע"ש הילד, זוכה בו בקנין "סימטותא" )שזה מנהג הסוחרים שקונה ע"פ 

ההלכה(, כשם שזוכים בכל כסף בדרך העברה בנקאית, וגם האפשרות 

וזכות שימוש בכסף, כמו"כ ישנה  נותנת שליטה  באיזה קרן להשקיע 

אפשרות למשוך את הכסף לצרכים רפואיים ל"ע, נמצא שאין לומר 

שזכייתנו בכסף רק בגיל 18.

עתה נבאר את אופני האיסור בהשקעה בקרן לא כשרה, וזה נוגע שם 

לכל מי שצובר פנסיה וגמל וקרנות השתלמות או משקיע כספים בקרנות 

נאמנות לא כשרות.

הקרן משקיעה ב"מניות" ואג"חים", מניות - הם מנות קטנות של בעלות 

בחברה, שע"י השותפות בה זוכה בחלק מהרווחים כפי הסכום שהשקיע, 

ובכך הוא שותף בחברה.

- אגרות חוב של חברות שמנפיקות שטרי הלוואה בריבית  אגחי"ם 

במטרה להשיג הלוואות לפתח את החברה, וכל מי שקונה חלק באג"ח 

ואם  משמעותו שמלווה לחברה כסף בריבית בגובה המשוער באג"ח, 

האג"ח הוא של חברה ללא היתר עיסקא, הרי הוא מלווה בריבית, וכאשר 

קונים מניות מחברות שמחללות שבת וסוחרים במאכלות אסורות, הרי 

הוא שותף לכל האיסורים הנ"ל ה' ישמרנו.

נעשה שותף בכל  נמצא שכסף המושקע בקופת גמל מסלול כללי 

הדברים שהקופה עושה עבורו, כיון שהקופה מוגדרת ע"פ חוק "קופה 

מנהלת" שקונה בשליחות עמיתי הקרן ובאחריותם.

וכן מלוה את כספו בריבית קצוצה ע"י מנהלי חברת ההשקעות.

כמו כן בקרנות פנסיה ותוכנית חיסכון ניתנת הלוואה בריבית קצוצה 

לעמיתי הקרן ללא היתר עיסקא והריבית ניתנת לכל חברי הקרן.

לכן חובה על כל אחד ואחד להפריש לקרן כשרה שמפוקחת ע"י רבנים 

שמשקיעה רק בהשקעות כשרות ללא ריבית.

ריבית הם מסלולים שמנוהלי ע"י  המסלולים היותר מהודרים ללא 

"גלאט הון" בהכוונת הרבנים הגאונים 

הגר"מ שטרנבוך, הגרמ"ש  שליט"א, 

קליין, הגרש"ז אולמן, הגר"ש רוזנברג, 

הגרש"צ רוזנבלט, הגר"נ קופשיץ ועוד, 

ובהתייעצות מתמדת עם הגר"ד לנדו 

שליטא.

חברות  בשלוש  הם  אלו  מסלולים 

"מיטב דש" "פסגות" "הראל" שסימנם 

מפ"ה.

כמו"כ ניתן להשקיע בבנק המתנהל 

עפ"י היתר עיסקא.

יש עדיפות הלכתית להשקיע בקופת גמל ובמסלול הלכה שמשקיעה 

פיננסיים  וכן משיקולים  הבנקים.  פני  על  מותרים  בדברים  ורק  אך 

כמבואר בתחילת המאמר השערת הרווחים עפ"י נתוני משרד האוצר 

שבבתי השקעות הרווח הוא הרבה יותר מאשר בבנק.

הדרך לבחור במקום כשר פשוטה וקלה:

ולהודיע   *2637 במספר  חסכון  תכנית  לאומי  לביטוח  עכשיו  חייג 

לפקיד באיזה קופה אתה בוחר מתוך השלוש האמורים שסימנם מפ"ה, 

ובמסלול הלכה, וכן אם אתה רוצה להשקיע 50 ₪ נוספים או לא, שזה 

תלוי בבחירה אישית.

מכאן תצא הקריאה על כל עובד/ת בתלוש משכורת שמופרש עבורו/ה 

פנסיה וגמל וקרן השתלמות לדאוג בהקדם האפשרי שיעבור למסלול 

כשר.

יש לציין כי בסיכום התשואות השנתי של משרד האוצר התברר כי 

 372 קרנות הלכה מסויימות הניבו את התשואה הגבוהה ביותר מתוך 

קרנות השתלמות וקופות הגמל בארץ.

וברכת השי"ת היא תעשיר.

מדוע מתחיל ספר שמות בו' החיבור?  
מה היה תפקידם של בני ישראל בגלות מצרים?  
מדוע התמלא הבית אורה בלידתו של משה?  
מדוע נשמט משה מלקבל עליו את שליחות ה'?  

סמיון סמיונוביץ' לוקצקי היה זה שלימד אותי בעבר מה עלי לבקש.

"בכל עבודה", כך נהג לומר, "אם לא תמלא את חלקך בשבת, תעכב 

אחרים. עליך למצוא עבודה בה לא תהיה תלוי באיש. והעבודה היחידה 

)לא היתה במחנה מערכת מים מסודרת(.  זה היא להביא מים  מסוג 

אמנם ֲהָבַאת מים לשלושת אלפים אנשים היא עבודה מפרכת, המיועדת 

לחמישה גברים, אך אם תעשה אותה לבד, תצליח איכשהו להתחמק 

בשבת".

על כן, כאשר שאל אותי קולקה במה רוצה אני לעבוד, היתה תשובתי 

המיידית: "ברצוני להביא מים".

"ומה ארויח מכך?" שאל.

לו, ומיד הגשתי לידיו חמישה עשר  "עשרים וחמישה רובל", אמרתי 

כמקדמה.

זו, הבאת  מאותו ערב היתה לי הזדמנות שלא לעבוד בשבת! עבודה 

מים למחנה, ליוותה אותי עד לסוף תקופת מאסרי.

)מתוך 'להשאר יהודי' – רבי יצחק זילבר זצ"ל(

<<< המשך מעמוד 13
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ציין במכתבו שהחוק להקמת הקרן  דין היהודי  העורך 

הממשלתית לסיוע לעיירות שנשרפו באש, מופיע בספר 

החוקים מימיו של ניקולאי הראשון, שהיה הצאר של רוסיה 

קרוב למאה שנים לפני שנשרפו בתיה של העיירה ראדין. 

הוא גם ציין את שמה המדויק של החוברת ואת המקום בו 

יוכלו החפץ חיים ועוזריו למצוא את הוראת החוק בנושא. 

על אף שברור היה כי החיפוש אחר החוק העתיק והניסיון 

לקבל תקצוב כספי הודות לו, הנו חסר תוחלת, החליט רבי 

אריה לייב הכהן שמאחר ואותו עורך דין יהודי טרח ועמל 

לנסח ולשגר מכתב לחפץ חיים, מן הראוי שהצעתו תזכה 

לפחות לבדיקה הולמת לפני שתישלל על הסף. 

לייב לראש האצילים במחוז בו שוכנת  פנה רבי אריה 

העיירה ראדין, והלה הביט בו כמשתומם: "מימי לא שמעתי 

ניסיונות דומים שנעשו עם כמה  על חוק מעין זה", אמר. 

וכמה בכירים במחוז העלו תוצאה דומה. 

נואש. הוא המשיך לשאול  לייב לא אמר  אך רבי אריה 

ולחקור על אודות החוברת עליה סיפר העורך דין היהודי, 

גדולה  יסודי הצליח למצוא בספריה  חיפוש  ואכן לאחר 

ניקולאי פבלוביץ'  וילנא את חוברת החוקים מימות  בעיר 

– ניקולאי הראשון. עלעול יסודי בין דפי החוברת הניב את 

התוצאה הרצויה: באותיות שחורות על גבי נייר מצהיב נכתב 

במפורש שהצאר מורה להקים קרן ממשלתית אשר תעניק 

סיוע כספי לעיירות שניזוקו קשות מדליקה שנפלה בהן. 

כשלשון החוק והמיקום המדויק שלו בידו פנה רבי אריה 

לייב ללכת המושל המחוזי השוכנת בוילנא, כשיחד עמו 

נוסף מתושבי ראדין ששלט היטב בשפה הרוסית.  יהודי 

בהגיעם ללשכת המושל, התברר ששם דווקא כן מכירים 

והגשת בקשה  ולאחר מילוי טפסים  את החוק המדובר, 

בצינורות  לטיפול  יועבר  להם שהנושא  נאמר  מסודרת 

המקובלים. 

רבי אריה לייב והמלווה אשר עמו שבו לראדין כשבלבם 

תקווה קלושה שאכן יפעלו הדברים את פעולתם. היטב 

ידעו כי אותה ממלכת רשע אשר אינה מטה חסד כלפי 

היהודים, לא תשמח במיוחד לתרום כספי סיוע לעיירה 

היהודית, אך את ההשתדלות שלהם הם עשו על הצד 

הטוב ביותר. 

**

החורף הרוסי החל לתת את אותותיו בעיירה השרופה. 

שמי האזור התקדרו בעבים שחורים וגשמי זלעפות ניתכו 

ארצה במשך ימים ואף שבועות. האפר השחור שעוד נותר 

לאחר שרוחות הקיץ שיחקו בין בתי העץ השרופים, נשטף 

ושברי עצים  בוץ  נחלים של  יחד עם  לעיירה  אל מחוץ 

חרוכים. חלק מהתושבים כבר הספיקו להקים את בתיהם 

החדשים, אבל רובם עוד היו בעיצומה של מלאכת הבנייה. 

הספיקו  לא  הבתים  בניית  את  אלו שכבר השלימו  גם 

ימים  לאבזר אותם כראוי, מיטות כמעט לא היו באותם 

בבתי העיירה, תנורים היו מצרך נדיר, ואת החלונות אטמו 

במקרים רבים בלוחות עץ גסים ובלתי מהוקצעים. 

תושבי העיירה שבתיהם עדיין לא היו מוכנים למגורים, 

שכרו חדרים בבתיהם של אלו שכבר הספיקו להשלים את 

הבנייה. כך גרו כולם בצפיפות ובדוחק, כשהחפץ חיים ובני 

משפחתו ממשיכים להגיש עזרה וסיוע כפי הנדרש וכמיטב 

יכולתם. 

חגי תשרי כבר עברו, ואדמתה הבוצית של ראדין החלה 

וצחורים. הקור העז לא  להתכסות בפתיתי שלג קלילים 

נערמה מדי פעם  וכך  ולהיעלם,  אפשר לשלג להתמוגג 

שכבת שלג חדשה על השכבות הקודמות שטרם הספיקו 

פניהן להשחיר מטביעות רגליהם של תושבי העיירה. 

על דלת ביתו של החפץ חיים המשיכו להקיש מעת לעת 

שליחים שהגיעו מעיירות מרוחקות, ובידיהם סכומי כסף 

קטנים וגדולים, שנשלחו כתרומה לתושבי העיירה, הודות 

למכתבים הרבים ששיגר רבי אריה לייב בעת שאביו החפץ 

חיים כיתת את רגליו במסעו לגיוס הכספים לאחר השרפה 

לתושבים  כמובן  חולקו  הגיעו  הכספים שעוד  הגדולה. 

הנזקקים, וכך הצליחו תושבי העיירה לשרוד יום ועוד יום.

**

והכפור  חודש שבט כבר הגיע. החורף מוסיף להתחזק 

האומללים.  תושביה  כמעט משתק את  בעיירה  השורר 

יושב רבן של ישראל יחד עם בנו רבי  בבית החפץ חיים 

אינו  חיים  בעיון ההלכה. החפץ  ועוסק עמו  לייב,  אריה 

חיבורו  נתונים בהשלמת  כל מעייניו  לריק.  רגע  מבזבז 

הגדול ה'משנה ברורה'. תדיר היה אומר שאין האדם יודע 

כמה יחיה עלי אדמות, ועל כן הוא חייב לזרז את עצמו 

ולסיים את החיבור הענק שלו.  

רבי  נקישות רמות שנשמעו מכיוון הדלת, הקימו את 

אריה לייב מלימודו עם אביו. על מפתן הדלת ניצב יהודי 

והנשיפות  והקצרות,  מתושבי העיירה, נשימות התכופות 

גדושות ההבל שנפלטו מפיו העידו עליו כאלף עדים, שאת 

הדרך לכאן הוא עשה בריצה מהירה. אולי אפילו מבוהלת.

המשך יבוא בעז"ה.

פרק ז // גנרל חורף 

תקציר הפרקים הקודמים:
חיים  החפץ  מרנא  יצא  בשבוע  חמישי  יום  של  בערבו 
גזירה קשה המרחפת על  לעיר אראני, לאחר שחזה בחלומו 
יום השבת פרצה דלקה באסמו של  בבוקר  ראדין.  העיירה 
אחד הנוכרים, וכמעט כל בתי העיירה עלו באש. החפץ חיים 
יצא לגייס תרומות לצורך שיקום העיירה, ושב כעבור עשרה 
נוראה  צרה  לישב בשלווה, אך  חיים  ביקש החפץ  שבועות. 
התרגשה על ביתו בפטירתה של רעייתו הרבנית. החפץ חיים 

ובני המשפחה שקועים באבלם הכבד, אך אינם יכולים להתנער 
נבנו מחדש,  מהצורך לדאוג לכל בני העיירה שבתיהם טרם 
מעורך  מגיע  מכתב  ענק.  בצעדי  מתקרב  המאיים  והחורף 
רוסיה,  פי החוק בממלכת  כי על  יהודי מוילנא, המציין  דין 
יכולים לבקש סיוע כספי מקרן  תושבי עיירה שנשרפה באש 

ממשלתית שהוקמה במיוחד לשם כך. 
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סיפור בהמשכים
מאת: יעקב א. לוסטיגמן
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קובץ הלכתי, מקוצר ומעשי, העוסק בענין ''ביומו תתן שכרו''

בדף קי"א. מבואר, שיש חיוב לתת שכר לפועל ביום שגמר את עבודתו. 

אם השלים את עבודתו ביום - חייב לשלם לו בו ביום לפני השקיעה, 

ואם גמר לעבוד בלילה - צריך לשלם לו במשך הלילה עד עלות השחר.

זוהי מצות עשה שנאמר "ביומו תתן שכרו", ואיסור לא תעשה שנאמר 

"לא תלין פעולת שכיר אתך עד בוקר".

וגם על מצות לא  - עובר גם על מצות עשה  אם לא שילם בו ביום 

תעשה.

חיוב זה נאמר בין בשכר אדם לעבודה, כגון מטפלת, נהג מונית או בעל 

מלאכה, ובין אם שכר כלי לעבודה.

יש להבחין במזמין עבודה אצל פועל בין אם החומרים של בעה"ב, שאז 

יש כאן איסור הלנת שכר, לבין אם החומרים הם של הפועל שאז העובד 

עוסק בשל עצמו ומוכרו למזמין ואין איסור של הלנת שכר )קצוה"ח סי' 

של"ט סק"ג(.

אם אין לו כסף - אינו עובר על האיסורים הנ"ל, אך אם יש לו, אלא 

שצריך את הכסף עבור דבר אחר - חייב לשלם את שכר הפועל, ואף אם 

על ידי כך לא ישאר לו כסף לענג בו את השבת, שחובת תשלומי שכיר 

חמורה יותר ממצות עונג שבת )משנ"ב סי' רמ"ב בבה"ל(.

ואם יכול להשיג הלוואה בקלות צריך ללוות כדי לקיים מצות "ביומו 

תתן שכרו" )אהבת חסד פ"ט ס"ז(, ויש לדון אם צריך לקחת משיכת יתר 

)אוברדראפט( מהבנק עבור זה ולשלם עקב כך ריבית בהיתר עיסקא, או 

שיחמיר לא ללוות בהיתר עיסקא.

אם לא תבע השכיר את שכרו אין עוברים ב'בל תלין', כיון שמסכים 

ומוותר על איחור השכירות, אכן אם נמנע ממנו לתבוע מאיזה סיבה, או 

שניכר שמתבייש מלתבוע - אין בזה פטור מלשלם שכרו בזמנו )אהבת 

חסד פ"ט סי"א(.

י' בהערה(, שכאשר שוכר פועל ומצוי  כתב ה'אהבת חסד' )סוף פרק 

שמתמקח על המחיר - ראוי לקצוב שכרו מראש, שאז אינו חייב יותר 

ממה שקצב, אבל אם מתמקח אחרי שעבד, ואינו משלם כרצונו, אלא 

שאין הפועל רוצה לריב איתו - עובר בזה על עושק שכר שכיר.

ונבאר כמה הלכות מעשיות:
כיצד ראוי לשלם לפני גמר העבודה

א. השוכר פועל - מחויב לשלם לו ביום גמר עבודתו, ומקיים בכך מצות 

עשה ול"ת, אם שילם לו קודם גמר עבודתו, לא עבר כמובן על הלנת 

שכר, אך הפסיד את קיום המצוה כיוון ששילם קודם שמתחייב. העצה 

לכך היא, לומר לו שהמעות יהיו פקדון בידו ]ואף יתן לו רשות להשתמש 

בהם[, עד גמר העבודה שיחול המצוה, ואז יזכה במעות ויקיים המצוה.

הלנת שכר קטן
ב. איסור הלנת שכר נאמר גם בקטן. לפיכך, כאשר מבקש מילד לעשות 

עבורו שרות, ומבטיח לו ממתק - מחויב לתת לו בו ביום, ואם לא נתן 

לו - עובר בעשה ול"ת )נתיב החסד פ"ט ס"ק ט"ז(.

תפירת בגד והזמנת משקפיים
ג. השוכר תופרת כדי לתפור לו בגד - יש בזה חילוק, אם נותן לה בד 

משלו ושוכר אותה למלאכת התפירה - יש בזה איסור של "בל תלין", אך 

אם התופרת קונה את הבד ותופרת עבור הלקוח - אינה נחשבת פועל, 

אלא מוכרת מוצר משלה ואין בזה איסור הלנת שכר.

וכן בהזמנת משקפיים אין איסור בל תלין כפי האמור.

שכר נהג מונית
המזמין נהג מונית או הסעות - יש בזה מצוה לשלם שכרו ביומו,  ד. 

וראוי לשלם בסוף הנסיעה לקיים את המצוה, ואם משלם מראש - יתן 

כפקדון עד גמר הנסיעה, ואם הוא נהג קבוע ומשלם לו בסוף החודש - 

הכל לפי תנאו.

תשלום בצ'ק
ה. אם משלם בצ'ק דחוי בהסכמת הפועל - אינו עובר על האיסור, אך 

לא קיים את המצוה, והעצה היא שיתן לו מתחילה צ'ק דחוי על רוב 

הסכום, ואת השאר ישלם במזומן.

עצה מעשית לקיום מצוה זו בקלות
ו. החפץ במצוות ורוצה לקיים מצוה חשובה זו של "ביומו תתן שכרו", 

ובפרט בזמן שלומדים את דיני המצוה בדף היומי - ראוי שיבקש מחברו 

שרות מסוים, כגון שימזוג לו כוס מים או כוס קפה במחיר שקל אחד, 

ולאחר שחברו נותן לו, מיד ישלם שקל בשכרו - ובזה מקיים מצוות עשה 

ול"ת מן התורה, ויהי נועם וגו'.

ובכך נזכה ללמוד וללמד ולשמור ולעשות את כל דברי התורה הקדושה.

 למה כדאי לבקש מחבר שימזוג לך כוס תה
תמורת שקל אחד ולשלם לו מיד?

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

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'
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אפיית לחם חלבי / בשרי

 אכילת בשרי וחלבי
על שולחן אחד

 כיצד ניתן לאכול פרי עם גרעינים
 ולא לעבור על איסורי בורר?

והאם יש הבדל בין סוגי הגרעינים?

האם מותר לשני בני אדם לאכול על גבי שולחן אחד זה 
חלבי וזה בשרי?

החמירו חכמים שלא לאכול על גבי שולחן אחד שני בני אדם 

האחד מאכלי בשר והשני חלבי כדי שלא יבואו לטעות ולקחת 

אחד מהשני ונמצאו אוכלים בשר וחלב. וכן נפסק בשו"ע )יו"ד 

סימן פח ס"א(. אולם דין זה נאמר בשני בני אדם המכירים זה 

את זה. אך אם אינם מכירים ויושבים במקום ציבורי כל אחד עם 

מאכלו מותר, היות ואין חשש שיקחו אחד מהשני. ואף בשני בני 

אדם המכירים זה את זה ויושבים יחד מותר באופן שעושים היכר 

ביניהם שנותנים שם חפץ כל שהוא שאין דרכו להיות מונח על 

השולחן, או שכל אחד אוכל על גבי מפה נפרדת, היות וזהו תזכור 

שלא יקחו אחד מהשני.

 על כך ועוד בפרק שביעי זה של מלאכת בורר
ובו דיני בורר בגרעיני הפירות

הרב יצחק פוליטנסקי
הוצאת גרעינים מפירות

וזאת מכיון  דיני איסור בורר שייכים גם בפירות שיש בתוכם גרעינים, 

שהגרעינים שהם הפסולת )או במקרים שהם רק מין שונה מהפרי( מחוברים 

בורר  איסורי  על  לעבור  עלול  מפרידם  וכאשר  הפרי  עם  מעורבים  או 

מדאורייתא.

ישנה מחלוקת בין הפוסקים בצורת ההיתר להוצאת הגרעינים,

לדעת המ"ב: בסוגי פירות שרגילים להוציא את הגרעין לפני אכילת הפרי, 

וכדו' שאינם  זיתים, שזיף, משמש, שסק, אפרסק, אבוקדו  תמרים,  כגון 

ראויים לאכילה, כאשר כבר מחזיק את הפרי בידו כדי לאוכלו, מותר לו 

להוציא את הגרעין ביד, מכיון שכך היא דרך האכילה של פרי זה ונחשב 

לבורר הפסולת בשעת האכילה, ומוסיף המ"ב: שיתכן ויהיה מותר לעשות 

כן אפילו לצורך אותה הסעודה ולא דווקא כשמחזיקו בידו לאוכלו, וזאת 

מאחר שכך היא צורת האכילה היחידה המקובלת בפרי זה ובדומה לקליפות 

שהותרו.

החזו"א חולק על כך וסובר: שאסור להוציא את הגרעינים מהפרי אפילו 

כאשר אוחזו בידו לאכול, מכיון שזה לא נחשב שאין דרך אחרת לאכילתו 

ויוצא שבורר פסולת מאוכל, אלא הפתרון הוא: שיאכל את חלק הפרי עד 

וביד השניה  שיגיע לגרעין, או שיחזיק ביד אחת את הגרעין בלי למשוך 

ימשוך אליו את הפרי ללא הגרעין, ובכך יחשב למוציא אוכל מפסולת אך 

יעשה זאת רק בסמוך לסעודה.

גרעין שדבוק בו חלק מהפרי
באופן שחלק מבשר ההפרי דבוק בגרעין ניתן להוציאו כדי לאכול את חלק 

הפרי ואח"כ יזרוק את הגרעין.

גרעיני תפוחים ואגסים
החותך תפוח או אגס לאכילה, אפילו שישנם כאלה שאוכלים אותם עם 

ורובם רגילים להוציא אותם, לכן דינם  הגרעינים, בכו"ז כיון שהם מיעוט 

יהיה תלוי במחלוקת הנ"ל.

גרעיני גויאבה או עגבניה
גרעינים שרגילים לאוכלם יחד עם הפרי כגון גויאבה או עגבניה, אין איסור 

בורר חל בהוצאתם, אך אם הוא איסטניס ומפריע לו גרעינים אלו יתכן ויהיה 

עליהם דיני בורר.

גרעיני מלון
לו לשפוך את הגרעינים  החותך מלון לשני חצאים כדי לאוכלו, מותר 

יכול להוציא ע"י כף את שאריות  וכן  והנוזלים שבתוכו על מנת לאוכלו 

הגרעינים ממנו, כיון שהם נחשבים כמו קליפה המונעת ממנו להגיע אל 

הפרי ורק אח"כ יחתוך את המלון לפלחים.

הוצאת גרעינים ע"י כלי
בכל מקרה אסור להוציא גרעינים ע"י כלי המיוחד לכך כגון כלי להוצאת 

גרעין הזית או כלי להוצאת גרעיני התפוח, מכיון שבורר את הפסולת ע"י 

כלי.

 )התקציר נערך מתוך איל משולש, אורחות שבת ועוד,

אך אין לפסוק ממנו הלכה למעשה ללא עיון במקורות(

האם מותר לאפות לחמניה או לחם כאשר עורבב בבצק 
חלב או שומן בשר?

גזרו חז"ל ונפסק בשו"ע )יו"ד סימן צז ס"א( שלא לאפות לחם 

או שאר דברי מאפה כאשר עורבב בבצק חלב או שאר דברים 

חלביים ולא ניכר כלפי חוץ, מחשש שמא הדבר יביא למכשול ולא 

ידעו בני הבית על כך ויבואו לאוכלו עם מאכלי בשר. וכן להיפך 

שלא לאפות פת ולערבב בו דבר מאכל בשרי שאינו ניכר מחשש 

שמא יאכלוהו עם דברי חלב. אולם כאשר משנה את צורת הפת 

ועושה בה היכר שצורתו ידועה שהוא חלבי או בשרי, מותר. ]כגון 

בורקס חלבי בצורה משולשת[.  וכן כאשר לש את העיסה בחלב 

בצורה רגילה אך בכמות מועטת כדי אכילה לאותה סעודה, מותר. 

ולדעת הרמ"א אף אם אופה בכמות לאותו היום. אולם עוגות 

ועוגיות הנאכלות לקינוח ולמתיקה, מותר ללוש אותן בחלב, היות 

ואין דרך לאוכלם עם בשר ולא יבואו לטעות.

ה 
 הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א

מחבר הספר "הכשרות למעשה"
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לאחר שש שנים נפתח שוב הרישום לתכנית 'קנין הלכה' )3(
כל  השאלות והתשובות

1. מה היא תכנית 'קנין הלכה' ?
נוטלים חלק אלפי לומדים  'קנין הלכה' הוא מסלול לימוד רציף, בו 

מכל רחבי העולם. מטרת התוכנית היא לימוד עיוני ויסודי של הנושאים 

המרכזיים בהלכה באורח חיים וביורה דעה. הלימוד מתבצע בדרך של 

דרך שיטות  ברחבי הש"ס,  הסוגיות החל מהסוגיות ממקורם  לימוד 

הראשונים והפוסקים בסוגיות אלו, פסקי ההלכה כפי שנקבעו ברמב"ם, 

טור ושולחן ערוך, וכלה בפסקיהם ההלכתיים של גדולי הפוסקים לאורך 

כל הדורות, עד לגדולי פוסקי ההלכה בדורנו.

במסגרת התוכנית נלמדים )בשני מחזורים( הלכות שבת, הלכות שביו"ד 

ח"ב, בשר וחלב, תערובות, מליחה, פסח, הגעלת וטבילת כלים, שביעית, 

ריבית, מקואות, עירובין, סת"ם, ברכות, ועוד. משתתפי התוכנית מקבלים 

מדי חודש בחודשו חוברות עם 'מראי מקומות' הגדושה ומלאה בהכוונה 

לעריכת המבחנים אחת  ומתכנסים  הנלמד,  וסיכום  הסוגיות  לשרשי 

לששה חודשים.

מראי המקומות נכתבים על ידי אחד המיוחד מגדולי ההוראה שליט"א 

אשר ידיו רב לו בבהירות הסוגיות משורשם עד להכרעת ההלכה למעשה, 

הנוגעים  ונידונים  וכן שאלות  כל הנלמד,  וכוללות שאלות סיכום על 

למעשה. השאלות נכתבות ע"י תלמידי חכמים מופלגים בעלי הוראה.

2. מתי החלה לפעול התוכנית ומי מנחה אותה?
זצ"ל  הדור  פוסקי  גדולי  במעמד  תשס"ו  בשנת  נוסדה  התוכנית 

ושליט"א, תוך התייעצות צמודה ומעקב קפדני של מרן רבינו הגרי"ש 

אלישיב זיע"א, מרנא בעל 'שבט הלוי' זצוק"ל, ויבלחט"א מרן הגאב"ד 

רבי ניסים קרליץ שליט"א. גדולי ישראל מכל החוגים והעדות עוקבים 

ורבים הם המו"צים המשתתפים בה באופן  אחר התקדמות התוכנית, 

פעיל ונוטלים חלק בעריכת המבחנים.

3. האם יש פיקוח של גדולי תורה על תכני הלימוד ואופיו?
התוכנית נמצאת תחת פיקוחו ההדוק של הגאון הגדול רבי משה שאול 

קליין שליט"א, אשר הופקד על המלאכה על פי הוראת מורו ורבו מרן 

בעל שבט הלוי זצוק"ל. בראש התוכנית עומד הרה"ג רבי שלמה גנס 

מב"ב המכהן כראש כולל הוראה, וגדולי פוסקי ההלכה בדורנו מעודכנים 

באופן שוטף בתכנים הנלמדים, בקצב הלימוד ובכל פרטי התוכנית. מאז 

הקמתה ועד כה התקבלו כל ההחלטות החשובות אך ורק על פי הנחיות 

שקיבלה הנהלת 'דרשו' מגדולי התורה.  

4. כל אחד יכול להצטרף ל'קנין הלכה'?
תכנית הלימוד ומבחני קנין הלכה מיועדת בעיקר לאברכים מעל גיל 30 

ומעלה שעסקו בעיון בסוגיות הש"ס במסכתות שבת נדה וחולין ושואפים 

עד לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא.  לימוד הסוגיות  למצות את 

ומתוכם גם להורות הוראה ולהכשיר את עצמם לקבלת "היתר הוראה" 

בעתיד מגדולי הדור. התכנית אינה מיועדת לאברכים שהינם בעלי היתר 

ונו"כ  הוראה או שלמדו כבר בעיון את עיקרי ההלכות בטור ב"י שו"ע 

הנלמדות במסגרת תכנית זו.  או אלו שנבחנו במסגרת תכנית קנין הלכה 

בחמש שנים הקודמות.

עד  המצורף  בטופס  ורק  אך  יתקבל  הלכה  קנין  לתוכנית  הרישום 

לתאריך ט"ו בשבט תשע"ז בלבד.

הנרשמים תשובה  יקבלו  חג הפסח  ערב  עד  בל"נ,  הרישום,  לאחר 

לבתיהם בדבר קבלתם או אי קבלתם למבחן הקבלה לתכנית. 

יוכל  מי  יקבעו  פיהם  שעל  פרמטרים  מספר  קבעה  דרשו  הנהלת 

להתקבל להרשמה לתכנית במילגות, כאשר המתקבלים לתכנית, יבחנו 

במבחן קבלה שיערך בחודש תשרי תשע"ז שבהם כאמור מאות הנבחנים 

בעלי הציון הגבוה יוכלו להכנס לתכנית במילגות מלאות.

5. איך מקבלים חוברת 'מראי מקומות'?
יכול לקבל את חוברות ה'מראי מקומות' של התוכנית,  כל המעוניין 

ואף להשתתף במבחנים, לקבל ציון שיסייע לו להעריך את מידת הידע 

שלו בחומרים הנלמדים. כאשר מלגות ניתנות רק למי שהתקבל לתכנית 

ואושר על ידי ההנהלה.

עוד  ורבים  מלגות,  קבלת  ללא  בתוכנית  וטובים משתתפים  רבים 

יותר לומדים על פי סדר הלימוד התוכנית, מבלי לקחת חלק בעריכת 

המבחנים. החוברות של ה'מראי מקומות' מופצות באלפי עותקים לפי 

הזמנה, וכוללים רבים בארץ ובעולם מצמידים את תוכנית הלימוד שלהם 

למסלול הלימוד של 'קנין הלכה'.

מי שמעוניין  וכל  במייל,  תפוצה  לרשימת  חינם  מופצות  החוברות 

 ,02-560-9000 'דרשו' בטלפון שמספרו  יכול לפנות למשרדי  בקבלתן 

ולהירשם לקבלת החוברות במייל. או בדואר, בעלות של שלושה שקלים 

לחוברת, ובתוספת תשלום של עשרה שקלים למשלוח.

כוללים הלומדים הלכה ומבקשים לקבל את החוברות זכאים לקבל 

עותק אחד מודפס ללא עלות, והם יכולים לשכפל ולצלם את החוברות 

כרצונם.

ועוסקים  'קנין הלכה',  פי מסלול  על  מי שלומדים הלכה שלא  גם 

לפנות למשרדי  יכולים  בעבר במסגרת התוכנית,  בנושאים שנלמדו 

הארגון ולקבל את החוברות הרלוונטיות עבורם. החוברות הפכו לנכס צאן 

ברזל בכוללי ההלכה ברחבי העולם.

בסימן הועידה העולמית של 'דרשו' שהחלה השבוע בקונטיקט ארה"ב:
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"דרשו" זכה להגדיל תורה בישראל, ע"י הוספת מאות אלפים 
ומליוני שעות של לימוד התורה, ובפרט זכה להחדיר להרגיל 

 ולהכניס את לימוד ההלכה מדי יום שעי"ז יודעים
את הדרך ילכון בה ואת המעשה אשר יעשון

הועידה העולמית של 'דרשו' נפתחה ביום רביעי בארה"ב • משלחת מישראל יצאה בראשותו של הגאון הגדול רבי ברוך דב 
פוברסקי שליט"א ראש ישיבת פוניבז', וחבר מועצת הנשיאות של הדף היומי בהלכה • גדולי ראשי הישיבות בארה"ב וחברי 

מועצת גדולי התורה יישאו דברי חיזוק והדרכה במהלך ה'קונוונשן' שייחתם ביום ראשון בבוקר 

לימוד התורה  ועידוד  הועידה השנתית של הארגון העולמי לחיזוק 

נפתחה ביום רביעי בארה"ב  בעשרים שנה למהפכה התורנית של 'דרשו' 

גדולי ישראל  כינוסה קיבלה משלחת דרשו את ברכתם של  ולקראת 

שליט"א. 

דרשו לקראת  מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א אמר למשלחת  כ"ק 

הועידה כי "דרשו" זכה להגדיל תורה בישראל, ע"י הוספת מאות אלפים 

ובמוצ"ש,  ובערב, בערב שבת  ומליוני שעות של לימוד התורה בבוקר 

ולהכניס  זכה להחדיר להרגיל  ובפרט  הזמנים,  ובבין  וחג  בימי שבת 

יום ביומו בכל מרכזי  את לימוד ההלכה מדי 

התורה, שעי"ז יודעים את הדרך ילכון בה ואת 

המעשה אשר יעשון.

הגמ' בכמה מקומות אומרת את הל' "ברם 

זכור אותו האיש לטוב" על אלו שגרמו שלא 

תשתכח תורה, זכה דרשו שע"י לימוד התורה 

נשתרש בכל שכבות הצבור, בכל שעות היממה.

יתן שהזכות של כל  הנני לברכם שהקב"ה 

אות ואות בתורה תעמוד לכלל ישראל שנזכה 

בנו  ויקוים  עולם,  לאורו של  באמת במהרה 

לימוד  ובזכות  תאיר",  ציון  על  חדש  "אור 

התורה נזכה לגדל בנינו לתורה וליראה לעלות 

במהרה  צדקנו  משיח  לקראת  ברינה,  לציון 

בימינו בירושלים הבנויה אמן כן יהי רצון.

אלו,  בימים  נרחבת  ופעילות  רבה  תכונה 

לקראת הועידה העולמית של 'דרשו' שנפתחה 

20 שנה להקמת  ביום רביעי בארה"ב בסימן 

בעולם  הגדולה  כאכסניה  המשמש  הארגון 

לימוד שונים  ב-14 מסלולי  לומדים  לרבבות 

במגוון מקצועות התורה. 

בעשרים שנות פעילותו חולל 'דרשו' מהפכה של ממש במספר תחומים, 

שהבולטים מביניהם הם לימוד דף היומי על הש"ס הבבלי ביסודיות 

ובמטרה לזכור את הלימוד לאורך ימים ושנים, כמו גם הפיכת לימוד 

הדף היומי בהלכה ב'משנה ברורה' באופן קבוע ויומיומי תוף שינון וחזרה 

בקביעות ועמידה בכור המבחן אחת לחודש, לנחלתם של רבבות יהודים 

ועד  וילדים שטרם הגיעו למצוות,  בכל רחבי העולם, מנערים צעירים 

לישישים מופלגים שמקפידים על הלימוד היומי ומשתתפים בקביעות 

במבחנים החודשיים. 

המשלחת מישראל לועידה העולמית יצאה בראשותו של הגאון הגדול 

מועצת  וחבר  פוניבז'  ישיבת  ראש  פוברסקי שליט"א,  דב  ברוך  רבי 

הנשיאות של 'הדף היומי בהלכה'. הגרב"ד פוברסקי הינו אורח הכבוד של 

ויישא את המשא המרכזי במעמד המרומם שיתקיים במוצאי  הועידה, 

מלווה  בסעודת  שמות  פר'  קודש  שבת 

דמלכה שתשולב עם סעודת מצווה לרגל 

סיום מסכת בבא מציעא מהתלמוד הבבלי, 

במסגרת  האחרונה  בתקופה  שנלמדה 

המחזור הי"ג של 'הדף היומי'. 

בסדרת  רביעי  ביום  נפתחה  הועידה 

דרשו  צוותי  שקיימו  פנימיים  כינוסים 

מרחבי העולם שהתכנסו בארה"ב, לסיכום 

והאדרת  העצמת  פעילות  שנות  עשרים 

תוכניות  במגוון  תבל  רחבי  בכל  התורה 

חזון  בהצבת  גם  עסקו  הצוותים  דרשו. 

וחיזוק  עידוד  פעילות  להמשך  ויעדים 

תוך  הלימוד,  והשבחת  התורה  לימוד 

הארגון  של  האדירה  הפריסה  העמקת 

בכל רחבי העולם היהודי, וצעדים שיינקטו 

בשנים הקרובות בס"ד, במסגרת הפעולות 

לריבוי המשתתפים בתוכניות השונות. 

השלב  ייפתח  קודש  שבת  לקראת 

השני של הועידה שייערך בראשות ראשי 

ישיבות, מורי הוראה, דיינים, מגידי שיעור של 'הדף היומי בהלכה' ורבנים 

ידועי שם, במסגרתו יתכנסו עשרות מנהלי סניפים של 'דרשו' מעשרות 

ומשתתפי  ועמם מאות מנבחני  רחבי ארה"ב,  בכל  הפזורות  מדינות 

לייצג את רבבות  'דרשו' מכל רחבי צפון אמריקה, שנבחרו  תוכניות 

הנבחנים והמשתתפים בועידה העולמית. 

כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א לקראת הועידה השנתית של דרשו:

כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א
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הברכה השניה בברכת המזון
נושא הברכה השניה שבברכת המזון הוא ההודאה על נתינת הארץ לישראל; ומזכירים בה את ברית המילה והתורה, 	 

משום שעל ידן ובזכותן ניתנה הארץ לישראל. 

מי לא הזכיר בברכה השניה שבברכת המזון את ארץ ישראל, ברית המילה, או התורה - יש אומרים שיחזור לתחילת 	 
ברכת המזון, ויש אומרים שיחזור רק לתחילת הברכה. ואשה לא תחזור.

שלוש הברכות הראשונות שבברכת המזון הן מדאורייתא, והרביעית - מדרבנן. וכדי להבדיל ביניהן, נהגו שהמברך עצמו 	 
עונה 'אמן' על ברכתו לאחר הברכה השלישית.

הברכה השלישית בברכת המזון
בקשת 	  של  האחד  לחתימתה,  מקבילים  נוסחים  ושני  לפתיחתה,  נוסחים  שני  יש  המזון  שבברכת  השלישית  לברכה 

רחמים, והשני של בקשת נחמה.

בשבת אומרים בברכת המזון 'רצה והחליצנו', וביום טוב, חול המועד וראש חודש - 'יעלה ויבוא'. ומפני שיש באמירות אלו 	 
בקשת רחמים, קבעו לאומרן בברכה השלישית, שאף היא בקשת רחמים.

יש אומרים שבאמירת 'יעלה ויבוא' בברכת המזון יש לדלג על המילה 'מלך', ולומר: "כי קל חנון ורחום אתה"; ולא נהגו כן.	 

שכחת 'רצה' ו'יעלה ויבוא' בברכת המזון
מי ששכח לומר בברכת המזון 'רצה', או 'יעלה ויבוא', ונזכר לאחר שסיים את ברכת המזון - בסעודת ליל שבת ושחרית 	 

של שבת, ובסעודות יום טוב, צריך לברך שנית.

ויבוא', ונזכר לאחר שסיים את ברכת 'בונה ירושלים', בטרם שהתחיל 	  'יעלה  מי ששכח לומר בברכת המזון 'רצה', או 
ברכת 'הטוב והמטיב' - יברך ברכה נוספת להשלמה, כנוסח שבסידורים.

מי ששכח לומר בברכת המזון 'רצה', או 'יעלה ויבוא', ונזכר לאחר שהתחיל 'הטוב והמטיב' - בימים ששכחה זו מחייבת 	 
לברך שנית )ראה לעיל( - צריך לחזור לראש ברכת המזון.

בראש חודש ובחול המועד, אף על פי שאסור להתענות בהם, אין חובה לאכול פת, ולכן השוכח 'יעלה ויבוא' אינו צריך 	 
לברך שנית. 

השוכח 'יעלה ויבוא' בראש חודש או בחול המועד, ונזכר לאחר ברכת 'בונה ירושלים', לפני שהתחיל 'הטוב והמטיב', יברך 	 
ברכת השלָמה.

נשים חייבות בסעודת שבת, ולכן אשה ששכחה לומר 'רצה' בברכת המזון בשבת צריכה לברך שנית. ויש אומרים שגם 	 
בשבת אינה צריכה לברך שנית.

השוכח לומר 'יעלה ויבוא' בברכת המזון בראש חודש שחל בשבת, אינו צריך לברך שנית. ואם שכח בשבת לומר 'רצה', 	 
שאז מברך שנית, יאמר בברכתו השניה 'יעלה ויבוא'.

מי ששכח לומר 'רצה' בברכת המזון בסעודה שלישית של שבת, אינו צריך לברך שנית. ואם קיבל עצמו כחובה לאכול 	 
פת בסעודה שלישית - יש שכתב שדינּה כשתי הסעודות הראשונות. 

מי שאכל פת בשבת לפני השקיעה והמשיך בסעודתו עד למוצאי שבת - יאמר 'רצה' בברכת המזון. וכן כשמברך במוצאי 	 
יום טוב וראש חודש על מה שאכל לפני השקיעה - יאמר 'יעלה ויבוא'.

מדוע מזכירים בברכת המזון את ברית המילה והתורה?
השוכח 'יעלה ויבוא' בראש חודש אינו צריך לברך ברכת המזון שנית - מדוע?
וכיצד נברך ברכת המזון בסעודה שלישית בשבת שחל בה ערב ראש חודש?
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סיר שהוסר מהכיריים והונח על השיש - האם מותר להחזירו למקומו?
והאם יש איסור 'בישול' בעצמות?

הרב יהודה יעקבזון
אסור להניח בשבת סיר ובו תבשיל על גבי האש, אף אם הוא מבושל 

כל צורכו, ואף אם המשך הבישול מזיק לתבשיל. אולם המסיר קדרה 

- כאשר אין בכך איסור  בשבת מעל האש, רשאי להחזירה לכתחילה 

'בישול' - בתנאים הבאים: א. האש 'גרופה וקטומה' )- ראה במקורות(; ב. 

הסיר נותר בידו; ג. למנהג האשכנזים - צריך שבשעת הסרת הסיר יהא 

בדעתו להחזירה. 

ובדיעבד, למנהג האשכנזים, אף אם לא היה בדעתו להחזיר את הסיר 

למקומו, ניתן להחזירו, אך אם גם הניחו מידו - יש אומרים שאין להחזירו, 

ויש מקלים כשהניחו על גבי כסא ולא על גבי קרקע. והנחת הסיר על 

השיש שבמטבח, או השולחן - יש אומרים שדינה כהנחה על כסא, אך 

יש אומרים שהנחתו על השיש היא כהנחה על גבי קרקע, כיון שרגילים 

להניח שם את הסיר בגמר הבישול, והנחה זו נחשבת כסילוק גמור של 

הסיר מעל האש, בניגוד להנחתו על כסא, שנחשבת רק כסילוק ארעי של 

הסיר מעל האש. 

בישול בתבשיל  איסור  דווקא כשאין  הוא  להחזיר  וכאמור, ההיתר 

שבסיר. ונדון מצוי הנוגע לזה, הוא בסיר 'חמין' )טשולנט( שיש בו עצמות 

וכאשר מחזירים  ונעשות ראויות לאכילה,  המתרככות בבישול מרובה 

אותו אל האש בשבת, מוסיפות העצמות להתרכך: יש אומרים שכל זמן 

שהעצמות לא התרככו באופן שהן ראויות לאכילה, הן נחשבות כאינן 

מבושלות כל צורכן, ויש איסור בהן איסור בישול, ואף אלו שאינם רגילים 

לאוכלן, אינם רשאים להקל בכך אם רבים מבני המקום רגילים לאוכלן; 

ויש  ורק במקרה של ספק אם התבשלו כל צורכן רשאים הם להקל. 

אומרים שאין איסור בישול בריכוך העצמות אלא לאלו הרגילים לאוכלן 

בלבד.

]שו"ע רנג, א-ב, עם משנ"ב וביה"ל; ביאורים ומוספים דרשו, 65, 66 ו־73[

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

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

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

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

ולהפיץ את עלון 'לקראת שבת' 
בכל רחבי הארץ


