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הרב בנימין בירנצוויג
"ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב ְׁשֵני ַחָּייו ֶׁשַבע ָׁשִנים ְוַאְרָּבִעים ּוְמַאת ָׁשָנה" )בראשית מ"ז, כ"ח(

פלא עצום ישנו בפסוק הראשון של פרשת ויחי. התורה מונה את שנות 

חייו של יעקב אבינו, לפני מותו, וכי היכן מצינו שמונים את שנות חייו 

של האדם קודם מותו?

קושיא זו הקשה מרן בעל ה'אגרות משה', רבי משה פיינשטיין זצ"ל, 

וביאר, שהתורה באה ללמדנו על גדלות חייו של יעקב אבינו, שכל שנות 

חייו, בין בילדותו בין בזקנותו, היו שוות בחוזק אמונתו בבורא עולם. 

והקשיים  יעקב אבינו, על הנסיונות  חייו של  כשלומדים את מסכת 

שעבר, בילדותו בבית אביו בצל אחיו עשו, בימים בהם שהה בבית עבר, 

ונישואי רחל לאה, ולאחר  ולאחר מכן בבית לבן, בכל תקופת עבודתו 

מכן בצער הגדול שהיה לו על העלמות יוסף, ולקיחת בן זקוניו למצרים, 

וכל רדתו למצרים, הרי אין לתאר אלו תקופות של צער ומכאוב עברו 

על יעקב אבינו בחייו, ובכל זאת שמר על אמונת חוסן בבורא עולם, ללא 

שום הבדל בין זמן לזמן. 

לכך כתבה התורה מספר שניו עוד קודם מותו, ללמדנו, כי כל חייו 

שווים היו לטובה בכל זמן ועת.

הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל הביא מדברי חז"ל ]הובא ברש"י פרשת 

וישב לז, לה[, שהיה ידוע ליעקב אבינו מפי הגבורה, שאם אחד מבניו 

ימות בחייו - אין לו חלק לעולם הבא. עם ישראל לא יכול להתקיים ללא 

י"ב השבטים, וכשעם ישראל לא קיים - העולם כולו בטל. מבהיל לחשוב! 

כי יעקב אבינו חי בתחושה זו שאין לו עולם הבא, במשך עשרים ושתיים 

שנה, מצב המביא אותו לחשוב, כי לכאורה אין סיבה לעבוד את הקב"ה, 

שהרי כל תכלית העולם הזה הוא לחיי העולם הבא, ולא מצינו אצל יעקב 

אבינו שום שינוי בעבודת ה' שלו בכל תקופת חייו.

כל אדם עובר תקופות קשות ונסיונות בחייו, שלפעמים עלולות לגרום  

לו הרהורי מחשבות של יאוש, בריחה ועוד, אך האדם החזק באמונתו, 

החי את ה' בכל רגעיו, ויודע כי הוא מנהיג העולם, וכל דבר נעשה בתוקפו 

והנהגתו ברחמים גמורים אינו מתייאש בנקל, שכן עם מחשבות אמונה 

בהירות, אפשר לשרוד גם תקופות קשות בחיים... ונאמן הוא לשלם שכר 

ליראי שמו!

מעשה נורא שקרה בימות הזעם של השואה האיומה, סיפר הגאון ר' 

גרשון ליבמן זצ"ל, מתלמידי הסבא מנובהרדוק זיע"א. 

הרב ליבמן פגש פעם ישיש זקן ברוסיה, שסיפר לו שהוא יהודי. שאל 

אותו הרב במה הוא יהודי? אך היהודי לא ידע כלום מיהדותו, לא קריאת 

שמע, לא תפילה לא שבת ולא יום כיפור! כלום ממש! רק פסוק אחד 

הוא ידע לדקלם "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב 

לבב מרוב כל". מדהים. פסוק בסיסי של קריאת שמע הוא לא ידע, אבל 

לדקלם פסוק מתוך פרשת התוכחה - ידע גם ידע... 

סקרנותו של הגאון ר' גרשון זצ"ל לא ידעה גבול, והוא בקש מן היהודי 

הסבר לפשר הדבר המוזר הזה? הסביר לו היהודי את פשר הענין:

"בימי צעירותי הייתי במחנה ההשמדה 'בירקנאו', יחד עם עוד יהודים, 

ימ"ש, שהיו מעבידים אותנו  ידם האכזרית של קלגסי הנאצים  תחת 

בעבודות קשות עד מאד, באכזריות איומה ובלא טיפת אנושיות כלל.

אותם ארורים חיפשו כל הזדמנות להתעלל ביהודים, כשהם מתמוגגים 

מהנאה למראה היהודים הנאנקים תחת סבל שאין לתאר... ופעמים רבות 

עד מוות ממש. 

'תחביב' נורא היה לנאצים במחנה, שהיה ממוקם ליד גבעה. הם היו 

מבקשים מן היהודים לטפס על הגבעה כשעל כתפיהם משאות כבדים 

מאד. ]וצריך להבין שהיהודים היו במצב של תת תזונה, בשערי מות, ממש 

עור ועצמות ותו לא[, וכך היו חיות הטרף הנאציות עומדים בצד הגבעה, 

ונהנים ומתמוגגים למראה היהודים המנסים לטפס  כשמשא כבד על 

וקושי הדרך - מתגלגלים ומתדרדרים  כתפיהם, ומחמת כובד המשא 

למטה בשברון עצמות ומות אכזרי מאין כמותו. 

מעטים ממש זכו לצאת בחיים מ'תחביב' אכזרי זה. 

אני, שהייתי בריא ובעל גוף - הצלחתי לעמוד בזה. יהודי נוסף שהיה 

יהודי  זה  עימי הצליח אף הוא לשרוד את התעלול הנורא הזה, היה 

שברירי ורזה, שכולו היה אוסף של עור ועצמות. 

התפלאתי מאד, כיצד הוא מחזיק מעמד??? 

באחת העליות עם המשא הכבד, התקרבתי אליו וראיתי שהוא מלמל 

דבר מה. התקרבתי יותר ושמעתיו מלמל בכונה גדולה את הפסוק: "תחת 

ַהְקלֹויֶזְנּבּוְרגר ֶרֶּבה טיפס על הגבעה הלוך וחזור כשעל גופו הצנום 
מטען כבד, לקול צחוקם האכזר של הגרמנים הארורים ימ"ש, ושרד... 

המשך בעמוד הבא <<<
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אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל". בכל פעם 

שהיה היהודי החלוש עולה על הגבעה, היה שב ואומר את הפסוק, וחוזר 

על כך שוב ושוב וזה מה שהחזיקו. 

פסוק זה הוא הסימן היחיד שנותר לי מיהדותי, לאחר עשרות שנים 

תחת השלטון הקומניסטי שמחק ממני כל שריד מיהדותי!"

"מי היה היהודי הפלאי הזה?" שאל אותו הרב גרשון ליבמן בהתפעמות, 

והזקן ענה: "הכל קראו לו הקלויזנבורג רבה!!"

האפשרות היחידה להחזיק מעמד  בתקופות של חושך ומצור – היא 

הדבקות בה' יתברך, לחיות את ה' בכל המצבים, ולהאמין כי הכל בידו, 

והוא בעל הכוחות כולם ואין כח בעולם מלבדו!!!

<<< המשך מעמוד קודם

ומדוע יצא האדמו"ר מבית המדרש בכל שעה?

הרב ישראל ליוש
"ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ" )בראשית מ"ח, ט"ז(

יעקב מברך את בני יוסף שיהיה בהם את תכונת הדג שהוא פרה ורבה. 

לכאורה המילה 'לרוב' מיותרת, שהרי מספיק בכך שהוא מדמה אותם 

לדגים, וכבר שומע אני שהם פרים ורבים כמותם, לשם מה הוסיף את 

המילה 'לרוב'.

ליוש  ליפא  יו"ט  שמעתי מסבי הר"ר חנניה 

זצ"ל שהרי לדגים יש שתי תכונות, אכן 

תכונה אחת חיובית שהם פרים ורבים, 

אך מנגד יש להם גם תכונה שלילית 

את  בולעים  הגדולים  שהדגים 

הקטנים, א"כ יעקב מברך את בני 

לא  לדגים, אך  ידמו  יוסף שאכן 

אוכל  בתכונה השלילית שהגדול 

את הקטן, אלא בתכונה החיובית 

שיפרו וירבו כדגים.

מידותיהם  על  עולם ששקדו  גדולי 

כשם ששקדו על התורה, למרות גדלותם 

את  כיבדו  הרב,  קומתם  ושיעור  העצומה 

הקטנים מהם, ובכל מאודם דאגו לבל יפגע מהם האדם הפשוט, הקטן 

מהם בדרגתו.

כבר בהיותו נער נודע שמו של הגאון רבי עקיבא איגר לשם ולתהילה, 

למדנותו ושקידתו בתורה קנו להם שם של כבוד בעולמה של תורה. אחד 

מנגידי הקהילה, אשר שמו הטוב של רבי עקיבא איגר הגיע אף לאוזניו, 

חפץ בו לחתן לבתו, ואכן יכולותיו הכספיים אפשרו את העניין, והשידוך 

נסגר בסימן טוב ובמזל טוב.

זכייתו בחתן כה מופלא,  למותר לציין את התרגשותו של העשיר על 

יגיע  יותר, כאשר  ירום עוד  לכבוד גדול הוא זכה בין בני עיירתו. כבודו 

החתן רבי עקיבא איגר אל העיירה, אז כולם יחזו בעיניהם את גאונותו 

היו פני הדברים, מיד  המופלאה, כך חשב החותן המאושר. אך לא כך 

כשהגיע החתן הצעיר לבית המדרש, הקיפוהו הלמדנים בקושיות סבוכות, 

וקיוו לעמוד על ידיעותיו ולמדנותו. אך רבי עקיבא איגר מילא את פיו מים, 

הרי הוא כאילם, לא ענה על קושיותיהם ולא פתח את פיו בדברי תורה.

זהו החתן המהולל שכה שיבחוהו?!' התפלאו למדני הקהילה.  'וכי 

אכזבתו של החותן העשיר לא ידעה גבולות, ובסתר לבו עלו מחשבות על 

בטול השידוך. החתן הצעיר ראה בעיניו החכמות את אשר מתרוצץ במוחו 

של חותנו, והוא ביקש ממנו להמתין עוד יומיים.

עברו יומיים, נכנס רבי עקיבא איגר לבית המדרש, העלה בפני הלומדים 

את שאלותיהם, וענה עליהם בחריפות מיוחדת, כולם נדהמו מגאונותו, 

בקיאותו וחריפותו, וב"ה כבודו האבוד של השווער חזר אליו. אך פליאתו 

גדלה עוד יותר, 'מדוע המתנת יומיים?!' העז השווער לשאול את חתנו 

'בימים הראשונים, היה פה עוד חתן מוכשר  החשוב. השיב לו החתן: 

מאוד, ואף חותנו רצה להתפאר בו, והוא אכן זכה להערכה רבה בקרב 

בני העיר. אך אם אני הייתי עונה ומראה את כוחי, הייתי מאפיל 

על גאונותו, וההתפעלות ממנו היתה מתגמדת, ובכך חלילה היה 

נגרם צער לחתן ולחותנו, לכן העדפתי לשים עצמי כעם הארץ, 

ולספוג את העלבונות הללו, עד שהחתן ההוא יצא מהעיר, ובלבד 

שלא אגרום צער לאחרים.

 לפנינו סיפור נוסף המתאר בעוצמה רבה את דאגתו של הגדול 

לכבודו של הקטן.

לבית מדרשו של  אורח שנקלע  עיניו של  את  צד  פלא,  מנהג 

האדמו"ר מבאבוב זצ"ל בבארא פארק בליל חג השבועות. האדמו"ר 

הוא קם ממקומו  ליל שבועות, אך מידי שעה  עוסק באמירת תיקון 

יוצא מבית המדרש ושב אליו רק כעבור עשר דקות, כך חזר  המכובד, 

ונשנה הדבר בכל שעה ושעה, לפלא היה המנהג בעיני האורח.

למחרת בתום תפילת שחרית הוזמן האורח לביתו של הרבי לקידוש, 

"תורה היא  ושטח בפני הרבי את שאלתו:  עוז בנפשו  הרהיב האורח 

וללמוד אני צריך! מדוע יצא הרבי מבית המדרש מידי שעה בשעה?", 

השיבו הרבי בחביבות: "הרי אין זה סוד כי להיות ערים כל הלילה אינו 

דבר של מה בכך, ישנם יהודים חלשים שדבר זה קשה להם והיו רוצים 

לחזור לביתם לנוח, אך אינם עושים כרצונם, משום שהם מתביישים 

עלולים  הם  כך  ומשום  המדרש,  מבית  יוצאים  אותם  יראה  שהרבי 

להישאר בבית המדרש למרות עייפותם הרבה, לכן אני יוצא מידי שעה 

מבית המדרש לעשר דקות, כדי שבדקות אלו יוכל מי שרוצה לעזוב את 

בית המדרש מבלי לחשוש למיעוט כבודו".

נמצאנו למדים, כי הזהירות בכבוד הזולת חשובה שבעתיים, כאשר 

האחד גדול יותר וחשוב יותר מזולתו. אל לו למכובד לנצל את מעמדו 

הרם, ובכך יזולזל אפי' בעקיפין, כבודו של יהודי אחר.

 "העדפתי לשים עצמי כעם הארץ, ולספוג
 את העלבונות הללו, עד שהחתן ההוא יצא מהעיר,

ובלבד שלא אגרום צער לאחרים"

האדמו"ר מבאבוב זצ"ל
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תעלומת דברי החזו''א שנאמרו לרבי אלעזר צדוק טורצ'ין זצ"ל 

הרב ישראל מאיר שושן
''ָהֱאֹלִהים ֲאֶשׁר ִהְתַהְּלכּו ֲאבַֹתי ְלָפָניו'' )בראשית מ''ח, ט''ו(

יעקב מברך את יוסף ומדגיש לו, אבותי הקדושים 

בכל  לפני האלוקים.  הלכו תמיד  ויצחק  אברהם 

פסיעה הם ראו  את הריבונו של עולם. 

בסעיף  מיד  מובא  חיים  אורח  ערוך  בשולחן 

הראשון, כיצד צריך היהודי לחיות. 

אומר הרמ"א: "שיויתי ד' לנגדי תמיד. הוא כלל גדול בתורה ובמעלות 

הצדיקים אשר הולכים לפני האלוקים. כי אין ישיבת האדם  ותנועותיו 

ועסקיו הוא לבדו בביתו כישיבתו  ותנועותיו ועסקיו הוא לפני מלך גדול". 

כשאדם יושב מול מלך גדול, כל תנועה וכל דיבור שלו מחושב מראש, 

אך כאשר אדם נמצא בביתו, לא ליד מלך, הוא מתנהג באופן משוחרר 

יותר. 

יהודי צריך לחיות 24 שעות עם בורא עולם ממולו. 

מבאר שם הגאון מוילנא בסעיף קטן, "מעלות הצדיקים שהולכים לפני 

נח",  - כמו שכתוב "איש צדיק תמים את האלוקים התהלך  אלוקים" 

"ויתהלך חנוך את  וכן בחנוך,  נח שם תמיד את האלוקים במרכז חייו. 

האלוקים" - חנוך היה חי עם בורא עולם. וכאמור באבות הקדושים "אשר 

התהלכו אבותי לפניו", ומסיים הגאון מוילנא "וזהו כל מעלת הצדיקים!" 

חיים עם בורא העולם. 

רבי אלעזר צדוק טורצ'ין זצ"ל היה יהודי חשוב וצדיק שניהל את החיידר 

"תשב"ר" בבני ברק. הוא חיבר את הספר "שונה הלכות" בחברותא יחד 

עם הגאון מרן רבי חיים קנייבסקי שליט"א יבדלח"א. 

יום  בהיותו בחור למד בישיבת חברון, והיה מקורב מאוד לחזון איש. 

אחד, הוא הגיע לחזון איש לדבר בלימוד כדרכו. כאשר נכנס לביתו של 

גדול הדור, אמר לו החזון איש: "לייזר, לייזר, אתה באמת חושב שאת 

הכיפה זורקים בפעם אחת? זהו תהליך איטי מאוד, שרק בסופו מורידים 

את הכיפה מן הראש". נבהל רבי אליעזר, האם הרב חושד בו שהוא 

הולך בדרכים עקלקלות חלילה? אך אומץ לשאול אותו לכוונת דבריו 

לא היה לו.

שבור ומדוכדך יצא מביתו של הרב, כשמוחו עסוק כל הזמן בשאלה: 

"מה רוצה ממני החזון איש? למה ירמזון מילותיו??" ארבע שעות לקחה 

לו הדרך מבני ברק לירושלים, דרך תל אביב, וכל אותו הזמן הוא הוגה 

בדבריו של גדול הדור... 

כאשר שב לישיבה שאל אותו אחד החברים: "לייזר, למה נפלו פניך?" 

הבחור פרץ בבכי וסיפר לו את דבר המעשה. תמה החבר ושאל: "אם כך, 

מדוע מיהרת לצאת מביתו, למה לא שאלת את החזון איש לכוונת דבריו? 

שמע לדברי, שוב לביתו של הרב ובקש ממנו שיסביר לך ברורות למה 

ירמזון מילותיו..." 

התיישבו הדברים על ליבו של לייזר הבחור, והוא שב לאחוריו ונסע שוב 

ארבע שעות עד לבני ברק. הוא שב ונכנס לביתו של גדול הדור. כשראהו 

החזון איש אורו עיניו ואמר לו: "לייזרקה, לאן ברחת? רציתי לומר לך דבר 

מה ונעלמת..." במר ליבו שב הבחור ופרץ בבכי מחודש: "אינני מבין מה 

הרב רוצה ממני?" גמגם מתוך הבכי.

"חלילה", מיהר החזון איש להרגיעו, "לא חשדתי בך לרגע, אני הרי 

מכיר אותך ויודע כי אתה צדיק וישר, רציתי להסביר לך דבר מה. כיצד 

נראה יהודי טוב? מתפלל בבית הכנסת שחרית, תפילת שמונה עשרה 

בכוונה, לאחר התפילה מגלגל היהודי את התפילין, ניגש לפרוכת ומנשק 

אותה, ושופך שיח לפני בורא עולם, מוסיף פרק תהילים שיזכה לסייעתא 

דשמיא בעבודה ובמהלך היום כולו. לפני צאתו מבית הכנסת הוא שב 

נפרד מרבש"ע ש"נשאר" בבית הכנסת  וכביכול  ומנשק את הפרוכת, 

עד לתפילת מנחה. הוא פונה לעסקיו, מדבר ומתנהג כמו סוחר, ואת 

הקב"ה ישוב לפגוש בצהרים בתפילת מנחה. מגיעה שעת מנחה, ושוב, 

הוא מתפלל מכל הלב, אך משאיר את הקב"ה בבית הכנסת עד תפילת 

ערבית, וחוזר חלילה".

ממשיך החזון איש בלהט: "זוהי אינה הדרך הנכונה בעבודת השם, יהודי 

חייב לקחת איתו את הרבונו של עולם עמו לכל מקום!

כאשר הוא יוצא מבית הכנסת, נניח שהוא פונה לקנות עבורו נעליים. 

הוא מחפש נעל טובה, שתתאים למידת רגלו, שתהא סחורה טובה, זמן 

רב יכול ללכת לאיבוד בחיפוש אחר הנעל המתאימה והמחיר הנח, יש 

צורך בסייעתא דשמיא. הוא נעצר ופונה בשפתו לריבונו של עולם, ומדבר 

איתו כדבר בן לפני אביו, הוא הרי הלך איתו לקנות את הנעליים, "אנא, 

רבש"ע, עזור לי, שאמצא במהירות נעל מתאימה, שהסחורה תהיה טובה 

והמחיר יהיה סביר, שהמוכר לא ירמה אותי וכו'..." 

יהודי חייב להרגיל את עצמו לפנות לקונו בכל שעה משעות היממה 

ולא רק בזמן התפילות. אדם שחלילה, "משאיר" את הקב"ה רק לזמן 

התפילות, הוא חי ועובד את ה' כמצות  אנשים מלומדה, הוא זה שיוריד 

לבסוף את הכיפה.... "

ומדבר  יהודי מחובר לאביו שבשמים, פונה אליו  ושעל  על כל צעד 

- יש לו אל מי לפנות. רבים  איתו בשפתו, אם יש לו קשיים נסיונות 

עם  שלדבר  חושבים 

מנהג  רק  זה  הקב"ה 

ברסלב, אך הם טועים, מי 

פונה   – שחי עם הקב"ה 

אליו ומדבר עמו בכל עת 

שנצרך לו. 

מספרים על חסיד אחד 

בזמן  הר'בה  ליד  שעמד 

עשרה,  שמונה  תפילת 

לתו  מתפי בשם  הת ו

"יהי לרצון" שומע החסיד את הר'בה מדבר  רבו. לפני  המיוחדת של 

ביידיש: "ריבונו של עולם, אוי, שהמשרתת  לא  תעזוב. שהמשרתת לא 

תעזוב...."

החסיד הנרגש הבין שהרבי מדבר כנראה על המשרתים בשמים, שלא 

יעזבו את השמירה על כלל ישראל, ומיהר לספר לחבריו החסידים על 

מה שראה ושמע. ניגש חסיד נוסף לרבי ושאל: "ילמדנו רבנו, למה כוונו 

דברי הרבי שהמשרתת לא תעזוב, האם כוונתו היתה למשרתת של כנסת 

ישראל??" 

"מה פתאום?!" תמה הרבי, "הרבנית סיפרה לי אתמול שעוזרת הבית, 

הזאת  למשרתת  כבר  רגילה  והיא  לעזוב,  עומדת  ומסדרת,  המנקה 

כשראהו החזון איש אורו עיניו ואמר לו: "לייזרקה, לאן ברחת? 
רציתי לומר לך דבר מה ונעלמת..." במר ליבו שב הבחור ופרץ בבכי 

מחודש: "אינני מבין מה הרב רוצה ממני?" גמגם מתוך הבכי.

המשך בעמוד הבא <<<

מרן החזון איש זצ"ל
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העוזבת תביא משרתת  הבית, המשרתת  ויודעת את סדרי  שמכירה 

אחרת, אך הרבנית מוטרדת מכך מאוד, התפללתי מעומק ליבי: 'ריבונו 

של עולם, תרחם עלינו, שהמשרתת לא תעזוב!" 

זוהי עבודת ה', דוקא בדברים הקטנים ביותר - הקב"ה אתנו! עם כל 

וירוס קטן, או אפילו ציפורן שכואבת פשוט לפנות אל מי שאמר והיה 

העולם: "ריבונו של עולם, כואב לי, אנא, קח ממני את הכאב!" 

האימהות שוטפות כלים ומתפללות על הילדים, לא רק בשמונה עשרה. 

"ריבונו של עולם אתה אבא רחמן, אבא אוהב, אנא ממך, שהילד יחזור 

מן החיידר בריא ושלם".

כמה מאושרים אנו! יש לנו אב רחמן בשמים! 

"ואני נתתי לך שכם  ויחי, אומר יעקב ליוסף:  בפרשת השבוע פרשת 

בני  יוסף  ובקשתי".  אחד על אחיך אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי 

הצדיק, אני רוצה לתת לך את העיר שכם שלקחתי מיד האמורי בחרבי 

ובקשתי. 

נשאלת השאלה – האם יעקב הוא זה שלקח את שכם בחרבו ובקשתו, 

הלא היו אלה שמעון ולוי שטבחו את כולם בחרב, ויעקב אף גער בהם: 

"עכרתם אותי להבאישני"... הוא לא היה מרוצה מן הסיפור, אבל התפלל 

עליהם. 

ומבאר אונקלוס: "בצלותי ובבעותי" - יעקב הוא זה שהתפלל להצלחתם.

אם כן, מי באמת לקח את העיר? 

אומר רבי יענקל'ה גלינסקי זצ"ל שבנובהרדוק היו אומרים מכאן אנו 

לומדים שהעולם הזה הוא עולם של שקר. הכל חושבים שהמנצח הוא זה 

שמחזיק את הנשק ביד. אך האמת היא להיפך, מי שמתפלל  - הוא זה 

שפועל את ההשתדלות האמיתית. החיילים הם רק רובוטים. 

ידוע שבמלחמת סיני בשנת תשט"ז היתה מלחמה נוראה בארץ ישראל. 

היה זה שנים ספורות לאחר קום המדינה, ואויבים מכל הכיוונים קמו 

עלינו לכלותנו. בתל אביב הכינו פארק שלם שיהיה בית קבורה ענק 

לכל החללים. סכנה נוראה ריחפה על כל היישוב, אך בניסי ניסים ניצלנו 

והמלחמה הוכתרה בניצחון. 

לאחר המלחמה הגיעו מספר תלמידי חכמים לרב מבריסק בירושלים, 

וסיפרו לו על הנסים הגדולים שהיו. "מה נראה לכם?" שאל הרב, "בזכות 

מי היו לנו כאלו ניסים? האם בזכות מטוסי הקרב המשוכללים, או אולי 

לייב  רבי  צ'צ'יק,  ועלועל  רבי  בזכות הטנקים החזקים? מה פתאום! 

נוספים מירושלים ומכל הארץ  וצדיקים  פרידמן, הרב שמואל הומינר 

שפכו נחלי דמעות בתפילה להצלת הארץ ויושביה, הם אלו שהצילו את 

ארץ ישראל!"

גם  לנו  היו  זאת  "אז למה בכל  "כבוד הרב", שאל אחד הנאספים, 

פצועים והרוגים במלחמה?"

ענה הרב מבריסק בסיפור שהיה. 

לסבי, רבי חיים מבריסק בנו של ה"בית הלוי" היה אח עילוי. גביר גדול 

לקח אותו כחתן לבתו, והבטיח נדוניה מכובדת לזוג הצעיר. בין האירוסין 

לחתונה חשש אביו, בעל ה"בית הלוי" שתזוח עליו דעתו של החתן, על 

כך שקיבל שווער עשיר ונדוניה מפוארת, ואמר לו: "מיין טייער קינד, האם 

אתה חושב שקיבלת נדוניה כה גדולה בזכותך? דע לך שלא עבורך שילם 

השווער סכום כה גדול, אלא רק בגלל העובדה שרצה להשתדך איתי..." 

"אם כך", ענה הבן בשנינות, "מדוע נתן המחותן רק סכום כזה, בשביל 

להיות מחותן של בעל "הבית הלוי" היה עליו לשלם פי עשר!"

"אכן, אתה צודק", ענה הרב בחיוך, "אך מה אפשר לעשות שאתה הוא 

החתן, לכך ירד סכום הנדוניה לעשירית מכדי שוויו..." 

הפטיר הבריסקער רב: "אמנם מצד תפילותיהם של הצדיקים היה צריך 

להיות מצב שלא יהיה הרוג אחד, ושערה לא תיפול מראשו של אדם, 

אך מה אפשר לעשות, שהחילונים עם תחושת ה"כוחי ועוצם ידי", גרמו 

יודעים אנו  ופצועים.  בו היו גם הרוגים  בהתנהלותם המוטעית למצב 

באמונה שלמה שהנצחון לא מגיע עם החרב ולא עם המטוסים, אלא אך 

ורק עם תפילות, עם כוח של תפילה!! ליהודי יש את הכוח והעוז להתגונן 

מול כל הפגעים והמפריעים". 

"האלוקים אשר התהלכו אבותי לפניו" - השם יעזור שנזכה לחיות עם 

בורא עולם באמת, יום יום, שעה שעה, או אז נגיע למצב של "עוז וחדוה 

במקומו". כשיהודי חי עם הריבונו של עולם הוא הופך להיות המאושר 

זוהי מציאות   – ה' מבטחו"  והיה  יבטח בה'  "ברוך הגבר אשר  באדם, 

עכשוית, כבר עכשיו הוא "ברוך". 

<<< המשך מעמוד קודם

"ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹב ְׁשֵני ַחָּייו" )בראשית מ''ז, כ''ח(
אי אפשר להפריד בין השלום בתוך הבית, ובין אהבת השלום שצריכה 

לרדוף את האדם גם מחוץ לביתו. מי שרוצה בשלום ביתו, ומעונין שכתלי 

מעונו יספגו את ברכת השלום, צריך להתנהג כך גם מחוץ לביתו, ולא 

להתעסק כלל בענייני מחלוקת.

כאשר הגיע מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל לגיל 101, החליט 

מנהל הביטוח הלאומי לערוך ביקור בביתו של הגאב"ד. במהלך השיחה 

ביקש האורח ממארחו הדגול שיגלה לו במה זכה לאריכות ימים שכזו?

ואת תשובתו עלינו לחרוט באותיות של  וואזנר השיב,  מרן הגר"ש 

זהב על לוח לבנו: "אם הינך רוצה לדעת במה הארכתי ימים, תדע לך, 

שמעולם לא התערבתי במחלוקת שאינה שייכת לי!" וכל מילה נוספת 

מיותרת!

ביחד  פעם  "הייתי 

וואזנר  עם מרן הגר"ש 

בחתונה", מספר הגר"י 

שליט"א,  זילברשטיין 

הגאב"ד  של  "ואוזניו 

מאחת  רעשים  קלטו 

הוא  האולם.  מפינות 

שאל למהות הרעשים, 

וכשהשבתי לו שמדובר 

בדיבורים אודות מחלוקת מסוימת, אמר לי 'אם כן, אני עוזב את המקום 

באופן מיידי', ואכן, מרן הגר"ש לא חשב פעמיים, ועזב את המקום".

)"שמחה בבית"  – הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א(

כאשר הגיע מרן הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר זצ"ל לגיל 101, 
החליט מנהל הביטוח הלאומי לערוך ביקור בביתו של הגאב"ד, 

וביקש שיגלה לו במה זכה לאריכות ימים שכזו?

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א



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

 כשהתחלתי לצאת נמשכו אחרי עוד כמנין אנשים ואולי יותר,
 ונמצא שעל ידי היה פגיעה בכבוד מעלתו ואילו הייתי יודע שעל

ידי יציאתי ימשכו עוד כמה אנשים כמדומני שבודאי לא הייתי יוצא.
בקשת המחילה של הסטייפלער מרבי שלום שבדרון

"ַוּיֹאְמרּו ֵאֶבל ָּכֵבד ֶזה ְלִמְצָרִים" )בראשית נ, י''א(
יעקב קנייבסקי ששוגר לביתו  עלינו לצטט מכתב מופלא של רבינו 

של ר' שלום שבדרון. מכתב מרתק, וסיפורו בצידו. מכתב מאלף 

מזוהר מדותיהם של גדולי האומה.

של  חתנו  יאפאן  אברהם  רבי  לו  ספדו  גדול  מספד 

אביב.  בתל  בישיבה  נערך  ההספד  מנוברהדוק.  הסבא 

כידוע  בהספד.  ולהשתתף  להגיע  טרח  הסטייפלער  גם 

ששמיעתו של מרן ה"קהילות יעקב" היתה לקויה. הוא לא 

בא לשמוע אלא לכבודו של הנפטר.

השעה התאחרה וכשאחד המספידים סיים את דבריו נעמד 

הסטייפלער והחל ללכת לכיוון היציאה. באותו רגע הגיע תורו 

של ר' שלום להספיד. הוא עלה על הבימה, ואז, יצא רבי יעקב ישראל 

קנייבסקי מהיכל הישיבה ואחריו עשרות אנשים.

חלפו יומיים. הסטייפלער בגודל צדקותו שיגר מכתב מחילה לביתו של 

ר' שלום לפי הכתובת שערי חסד 17 ירושלים. מכתב של הוד – נקיות 

המידות של ארזי התורה.

יום ג' כ"ח למב"י התש"ל
ידידי הרב הגאון המפורסם פה מפיק מרגליות חו"ב סוע"ה  למע"כ 

וכו' מהרר"ש שבדרון שליט"א נכד שר התורה וכו' המהרש"ם זצללה"ה. 

אחדשכת"ה

אבקש מחילה מכבוד תורתו ויש לי מזה צער כי בהיותי בליל א' על 

ההספד למהרר"א יאפאן זצלל"ה לא באתי לשמוע כי לא שמעתי אף 

מילה אחת וכידוע לכולם רק באתי לחלוק כבוד להנפטר ז"ל, כי למדתי 

בישיבתו כמה שנים. וכן לנחם את בנו שליט"א לקיים מצוות ניחום 

אבלים. ואולם לא הרגשתי עצמי בטוב וישיבתי שם אולי 

וכשהגיע תורו של פא"מ  לי,  וחצי היתה קשה  כשעה 

שליט"א לדרוש, חשבתי מכיון שמעכ"ת ידוע לדרשן 

מפואר יכול להמשיך בדרשתו עוד שעה ויותר וזה הי' 

קשה לי טובא, אמרתי בלבי כבר יצאתי יד"ח הנ"ל 

ורציתי ללכת לביתי, ולא שיערתי שיהי' בזה פגיעה 

יודעים שאני אינני  והכל  בכבודו של מעכ"ת מאחר 

שומע כלל ולא באתי אלא לחלוק כבוד לנפטר ז"ל.

ואולם כשהתחלתי לצאת נמשכו אחרי עוד כמנין אנשים 

וכדומה שרובם לא חזרו שוב לביהמ"ד אלא הלכו  יותר,  ואולי 

לביתם ונמצא שעל ידי הי' פגיעה בכבוד מעלתו ואילו הייתי יודע שעל 

ידי יציאתי ימשכו עוד כמה אנשים כמדומני שבודאי לא הייתי יוצא.

ואבקש מאד מכבוד פאר מעלתו שיאמר בפיו שמוחל לי כי עלבון של 

גדול בתורה כמותו חמור מאד מאד.

והנני דו"ש כבוד הדרת מעלתו, ומברכו בכל לבי בברכה והצלחה רבה 

ויקבל  ורוב נחת  ולהרבות פעלים לתורה מתוך הרחבת הדעת  לטובה 

השלום מאדוה"ש ית"ש

המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלמה בב"א

יעקב ישראל קנייבסקי

)מתוך קול חוצב – רבי שלום שבדרון(

הרב צבי וינברג 
"ַוְיַצו יֹוֵסף ֶאת ֲעָבָדיו ֶאת ָהרְֹפִאים ַלֲחנֹט ֶאת ָאִביו" )בראשית נ', ב'(

יחנטוהו  שכשימות  ליוסף  רמז  שיעקב  ז(,  מח,  )לעיל  רמב"ן  עיין 

הרופאים. ורואים כן ממה שיעקב אמר ליוסף, שכיון שרחל מתה בדרך 

ליד בית לחם, אפילו שעד מערת המכפלה היה מהלך רק חצי יום, לא 

הייתי יכול ללכת עמה למערת המכפלה עם כל המקנה ובני הבית שלי, 

כי זה היה מאריך את הדרך בהרבה זמן, ולא היו לי רופאים שיחנטו אותה 

כדי שתחזיק מעמד בכל הדרך, וכן לא היה יכול לעוזבם שם וללכת לבדו, 

וקברתיה על הדרך בבית לחם.

אבל אני, כיון שאמות במצרים ויש שם רופאים וחונטים - תעשה לי 

כן כדי שגופי יחזיק מעמד עד ארץ כנען במערת המכפלה. ]ועיין בשו"ת 

חבלים בנעימים ח"ד יו"ד סי' מ[.

אולם הגר"י אייבשיץ זצ"ל ב'יערות דבש' )ח"א דרוש ז(, כתב טעם אחר 

יוסף את אביו: "כי מצרים שהיו חונטים מתים שלהם היה  מדוע חנט 

בשביל כך, כי ידעו שכל זמן שהגוף קיים, יש לנפש דביקות בגוף, וכל 

עניינם היה לדרוש למתים, וכל תכלית הכישוף ולהט שלהם היה על ידי 

נשמות שעל ידי המתים". 

וזה הטעם שהניח יוסף הצדיק לחנוט את אביו כנהוג במצרים לקיים 

גופו, כדי שעל ידי כן תהיה נפש יעקב קשורה, ויהיה לזרעו אחריו קיום 

והגנה לכל העולם, כי עודנה נפש יעקב בזה העולם כרוכה אחר כל גוף 

וגוף הקיים, ובעבורו יטיב ה' לנו, כי יש שורש צדיק בעולם הזה.

ועי"ש שמביא ראיה לזה, שע"י החניטה הנפש נשארת קשורה לגוף, 

"שכבר העידו כותבי זכרונות ספרד פונטי דניסי, על יאהן דע שלאדע, 

ובהחבא הביא לספינה שלו אלפים פגרים החנוטים  שהלך למצרים, 

ובבואו באמצע הים, הנה הרוחות  הנקראים מומיי"א להוליכן לספרד, 

והפכו הספינה לתוך  בגופים התחילו לעשות רעש בספינה,  הדבקים 

הים, וירדו כל העם אשר בקרבה כאבן במצולה, והוא יאהן בקושי שניצל 

באניה קטנה, ולאחר הרבה סכנות בא לספרד, ויספר אשר קרהו". ]ודנו 

הפוסקים אם מותר לחנוט מתים, עיין שו"ת הרשב"א ח"א סי' שס"ט, 

ושו"ת הרדב"ז ח"א סי' תפ"ד, ושו"ת חת"ס יו"ד סי' של"ו, ושו"ת צפנת 

פענח ח"א סי' כא, ושו"ת מהר"ץ חיות סי' ו', ושו"ת עמק הלכה ח"א סי' 

מח[.

ובאור החיים הקדוש הקשה: מדוע חנט יוסף את יעקב, הרי צדיקים - 

אין גופם מסריח ונרקב? וביאר שמה שאמרה הגמ' )שבת קמו.(, שישראל 

כיון שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, זה רק אחר מתן תורה ולכן גוף 

של צדיקים לא מסריח, אבל קודם מתן תורה היה מסריח, אבל יעקב, 

כיון שלא מת )עיין תענית ה:( א"כ גופו לא היה מסריח, אולם יוסף, שלא 

ידע סוד זה שיעקב אבינו לא מת וסבור היה שמת )עיין רש"י תענית שם( 

ויסריח, כיון שהיה זה קודם מתן תורה - לכן ציוה לחנוט אותו. 

)קב ונקי(

מדוע היו המצרים חונטים את מתיהם, ומדוע חנט יוסף את אביו?

מרן הסטייפלער זצ"ל
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על חייו מלאי ההוד של הגה"צ רבי אשר זאב וורנר זצוק"ל, רבה של טבריה

"ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם יֹוֵסף ַאל ִּתיָראּו" )בראשית נ', י"ט(

הגה"צ רבי שמחה בונם וורנר שליט"א, מרבני טבריה וראש ישיבת 'אור 

תורה' מספר על אביו: מעשייה מופלאה מספרת על אותו עני טברייני 

הגון, שהגיע אל ביתו של אבי הגאון הצדיק רבי אשר זאב וורנר זצוק"ל 

בכדי לקבל מעמו מתת יד מכובדת, כפי שרגיל היה רבינו לחלק ברוח 

נדיבה. רבינו ספר לידיו סכום נאה, ואף הוסיף לתת לו מצקלונו חפיסת 

סיגריות מחברה יוקרתית. העני הודה בכל לב ויצא. 

אחד מבאי הבית שהבחין במתרחש, מיהר לשטוח את תמיהתו לפני 

רבינו: "הלא הרב בעצמו מעלה עשן מסיגריות פשוטות וזולות, ומה טעם 

שלאותו עני וחסר כל העניק רבינו סיגריות ששוויין פי כמה?" 

ויודע אני  זה,  רבינו השיבו בפשטות: "מכיר אני היטב עני בן טובים 

יכול  והרגילות  יעשן את הסיגריות הזולות  בו שלבו חלש, כך שאילו 

הדבר להזיק ללבו. לשם כך זקוק הוא לסיגריות עדינות מאותה תוצרת 

יוקרתית, לכן אני רוכש עבורו מכספי את אותם פפירוסים. אך אני, שאיני 

לי באלו הפשוטות שמחירן  די  לכגון אלה,  נצרך 

מועט.

לב", להלשין  "טובי  יהודים  הגיעו  זכורני כאשר 

אחת  אשה  על  זצוק"ל  אאמו"ר  של  באוזניו 

לפעם  מפעם  מגיעה  שהיתה  המקום,  מתושבות 

בידיה בממון. הללו סיפרו  לבקש מרבינו שיסייע 

זו נוהגת  ששמועה נכונה גונבה לאוזניהם, שאשה 

לשתות מדי בוקר שתי כוסות חלב חם, מה שהיה 

באותם ימי עוני מחפיר, למשקה שמחירו רב... 

זצוק"ל  רבינו  רצו להעיר את תשומת לב  הללו 

שלאשה זו יש די והותר, ואין היא זקוקה למענקים 

את  שמע  רבינו   .. לה. מעניק  שהוא  המכובדים 

הדברים והתמלא חלחלה... "אוי... אוי..." אנחות פרצו 

מגרונו הטהור, "עתה מגלה אני כמה רבים צרכיה 

גבוהים עלויות חייה... אה...  וכמה  זו,  יהודייה  של 

כמה טוב שהנכם מודיעים לי, כך אדע להגביה את סכומי הנדבות אותם 

אני נותן לה... יישר כוחכם!"

אנשי מידות
כאשר לקח רבינו את הגאון רבי אברהם דוב אויערבאך שליט"א כחתן 

אויערבאך  זלמן  רבי שלמה  ישב עם המחותן מרן הגאון  הוא  לבתו, 

זצוק"ל לקבוע את הסדר תשלומי הוצאות החתונה, כאשר את הוצאות 

צרכי סעודת הנישואין קבעו הם לחלק בין שניהם שווה בשווה.

ליל הכלולות, כשהקרואים הסבו לסעודת שמחה של מצוה,  בהגיע 

הרגיש הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל שהדגים המוגשים - באושים, קלקול 

יש בהם. מיהר מרן הגרש"ז וסר אל משרדו של בעל אולם השמחות, שם 

אמר לו: "אני מרגיש שנפלה שגגה בדגים המוגשים, וחושש שמא יבוא 

מחותני הנה ויקבול על כך ואף ירצה להפחית מתשלומי הסעודה. על כן 

מתחנן אני לפניך שאם כך יהיה, החרש תחריש בעת הזאת ואל תעורר 

מאומה, ואני מקבל על עצמי לשלם אף את הוצאות הצד השני". חייך 

בעל האולם והפטיר: "לפני רגעים מספר יצא מכאן המחותן שלכם, הרב 

וורנר, כשבפיו משאלה דומה..."

אכן, ענבי הגפן בענבי הגפן - - -

רוח הקודש מופיעה בבית מדרשו
רוח הקודש היתה מתנוצצת בבית מדרשו של אאמו"ר הקדוש דרך 

קבע וסיפורים למכביר יש באמתחתי על כך.

הגרש"ב מספר לנו על יהודי, אשר בנו נלקח לשרת בצבא בעת 'מבצע 

'חיל השריון'. באחד מימי המלחמה הגיעה אליו  והיה נמנה על  קדש', 

שמועה, שה'טנק' בו נמצא בנו, התפוצץ על ידי הישמעאלים הרשעים, 

ולא נשאר מכל יושביו עד אחד. אותו יהודי מיהר לרוץ אל רבינו בקול 

זעקה גדולה ומרה, מבלי להשגיח על השעה המאוחרת. היה זה באישון 

ליל. 

ועסק  עת  באותה  ישב  רבינו 

השמועה  את  מששמע  בתורה. 

יהודי  מאותו  ביקש  הנוראה, 

על  בנו  שם  את  לפניו  שירשום 

הלה  לו.  וימסור  'קוויטל'  גבי 

לידיו  נטל  ורבינו  כדבריו,  עשה 

עיין בה ממושכות,  את הפיתקא, 

ולאחר ענה ואמר: "בנך חי!" היהודי 

נרגע ושב אל ביתו.

לתפילת  רבינו  התכונן  כאשר 

אותו  התפרץ  מוקדמת,  שחרית 

על  ודמעתו  לבית המדרש  יהודי 

לו  וסיפר  לרבינו  ניגש  הוא  לחיו, 

עתה  זה  קיבל  אותן  ידיעות  על 

כך שכל  על  מהשטח, המספרות 

הטנק עלה באש ואף בנו בין הנספים. רבינו, שעמד באותה שעה סמוך 

לארון הקודש, נענה ואמר: "אנו עומדים כעת לצד ארון הקודש בו מונחים 

ספרי התורה, ואני אומר לך בבטחה שבנך חי וקיים. בעת לימודי בלילה, 

ראיתי שיש לו פציעה קלה ברגלו, אך פציעה זו תחלוף עד מהרה". 

כעבור כמה שעות, שוב הגיעו שמועות משדה הקרב, הפעם הם סיפרו 

שטעות נפלה והשמועות הקודמות לא היו מהימנות, הטנק אכן התפוצץ, 

ויהי  אך בנו של אותו יהודי נשאר בחיים ולא נפצע אלא מעט ברגלו. 

הדבר לחרדת אלוקים.

"מעשה פלא זה, מסיים רבי שמחה בונם את נועם שיחו, הנו אחד מני 

זו להבין את תוקף קדושתו של אאמו"ר  רבים, אך די בהצצה חטופה 

זצוק"ל – איש האלוקים! זכותו יגן עלינו". 

)מתוך המבשר – תורני מקץ תשע"ז(

בהגיע ליל הכלולות, כשהסבו לסעודת שמחה של מצוה, הרגיש 
הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל שהדגים המוגשים באושים, קלקול יש 

בהם.  מיהר מרן הגרש"ז אל משרדו של בעל אולם השמחות...

הגה"צ רבי אשר זאב וורנר זצוק"ל
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 הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א רבה של אחוזת ברכפלד על בעל ה'שבט הלוי' זיע"א,
ששימש כיו"ר 'ועד ההלכה' של 'מעייני הישועה'

"ַוִיְּשַּׁתחּו ִיְשָׂרֵאל ַעל רֹאׁש ַהִּמָּטה" )בראשית מ''ז, ל''א(
רש"י: מכאן אמרו שהשכינה למעלה מראשותיו של החולה  

זיכני ה' לכהן לימינו של הגר"ש וואזנר זצוק"ל, וכשליחו ברבנות ביה"ח 

זצ"ל  רבינו  ליסודו.  בג' השנים הראשונות  'מעייני הישועה' בעיר ב"ב 

שימש כיו"ר 'ועד ההלכה' של ביה"ח, וזכורני שבאחד מביקוריו במקום 

סיפר, שזכה להתלוות לרבו המהר"ם שפירא זצ"ל כשהלך לבקר בחור 

מהישיבה שנחלה. הבחור שכב במיטתו ולא חש בטוב, אולם היה שרוי 

בשמחה רבה. 

המהר"ם התפעל מאוד מכוחות הנפש של 

ולמרות  קל,  לא  במצב  ששרוי  הבחור 

רוחו מרומם. שאלו המהר"ם:  כן מצב 

לו  ענה  עושה?"  מה   - זו  "לשמחה 

"הלא אמרו  נפשו:  הבחור ברוממות 

'שכינה מראשותיו  יב:(  )שבת  חז"ל 

של חולה'. ועוד אמרו )שם, לה:( 'אין 

עצבות',  מתוך  לא  שורה  השכינה 

וממילא איני יכול להיות בעצבות. וכי 

הדעת שאגרש את השכינה  על  יעלה 

השורה למראשותי ע"י עצבות?!" 

הדברים  מן  למאוד  עד  התפעל  המהר"ם 

הטהורים והמחוכמים, היוצאים מפיו של בחור מיוסר 

כמותו והתבטא: "דבר זה צריך להיזכר לדורות!"

רבינו, הגר"ש וואזנר, הסיק מן הדברים ועורר את החולים בבית הרפואה, 

כי עלינו להתעורר מכך שחובה על האדם להתרומם, להתעודד ולהתגבר 

על הקושי והעצבות הטבעית האופפת חולה בשעות קשות של יסורים 

וחולי, ולהבין שע"י העצבות הוא מסלק את השכינה השורה למראשותיו.

בשעתו היה נידון להקים מטעם ביה"ח 'מעייני הישועה' בב"ב בית ספר 

לאחיות, בדומה לקיים בבתי חולים שונים ברחבי הארץ, במטרה להכשיר 

זה(. המטרה בהקמת  בתחום  הקיים  )בשל המחסור  חרדיות  אחיות 

בית ספר זה היתה  שנשים חרדיות תוכלנה להשתלם ע"י כך במקצוע 

הרפואה, ומאידך שתדענה את כללי הדינים וההלכה. רבינו התנגד לכך 

בכל תוקף. וטעמו ונימוקו עמו בהסבירו:

לבי"ס  חו"ל, שבעבורן להיכנס  בנות  עבור  יעיל  להיות  יכול  "הדבר 

אחיות דתי או חרדי מהווה עליה. אולם לקחת בנות 'בית יעקב' ולהכניסן 

לביה"ס כזה מהווה בעבורן ירידה. התפקיד והאחריות שלנו היא לגרום 

להן לעלייה בטהרתן וברמתן הרוחנית ולא לירידה ח"ו". ההצעה ירדה 

מעל הפרק של 'ועד ההלכה' בהוראתו.

חן המקום על יושביו

'אחוזת  בשכונתנו  רבינו,  של  הראשון  ביקורו  בזכרוני  היטב  חרוט 

)כמדומני  זה  היות המקום מיושב בדיירים. היה  ברכפלד', עוד קודם 

יהודה הנשיא. רבינו התפעל  בשנת תש"ס(, בראשית רחוב רבי 

מאופן הבניה של הבניינים שנבנו באופן מרוחק זה מזה מרחק 

הגון, והתבטא: "כך צריכים להיראות בתי ישראל..." הוא 

ציין שהדבר הגון הן מבחינה הלכתית, שלא יזיקו בהיזק 

ראיה, והן מבחינה אנושית שלא יראו זה את זה.

באותה הזדמנות אף ניגש מיוזמתו אל יזמי הבניה, 

מרחבים,  להשאיר  שישגיחו  אישי  באופן  וביקשם 

ולנטוע דשאים ועצים בין הבניינים, בכדי לייפות את 

העיר ולשכללה, כיאות וכראוי ליישובם של בני תורה, 

ושידאגו שיהיה חן המקום על יושביו. 

הדבר היה מפליא, כיצד שר וגדול בישראל, שכל מעיינותיו 

והוראה, שם דגש על עניין זה של לשמור על  נתונים בתורה 

יופיה החיצוני של העיר לשכללה ולפארה, שכן הוא היה סבור שהדבר 

מביא להרחבת הדעת ולתועלת גשמית ורוחנית כאחד.

ובהזדמנויות שונות  זה,  ודעתו בביקורו  רצונו  גילה בפני את  רבינו 

נוספות, כי עז רצונו שתהיה לו שייכות עם מקום קדוש זה, והתבטא: 

ואכן,  ד' בעיר הזאת".  ד' על  לי כאן נחלה, אפילו  "אשמח אם תהיה 

כעבור שנים נתקיים רצונו של צדיק, כאשר הלך ונשלם בניית ביהמ"ד 

יקירו הג"ר אברהם  בנו  'שבט הלוי' בשכונתנו, תחת הנהגת  דקהילת 

אליהו שליט"א. הורתה ולידתה של הבנייה עוד נעשתה בברכתו, ותחת 

השראתו הגדולה של רבינו, וכאשר בא לעירנו בשנים האחרונות, להניח 

הביע בהתרגשות מרובה את תקוותו  לבית מדרשו,  הפינה  אבן  את 

הגדולה: "אני מקווה מאוד שעוד אזכה לראות את הבנין בנוי בהדרו". 

על חלקו  רוח מרובה,  בקורת  הוא מביט עתה  בטוחני שממרומים 

ונחלתו הנבנית בשכונתנו, ע"פ רצונו והוראתו לשם ולתפארת.

)מתוך 'רב רבנן'(

זכורני שהיה נידון בשעתו להקים מטעם ביה"ח 'מעייני הישועה' 
בב"ב בית ספר לאחיות, בדומה לקיים בבתי חולים שונים ברחבי 

הארץ, במטרה להכשיר אחיות חרדיות

הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א

'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :צרו קשר >>>
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כשהאדמו"ר מרחמסטריווקא זצ"ל הבטיח עולם הבא לד"ר כגן... סיפור מיוחד שסיפר אביו של רב שכונת עזרת תורה בירושלים

"ַוַּיַעׂש ְלָאִביו ֵאֶבל" )בראשית נ', י'(
בירושלים היתה רופאה בעלת שם ומפורסמת בשם ד"ר כגן, שהייתה 

מנהלת בית החולים 'ביקור חולים', ועשתה רבות למען ילדי ישראל. אבא 

זצ"ל שמר את היאהרצייט שלה, ואמר קדיש אחריה.

ביום היארצייט  מעשה מופלא אירע פעם, כאשר שכח לומר קדיש 

שלה. לאחר מנחה ביקש ממנו רבי אשר ליכטנשטיין זצ"ל, ראש הישיבה, 

לארגן מנין עבור אחד הנדיבים שהיום הוא יום היאהרצייט שלו, ולנסוע 

להר המנוחות. כשהגיעו להר המנוחות ראה אבא דבר פלא. ליד קברו 

של הנדיב נמצא גם קברה של ד"ר כגן, הרופאה המנוחה, והיום הוא יום 

היאהרצייט שלה... מיד אירגן אבא את המנין לומר גם עליה קדיש.

לי אבא:  ענה  לומר אחריה קדיש.  הוא מקפיד  פעם שאלתיו למה 

"אני חייב הרבה הכרת הטוב לד"ר כגן, שהרי היא טיפלה בילדים שלנו 

במסירות נפש, ולמה לא נחזיר לה חסד לומר עליה קדיש?"

וסיים אבא במעשה מופלא ששמע פעם, שהאדמו"ר מרחמסטריווקא 

זצ"ל הבטיח לד"ר כגן עולם הבא. לעת זקנותה, עלה לביתה של ד"ר כגן, 

ושאל אותה האם נכון הסיפור שהרבי הבטיח לה עולם הבא. 

הרופאה הקשישה פרצה בבכי ואמרה: "הרי זה סיפור של עשרות שנים, 

ומזמן שכחתי ממנו, ואולי הזכרת דבר המעשה הינו סימן עבורי שאצטרך 

עוד מעט להגיע לעולם האמת"... 

וסיפרה לו גופא דמעשה. היה זה בזמן שפרצה מחלה קשה בין ילדי 

ישראל, ובנו של האדמו"ר היה בין הילדים, שחייו היו תלויים לו בין שמים 

לארץ, והרבה עמל השקעתי עד שבן האדמו"ר נעשה בריא.

לאחר שהבריא בנו, קרא לי האדמו"ר לביתו ושאל כמה עליו לשלם 

לי. וביקשתי ממנו שבתמורה יחתום לי על מכתב בנושא "שוויון זכויות 

יכולה לבקש דברים חשובים  לי: "את  ואמר  לנשים". נעמד האדמו"ר 

בהרבה מעניין פעוט זה", 

אזרתי עוז ואמרתי לו: "אם כן, הבטח לי עולם הבא!" נתיישב האדמו"ר 

על הכסא ושקע במחשבות. פתאום נעמד שוב על רגליו ואמר לי: "אם 

תבטיחי לי שכל עבודתך תהיה למען שמו יתברך, להציל נפשות ללא 

שום מטרת רווח - אני מבטיח לך ב' דברים: א. בקרוב תינצלי ממות 

בטוח. ב. תזכי לעולם הבא!"

ובית  התינוקות,  בקרב  פרצה מחלה חדשה  מכן  לאחר  ימים  כמה 

ירדתי  היו בנמצא.  נוספות לא  החולים היה עמוס עד למאוד. מיטות 

לרחוב, עברתי את הכביש, ורכשתי מספר מיטות נוספות עבור התינוקות 

החולים. כשחזרתי לבית החולים, פגע בי רכב והעיפני למרחק, ובנס לא 

קרה לי כלום! נעמדתי על רגלי וחזרתי לבית החולים".

יום  את  שישמרו  מגיע  כזאת  לאשה  "נו...  סיפורו:  את  אבא  סיים 

היארצהייט שלה ויאמרו עליה קדיש!"

)מתוך 'מידות והנהגות טובות', הרב מיכל שטרן(

קרא לי האדמו"ר לביתו ושאל כמה עליו לשלם לי. וביקשתי ממנו 
שבתמורה יחתום לי על מכתב בנושא "שוויון זכויות לנשים". נעמד 
האדמו"ר ואמר לי: "את יכולה לבקש דברים חשובים בהרבה מעניין 

פעוט זה", אזרתי עוז ואמרתי לו: "אם כן, הבטח לי עולם הבא!"

והאם מותר לברך בשתי ידיים?

הרב צבי וינברג 
"ַוְיָבְרֵכם ַּבּיֹום ַההּוא ֵלאמֹור" )בראשית מ"ח, כ( 

בסידור אוצר התפילות )ח"א עמ' 614( כ' שמצא טעם לברכת הבנים 

בליל שבת, מפני שלפעמים ביום חול האב והאם מקללין את בניהם 

מרוב צער או מחמת איזה סיבה שאירע להם ולכן עתה בזמן השמחה 

מבטלין אותן הקללות ע"י הברכות.

ידיים,  ו,כג( דן האם מותר לברך הבנים בב'  ובתורה תמימה )במדבר 

ומביא ששמע מאיש אמונים שהגר"א זצ"ל ברך את הג"מ רי"ח לנדא 

בשעת  דוילנא  "צ  מו

חופתו והניח ידו אחת על 

ונימק זאת משום  ראשו, 

ידיים  שלא מצינו בשתי 

בביהמ"ק.  לכהנים  רק 

בסידור  בזה  עוד  )ועי' 

יעב"ץ(.

)קב ונקי(

מה הטעם למנהג ברכת הבנים בליל שבת?

ישיבת מאור עיניים דחסידי רחמסטריווקא
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מאוצרו של רבי שלמה לוינשטיין שליט"א על נדיבים, תורמים ו'זבולון'

"ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן" )בראשית מ"ט, י"ג(
הברון רוטשילד הראשון היה יהודי חרדי שהתגורר בפרנקפורט, בבית 

גדול ומרווח. מדי פעם היה מארח בביתו רבנים,  ובסוף ימי האירוח ערך 

להם סיור בכל הבית וביקש שיאמרו לו מה עליו לתקן, האם יש בביתו 

איזה דבר שלא על פי ההלכה. 

בהזדמנות אחת התארח בביתו אחד מגדולי ישראל, וגם לו נערך הסיור 

בבית. כשנשאל בסוף מה הן הערותיו, נענה ואמר לבעל הבית: "הכל נגד 

התורה!"...

בתורה  "כתוב  הסביר:  והרב  הברון,  "הכיצד?!", תמה 

"וישמן  זאת.  רואים  ואצלך לא  ויבעט",  ישורון  "וישמן 

ישורון", רואים. אבל אינך בועט..."

להושיבי עם נדיבים
במעלתם הגדולה של מחזיקי התורה אמרו חז"ל )אוצר 

המדרשים, עמוד 235(: "'זבולון לחוף ימים ישכן', שיהא 

פיו של  לתוך  ונותן  ומביא סחורה  ויורד בספינה  תגר 

יששכר שהיה עוסק בתורה. וכן משה רבינו אמר: 'שמח 

זבולן בצאתך ויששכר באהליך' )דברים לג, יח(, ולפיכך 

אמר שלמה בחכמתו )קהלת ז, יב(: 'כי בצל החכמה בצל 

הכסף'".

מהפסוק "בצל החכמה בצל הכסף" למדנו, כי המקום 

המוצלח ביותר להשקיע בו, הוא להיות - מחזיק תורה של 

תלמיד חכם היושב והוגה בתורה. ועל ידי זה יזכה ל"בצל החכמה בצל 

הכסף" - הקדוש ברוך הוא ילמד אותו את כל התורה של ה'יששכר' שלו!

מעשה בנדיב שתרם מכספו להחזקת תורה בישיבת סלבודקה, וכדי 

להוקירו הוזמן לארוחת צהרים חגיגית אחרי שיעורו של רבי יחזקאל 

אברמסקי זצ"ל. נדיב זה החליט שאם כבר בא, יקדים וישמע את השיעור. 

והנה פותח רבי יחזקאל בדברי הגמרא, וכיד ה' הטובה עליו מסביר את 

שיטות הראשונים בסוגיא, ואז ציטט את הרמב"ם, שדעתו בסוגיא שונה 

והקשה שהרמב"ם לכאורה סותר את עצמו וכו' וכו'.

ומיודענו הגביר, שכמובן לא מונח  הבחורים מתענגים על כל מילה, 

בסוגיא ולא יודע ולא מבין מה רוצים מהרמב"ם, הרי הוא היה יהודי טוב... 

ומדוע אומר הרב שהרמב"ם סותר את עצמו?... 

הנדיב הרגיש מחנק, ושאל את הבחור היושב לידו: "מתי הרב יסיים?" 

זמן..." הנדיב שחרר  "עוד הרבה  יד שאומרת:  לו הבחור בתנועת  ענה 

מעט את קשר העניבה, פתח את החפתים, קיפל שרוולים, ולא ידע מה 

לעשות עם עצמו מרב שעמום. בסופו של דבר נגמר השיעור. אז התרומם 

ממקומו בשמחה והתכונן לסעודת הצהרים שתערך 

בצוותא עם הגאון רבי יחזקאל אברמסקי.

נו... מה מבטיחים תומך תורה שכזה? שבעולם 

הבא ישב ליד הגאון רבי יחזקאל אברמסקי... מה 

הוא יעשה שם... שם הרב לא יסיים את השיעור אף 

פעם... איזה מין גן עדן זה? על כורחך צריכים אנו 

לומר, ש"בצל החכמה בצל הכסף", הכונה שהקדוש 

'זבולון' - מחזיק תורה,  ברוך הוא ילמד את אותו 

את כל התורה של ה'יששכר'- התלמיד חכם אותו 

הוא החזיק בימי חייו!

ומעשה היה עם אדוננו רבי חיים מוולוז'ין, אבי 

הישיבות, שאחד מתומכי ישיבתו נפטר, ולפני מותו 

בקש מרבי חיים שילמד משניות לעילוי נשמתו. 

רבי חיים קיים את הבטחתו ולמד משניות, עם כל העומק הטמון בהן, 

והתרוצים, עד שהגיע למשנה אחת שבה נתקל  הפלפולים, הקושיות 

והנה נפלה עליו תרדמה ובחלומו הוא  ידע תרוץ עליה.  בקושיה שלא 

רואה את אותו "זבולון", שבא והסביר לו את המשנה המוקשית.

כשהתעורר רבי חיים משנתו אמר למקורבו: "ידעתי שמלמדים ל'זבולון' 

את התורה אבל לא ידעתי שכל כך מהר"...

)מתוך 'ומתוק כאור' – הגדה של פסח(

 מעשה בנדיב שתרם מכספו להחזקת תורה בישיבת סלבודקה,
 וכדי להוקירו הוזמן לארוחת צהרים חגיגית אחרי שיעורו של

 רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל. נדיב זה החליט שאם כבר בא
יקדים וישמע את השיעור 

רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל

הרב צבי וינברג 
"ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִּמים ִיְׁשּכֹן" )בראשית מ"ט, י"ג(

)פ' צ"ט( על המקור לשותפות יששכר  ובבראשית רבה  עיין ברש"י, 

ומובא בשם  וזבולון. שותפות מסוג שונה מצינו בתקופת הראשונים 

הגדולים )מערכת א' אות קצ"ט( שראה בכתב יד של מהרח"ו שמצא 

כתוב באיגרת מרבי יהודה בן הרא"ש. 

לר' יחיאל ז"ל אבי הרא"ש היה חבר נאמן ושמו ר' שלמה הכהן ז"ל, 

וכרתו ברית יחד שכל אחד מהם יהיה לו חלק עם חבירו בכל מצוותיהם 

ומעשיהם, וכשנפטר ר' יחיאל ז"ל הניחו את ארונו על אבן  גדולה סמוך 

לבית הקברות ופתחו הארון לראות אם מחמת טלטול נתעקם המת תוך 

הארון או אם הוא ישר, כמו שנהגו שם למתים. וקרב ה"ר שלמה הכהן 

זצ"ל אצל ארבע אמותיו ובכה בקול רם ואמר בפני כל הקהילות: "אני 

מזכיר לר' יחיאל גבירי וחברי לפניכם, שיזכור מהברית שכרת עמדי", ואז 

התחיל ה"ר יחיאל לשחק בתוך הארון וראוהו כל הקהל.

בשו"ת מהרש"ם )ח"ג סי' קנ"א( כתב שאין בשותפות מסוג זה ממש, 

והביא שם שאמר לו הגר"ש קלוגר שלכן ר' יחיאל הנ"ל צחק עליו, כי 

לאחר מותו ראה שאין בשותפות זו ממש.

)קב ונקי(

 האם מועילה שותפות בשניים שרוצים להתחלק
בשכר המצוות והמעשים הטובים של שניהם?
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הגאון רבי חיים קריסווירטה זצ"ל ועסקי הצדקה

''ְזבּוֻלן ְלחֹוף ַיִמּים ִיְשּׁכֹן'' )בראשית מ''ט, י''ג(
היה הרב נאה דורש ונאה מקיים. כל זוכריו מעידים כי בהיותו עוסק 

ולא  בצדקה, נמנע מלבזבז דולר מיותר לצרכיו האישיים. היה טורח, 

הרשה לעצמו שום נוחיות ושום דבר שלא לצורך ממש. מעולם לא לקח 

מונית, העדיף לנסוע ברכבת, בארה"ב ברכבת תחתית, ובארץ ישראל 

וכדומה. לא אחת פגשוהו בתחנת רכבת בבריסל סוחב  באוטובוסים 

מזוודות ורק לאחר הפצרות ניאות שיעזרו לו...

סיפר לי אברך, אשר זכה לשמש את רבנו בסוף ימיו, שפעם קרה והביאו 

לרבנו תרופה מסוימת, ולרבנו נודע שמחירה היה יקר מאוד, כשלושת 

)בסביבות  בלגיים  פרנקים  אלפים 

המאה דולר(. הרב הצטער מאוד ולא 

הפסיק להתלונן על שהוציאו כל כך 

הרבה כסף לצרכיו האישיים. האברך 

היה נבוך ולא ידע איך לצאת מהסבך 

שעל  בטוח  היה  הגיב.  לא  ופשוט 

עקב מחסור  ההוצאה  מעיקה  רבנו 

במזומנים.

בן  עני  ואיזה  לא עברה חצי שעה 

טובים דפק על דלת רבנו שטח את 

בקשתו, וכנראה מצבו נגע ללבו. על 

הוציא  פעמיים,  לחשוב  בלי  אתר, 

סכום של כחמש מאות דולר והושיט 

לו את נדבתו.

למעלה  פרטי  חדר  היה  לרבנו 

על  ומסוגר  סגור  שהיה  בקהילה 

מנעול ובריח, כיום הוא משמש לחדר 

הפרטי של המרא דאתרא שליט"א 

ושם הרב מקבל קהל. לאף אחד לא  עוד חדר(  וצרפו  )הרחיבו אותו 

היתה שם דריסת רגל חוץ מאשר למנקה, וגם אז לא השאיר רבנו אותה 

לבדה אלא ישב בחדר ולמד, כמובן עם דלת פתוחה... שנים רבות שימש 

החדר הזה את הרב באופן פרטי, ולאף אחד לא היה מושג לשם מה הרב 

משתמש בחדר הזה. באופן טבעי הדבר עורר כל מיני התלחשויות; חדר 

התבודדות, יושב ולומד דברי קבלה וכו', ממש חידה סתומה. עד שיום 

אחד התגלה.

לרב היה קשר הדוק עם אחד החרשתנים )תעשיין( הגדולים בבלגיה 

כי כל הסחורה  ורבנו הצליח לשכנע אותו   ,Salik בעל בית החרושת 

הפגומה שיוצאת מקוי היצור שלהם תנתן לרבנו למטרות צדקה. לרב 

היו מזוודות ענקיות, והן שכנו שם בחדר, ומדי תקופה נסע הרב לבית 

החרושת ולקח את הסחורה. הכל בגפו ממש ולא נתן בשו"א שיעזרו 

לו. יהודי מעיד שפעם פגשו בתחנת הרכבת )אפילו מונית הוא לא לקח( 

והציע את עצמו לעזור לסחוב את המזוודה, אך הרב סירב בתוקף ולא 

גילה מה תכולת המזוודה. הסחורה הגיעה לחדר "העלום – המסתורי" 

בבית הקהילה, ושם רבנו מיין את הסחורה, ארז אותה, כל מכנס ומכנס 

כחבילה נפרדת... הלך לבד לבית הדואר ושלח אותם לרוסיא. הסכום 

שהתקבל תמורת כל מכנס הספיק למחיה במשך כחודש ימים.

אינני רואה את פני התורם
כשאני מתרים יהודי לצדקה, אינני מסתכל כלל על פני התורם, ולא 

על המטבע המושטת לי. אינני רואה מטבע, אני רואה רק מעשה חסד. 

אני מעמיד אל מול פני את הנצרך שבעבורו התרמתי, ואין לי כל כוונה 

אחרת מלבד הרצון להקל מעל האביון את מסכנותו ומצבו. הסמיך רבנו 

לדבריו את הגמרא ת"ר "כיצד מרקדין לפני הכלה, בית שמאי אומרים 

כלה כמות שהיא, וב"ה אומרים כלה נאה וחסודה. אמרו עליו על רבי 

ואומר  ומרקד לפני הכלה,  נוטל בד של הדס  בן עילאי שהיה  יהודה 

כלה נאה וחסודה. רב אחא מרקיד לה אכתפיה ומרקד, 

דדמי ליה ככשורא". – מכאן למדתי, אמר רבנו, שבשעת 

עשיית חסד, אין שום ענין אחר להסתכל בו, מלבד טובת 

הנזקק; וכך אני נוהג בשעת מעשה ההתרמה לצדקה.

נביא פה דוגמה אחת מני אלף עד כמה גדל כוחו של 

רבנו זצ"ל בשכנוע בעלי אמצעים לתרום לצרכי הצדקה 

והמסועפים, ללא הגזמה  והכבירים  ולמעשיו הטובים 

והפרזה, בכל רחבי תבל.

"מה' מצעדי גבר כוננו" – השקעה משתלמת
ונגיד, שלפני שנים רבות  ידידי בעל בעמיו  לי  סיפר 

פגש חמיו את רבנו בירושלים, רבנו נתן לו מיד הרגשה 

ואחרי  וחיבה  לו אותות שמחה  ונעימה, הראה  טובה 

החלפת דברי נימוסין שגרתיים התעניין רבנו מה לידידי 

לרבנו שהגיע ארצה להשלים  סיפר  בירושלים? חמי 

עסקא בנכסי דלא ניידי, היות ששמע מעמיתיו הסוחרים 

דיור  יחידות  רכשו  ישראל,  בארץ  כספים  שהשקיעו 

ליוזמה  וכדומה, אי לכך עלה בלבו להצטרף גם הוא 

והאמין בכל לבו שחוץ מהפן האידיאולוגי אשר לפי 

יש ענין נשגב להשקיע בארץ ישראל, מאמין הוא בכל לבו  השקפתו 

ובודאי תניב גם פירות נאים  שההשקעה כדאית גם מבחינה מסחרית 

ומשובחים בע"ה. "עומד הנני לרכוש יחידת דיור בסכום של כמאה אלף 

דולר )סכום די מכובד בעת ההיא( בציפיה לרווחים נאותים", נידב מידע 

ופרטים לרבנו.

לו: אני מציע  ופתאום אמר  רבנו האזין בתשומת לב לדברי הגביר 

וללא סיכון  לו כי הרווח הוא מובטח  לכבודו עסקת חיים שהנני ערב 

בכלל. חמי פער זוג עיניים וחשב לעצמו מה יכול כבר רבנו להציע לסוחר 

ממולח כמוני? הרב לא נתן לו הרבה זמן להגות להתעמק ולנחש, ומיד 

המשיך ופירש את שיחתו. בונה אני היום ישיבה חדשה בירושלם, וכך 

ללא טיוח ניגש ישר לענין והסביר לחמי את גודל הזכות להיות שותף 

במפעלו החדש, וכך בבטחון העצמי שאפיין בכל שנותיו את רבנו מציע 

לו ללא כחל וסרק להשקיע את מאה אלף הדולרים בבנין שהנו עומד 

להקים. וכאן התרחש הנס, חמי לא התווכח ועל אתר ויתר על השקעותיו 

וכך נעשה שותף פעיל באחד  והשליש לידי רבנו את הסכום במלואו 

ממעשי הצדקה של רבנו...

)קטעים מתוך הספר מים חיים( 

לרבנו היה חדר פרטי בקהילה שהיה סגור ומסוגר על מנעול ובריח,  
שנים רבות לאף אחד לא היה מושג לשם מה הרב משתמש בחדר 
הזה. היו כל מיני התלחשויות; חדר התבודדות, לומד קבלה וכו', 

ממש חידה סתומה. עד שיום אחד התגלה.

הגאון רבי חיים קריסווירטה זצ"ל
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הפקיד הציץ ושאל "מה זה?" השיב לו הרב: "אתה לא רואה מה כתוב פה? תקרא!" הפקיד התבלבל ושיחרר לו את הרכב.

הרב אהרן כהן
"ֲאֶׁשר ָלַקְחִּתי ִמַּיד ָהֱאמִֹרי ְּבַחְרִּבי ּוְבַקְׁשִּתי" )בראשית מ"ח, כ"ב(

תירגם אונקלוס: "בצלותי ובבעותי" ודרשו חז"ל בגמרא )ב"ב קכג.(: 

וכי בחרבו ובקשתו לקח, והלא כבר נאמר )תהלים מד( "כי לא בקשתי 

אבטח וחרבי לא תושיעני?! אלא "חרבי" - זו תפילה, "קשתי" - זו בקשה. 

בתפילה יכולות להיות שני דרכים: הדרך האחת, להתפלל כפי שהורו 

לנו חז"ל ככתבם, ולפעמים לא תמיד מבינים את פירוש המילים. והדרך 

השניה, להתפלל במילים של האדם כדבר 

איש אל רעהו. לשתי הדרכים יש מעלות 

המילים  של  המעלה  את  יש  חשובות, 

חותכת,  שישר  "החרב"  שזה  הכתובות 

ויש את המעלה של תפילתו הפנימית של 

האדם שזה  ה"בקשתי" שהורג למרחוק.

רבי שמשון פינקוס זצ"ל סיפר על עצמו: 

וחיזק אותי בכל המצבים,  "מה שהחזיק 

יכול  היה התפילה, תמיד הרגשתי שאני 

לדבר אל אבי שבשמים כדבר בן אל אביו". 

יורים  ידוע בשמו שהתפילה היא "נשק", 

וקולעים, גם אם לא ראויים לכך. הרבנית 

ע"ה אמרה פעם לאחד הילדים: "תבקש 

מאבא שיתפלל עליך, אני לא ראיתי תפילה אחת שאבא התפלל והוא 

לא נענה". אף רבי שמשון העיד כך על עצמו: "מתי שהתעקשתי בתפילה 

על דבר מסוים – תמיד נעניתי", והוסיף שבעקבות מקרה שאירע, החליט 

שלא תמיד צריך להתעקש, לפעמים מסבבים מן השמים אחרת:

היה צורך לשחרר רכב מן המכס בקפריסין, עבור תלמיד חכם מזכה 

הרבים מופלג באחת מעיירות הנגב, רבי שמשון זצוק"ל הגיע למשרדי 

המכס, אך נתברר כי שכח את המסמכים המיועדים בבית. הוא 'דרך את 

נשקו' והתפלל שיצליח במשימה, "ניגשתי לפקיד הוצאתי מכיסי מסמך 

סתמי והגשתי לו. למסמך האנגלי לא היה כל קשר לעניין". הפקיד הציץ 

ושאל "מה זה?" השיב לו הרב: "אתה לא רואה מה כתוב פה? תקרא!" 

הפקיד התבלבל ושיחרר לו את הרכב. אמנם, בשבוע הראשון שאותו 

תלמיד חכם נהג ברכב הוא נהרג בתאונת דרכים. "מזה למדתי שאם 

מעכבים אותך מן השמים אל תתעקש". אבל "מתי שהתעקשתי נעניתי". 

נוסף לכך היה מעשה באברך מתושבי אופקים, שהיה צריך לישועה 

וביקש להיוושע, הלך לבכות ולשפוך את  באיזה עניין 

ליבו בפני המרא דאתרא הרב פינקוס זצ"ל, כששמע את 

הסיפור ביקש משכנו בשעת לילה מאוחרת אם מסכים 

לאברך  נסע  הסכים,  וכמובן  הרכב  את  לו  להשאיל 

ואמר לו: "בא איתי". נסע עמו בחשכת הליל בדרך עפר 

מאופקים לכיוון חצרים, בין אופקים לחצרים, באמצע 

האברך  את  הוריד  בשממה,  במדבר,  שם,  אי  הדרך 

מהמכונית והותירו לנפשו כשהוא מצווה עליו ואומר לו: 

"לילה! חושך! אפלה! אל תנסה לחפש את דרכך חזרה 

וה'ריבונו של  כי לא תמצא, כעת אתה פה, רק אתה 

עולם', אני משאיר אותך כאן, לך תדבר עם ה'ריבונו של 

עולם'. אל תבכה. אל תתפלל. אלא תצעק! תצרח לה'! 

עד שישמע את קולך,  תבכה, תתחנן אליו, כך ורק כך 

תיוושע, בעוד כחצי שעה אחזור לאסוף אותך".

כעבור מחצית השעה שב לאברך, הביט בו והפטיר: "לא בכית די. תבכה! 

תתחנן! תדבר עם הקב"ה, תבקש". לאחר שעה קלה חזר הרב שמשון 

על עקבותיו, הביט באברך שבגדיו היו ספוגי דמעה, חייך אליו ואמר: "זה 

מה שהתכוונתי. עתה תווכח לדעת שתיוושע". ומספר האברך שאכן זכה 

והקב"ה שמע לתפילתו.

)רבותינו שבדרום(

הרב צבי וינברג 
"ְוֵעיֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכְבדּו ִמּזֶֹקן" )בראשית מח,י( 

מקשים המפרשים איך לא יוכל יעקב אבינו לראות, והרי כתיב 

לעיל )פסוק ח( "וירא ישראל את בני יוסף", ובספורנו כתב שראה 

הם  מי  היטב  ראה  ולא  נחלש  ראייתו  שכח  רק  אדם  בני  שהם 

)ח"א קמב.(  בזוהר  ]ועי'  כדי שתחול עליו ברכתו בראותו אותם. 

לראות  יוכל  שלא  השמיני(  ביום   - ג  )פיסקא  רבתי  ובפסיקתא 

ברוח הקודש[

ובס' בינה לעתים )לרבי עזריה פיג'ו זצ"ל מרבני וונציא נפטר שנת ת"ז, 

בדרשה לר"ה שחל בשבת( כ' להעיר מדוע נכפל הלשון "כבדו מזוקן – 

לא יוכל לראות".

וכ' בדרך מליצה "הלא ראינו חלושי הראות, אשר מצד חסרון מה נופל 

ואפילו מקרוב קצור קצרה  יוכלו להביט למרחוק,  בחומר העינים לא 

ראייתם, והספיק השכל האנושי להמציא כלי הזכוכית ]משקפיים[, שמים 

ונעזרים מהם להרחיב כח  אותם על החוטם כנגד עיניהם ומסתייעים 

הראות, כל אחד ואחד לפי מה שהוא חסר בפחות ויתר,

לומר  יוכל לראות"  – לא  "כבדו מזוקן  יעקב כפל הכתוב  וכן אצל 

שגברה כל כך החולשה בכח ראותו מחמת הזקנה, עד שלא בלבד כבדו 

עיניו מצד עצמם, בהחסר מהם הראיה הטבעית, אלא גם לא יוכל לראות 

בשום אופן אחר, כי אפי' אם ירצה להעזר ולהסתייע בכלים מחוץ, לא 

לעזר ולא להועיל היו לו", ע"כ.

)קב ונקי(

 בחשכת הליל בדרך עפר בין אופקים לחצרים, אי שם
 באמצע הדרך, במדבר שממה, הוריד הגר''ש פינקוס זצ''ל

את האברך מהמכונית והותירו לנפשו

האם יעקב אבינו היה יכול להעזר במשקפיים לחזק ראייתו?

הגר''ש פינקוס זצ''ל
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הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל סמל ודוגמא מופלאה להתנהגות אצילית

"ַהּנֵֹתן ִאְמֵרי ָׁשֶפר" )בראשית מ"ט, כ"א(
מפעם לפעם, במסיבות סיום בישיבה, היה הגאון רבי נתן צבי פינקל 

זצ"ל, משנן באזני האברכים, עד כמה עליהם להכיר טובה לנשותיהם 

שמוסרות את נפשן לנהל את הבית ולגדל את הילדים, כדי שבעליהן 

יוכלו לשבת וללמוד בשקידה. 

לא אחת הכריז במסיבות אלו, שהישיבה העמידה בכוונה כמות 

גדולה יותר של עוגות ומפיונים, כדי שכל אחד יקח עוגות 

לרבנית שלו )כלשונו(. מטרתו להרגיל את האברכים 

להכיר טובה בבית.

מופלאה  ודוגמא  סמל  היה  עצמו  רבינו 

'סיום'  לענין זה. כאשר השתתף בשמחות 

הרבנית  עבור  עוגה  לקחת  ביקש  וכד' 

כן, מעולם לא היה עוזב  תליט"א. כמו 

את ביתו לפני שנפרד לשלום מהרבנית 

תבלחט"א.

גם כשהיה ממהר לצאת, והבית היה 

עמוס באנשים, לא ויתר על כך. פעם יצא 

מהבית בדרכו לתפילה, ושכח לברך את 

הרבנית לשלום, הוא ביקש ממלווהו לשוב 

כי שכח דבר מה חשוב. התפלא המלווה, מה 

שכח רבינו בבית, שעבורו כל כך חשוב לו לחזור, 

בשעה שכל פסיעה עלתה לו בקושי רב? "אולי אני 

אוכל להיות השליח?" שאל, אולם רבינו ביקש להחזירו. 

כששב, ניגש לרבנית ובירכה לשלום וחזר לישיבה.

מופלאה היתה הנהגתו עם כל עובדי הישיבה. תמיד היה מדבר איתם 

בידידות ובקירבה מיוחדת, מתעניין בשלומם וזוכר את ענייניהם. עובדי 

המשרד שנכנסו לצורך ענייני הישיבה בבוקר, נתקלו לא אחת בשאלה: 

"אכלת הבוקר?" 

כשידע רבינו שקיים קושי אישי אצל אותו עובד, היה מקדים ושואל 

אותו, מה קורה בעניין ההוא, ורק אחר כך נפנה לדבר איתו על העניין 

שלשמו בא. 

ולפעמים  הישיבה,  את  עזבו  לאחר שעובדים  מכל, שגם  המדהים 

וההשתתפות  אפילו לאחר שנים רבות, היה נשמר הקשר החם עמם 

בשמחותיהם. כששמע שמי מהם חולה, היה דואג לשלומם ובא לבקרם. 

יהודי שעבד כמה שנים לפני כן  נודע לו בערב ראש השנה, על  פעם, 

בישיבה, שלא היו לו הרבה קרובים והוא נצרך לעזרה. נכנס רבינו לעובי 

הקורה, וכמה שעות יקרות של ערב יום הדין השקיע בטיפול בעניינו.

כך היה גם בישיבת מיר בברכפלד. במשך שנים היה מגיע רבינו לישיבה 

ביום בו מסר ראש הישיבה, הגאון רבי אריה פינקל זצ"ל, את השיעור 

לנסוע  היה  רגיל  בו  ביום  ומאזין לשיעוריו. פעם,  יושב  והיה  הכללי, 

ויתר, והגיע לברכפלד  לברכפלד, ירד שלג בירושלים. רבינו, כדרכו, לא 

ברכב עם הנעה קדמית, שיכול לנסוע בשלג. למרבה הפלא, באותו יום 

ובני  לא נכנס כדרכו להיכל הישיבה לדבר בלימוד, אלא נותר בדירתו 

נכנס  נכנסו לדבר איתו בלימוד בחדרו. כשנשאל מדוע אינו  הישיבה 

להיכל השיב, שהיות והיום לא יוכל להישאר לשיעור של הגאון רבי אריה, 

לכן נמנע מלהכנס. 

לוותר למען השלום
מרגלא בפומיה שמידת השלום היא הסגולה לכל השפעה טובה, והיא 

ומחלוקת הם  וחיילותיו, לעומת זאת, פירוד  תריס בפני היצה"ר 

ועלולים להיות כהזמנת השטן להשפיע  שורש כל רע, 

נוהג היה רבינו להביא את  השפעות קשות רח"ל. 

בי תרי דאיגרי  "הנהו  נב.(:  )גיטין  רז"ל  דברי 

בהו שטן כל בי שימשי, הוו קא מינצו בהדי 

הדדי, איקלע ר"מ להתם, עכבינהו תלתא 

בי שימשי עד דעביד להו שלמא. שמעה 

לשטן דקאמר, ווי דאפקיה ר"מ לההוא 

גברא מביתיה". היינו שרבי מאיר הצליח 

למנוע את השפעת יצר הרע על ידי כך 

ומשום כך לא היה  שמנע מהם לריב, 

לשטן דריסת רגל אצלם.

סגולת הוותרנות
ותומכיה  הישיבה  מנגידי  אחד  סיפר 

שהיה מרבה להתייעץ עם רבינו. פעם נטל 

חלק בעסקה משפחתית גדולה, שהיתה אמורה 

דולרים, אך דא  להניב תשואה של מאות אלפי 

לגרום  היו  עלולות  עקא שפעולות מסויימות בעסקה 

למחלוקת במשפחה. כשקרבה עת ההחלטה, טס אותו יהודי לארץ, 

כדי להיוועץ ברבינו מה עליו לעשות. 

לו ראש  רבינו אמר  ביום שישי. כשהחל לדבר עם  הוא הגיע לארץ 

לנו,  בוער  כן מה  "הרי אתה לא שב לחו"ל לפני שבת, אם  הישיבה: 

בינתיים בא נלמד!" כך ענה לו גם במוצאי שבת, וכך ביום ראשון בבוקר, 

הם למדו שלוש שעות, ולאחר מכן שמע את השאלה והשיב, שלדעתו 

אפילו אם קיים סיכוי של עשר אחוז שתצא מכך מחלוקת, לא כדאי 

שיתערב בעניין. 

יותר". סוף  הוסיף רבינו ואמר: "אוכל להבטיח לך שבאופן זה תרוויח 

המעשה היה שעשה עם כספו זה עסקה אחרת, והרוויח שבע מאות אלף 

דולר יותר מאשר אמור היה להרוויח בעסקה המקורית.

והיצירה  כשנבנו הבניינים החדשים של הישיבה, בתוך להט הבניה 

של הישיבה וריבוי כבוד התורה לא שכח לחשוב בכל מקום שלא ינזק 

שום שכן מן הבניה. שולח היה להודיע לשכנים, שאם תהיינה הפרעות 

או נזקים, הוא מבקש שיפנו מיד להודיע לו על כך, והישיבה תעשה כל 

מאמץ לתקן את הדבר. כשבנו את אחד מבנייני הישיבה בשכונת בית 

ישראל, לאחר שעמד הבניין על תילו, התאונן אחד השכנים בפניו ששני 

חלונות של הישיבה פונים לעבר ביתו, והדבר עלול להפריע לו. לא חלפו 

עשרים וארבע שעות ונמצא פתרון לבעיה, בלי אומר ודברים נוספים.

)קטעים מתוך "בכל נפשך"(

אחד מתומכי הישיבה שהיה מתייעץ עם רבינו, נטל פעם חלק 
בעסקה גדולה, שהיתה אמורה להניב תשואה של מאות אלפי 

דולרים, דא עקא שפעולות מסויימות בעסקה עלולות היו לגרום 
למחלוקת במשפחה 

הגאון רבי נתן צבי פינקל זצ"ל
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פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

"ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה ִמֶּטֶרף ְּבִני ָעִליָת" )בראשית מ"ט, ט'(
בספר אמרות טהורות חיצוניות ופנימיות )לרבי יהודה החסיד אות מ"ד 

עמ' קלו( כתב שלאריה יש שיטה מיוחדת איך לצוד את טרפו. וז"ל: אריה 

עושה עיגול כזה: 0 והולך לו, וכל בהמה שתכנס שם לא תוכל לצאת מן 

העיגול עד שתתקלקל. 

וכיון  אריה  בעיגול שעשה  נתקלו  יהודים  ועי"ש שמביא, שקבוצת 

שאריה מבין ע' לשון, שכנעו אותו לעוזבם לנפשם ושילמו לו בבהמות 

וגמלים להיות לו לטרף.

וכ"כ בפי' רבנו אפרים עה"ת )בראשית ב, יט(: "אריה כל הרואה אותו 

מיד יראה נופלת בלבו, ומנהגו כל מקום שיראה שילכו שם בהמות ילך 

בהשכמה ויקיף בזנבו בתוך העפר שבשדה, וכל בהמה שתכנס שם בתוך 

העיגול לא תצא עד שיקח חלקו, וזה שכתוב )איוב יט, ו(: "ומצודו עלי 

הקיף". 

ועיין בתהילים )כב, יז( עה"פ: "כי סבבוני כלבים, עדת מרעים הקיפוני 

כארי ידי ורגלי" שכתב הרד"ק "עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי" - כי 

הקיפוני כמו הארי שמקיף בזנבו ביער, וכל חיה שתראה אותה העגולה 

לא תצא משם ממורא האריה וִמפחדו, ותאספנה ידיהן ורגליהן, וימצא 

נוכל  לא  בגלות בתוך העגולה  כן אנחנו  עגולתו.  האריה טרפו בתוך 

לצאת ממנה שלא נהיה ביד הטורפים, כי אם נצא מרשות הישמעאלים 

נבוא ברשות הערלים, והנה אנחנו אוספים ידינו ורגלינו ועומדים יראים 

ופוחדים בפניהם, כי אין לנו רשות לברוח ברגלינו ולהלחם בידינו, והנה 

כאילו ידינו ורגלינו בנחושתים".

''ֵּבן ּפָֹרת יֹוֵסף'' )בראשית מ''ט, כ''ב(
וברש"י עוד דרשוהו לענין שלא ישלוט בזרעו 

עין הרע.

מתו  שבניהם  הורים  שקיבלו  עצה  ישנה 

בינקותם, שכאשר יוולד להם בן יקראוהו בשם 

"אלתר" ]זקן או ישן באידיש[, וכך לא תשלוט 

בו עין הרע שהרי הוא כבר ותיק וזקן, )עי' שו"ת 

בית שלמה אה"ע סי' ק"ג, ושו"ת דברי חיים 

ח"ב אה"ע סי' קל"ד(.

אחד מרבני תוניס נקרא הרב אלתר מאזוז 

זצ"ל, ומספרים שמיד אחר לידתו היה מסוכן 

ובעירו היה משולח מירושלים הנקרא  מאוד, 

"אלתר", ויעץ להורים לקראו על שמו  דסגולה 

היא לאריכות ימים.

  מי שנכנס לתוך עיגול שסימנו אריה באדמה
האם יכול לצאת ממנו? 

 איזה שם נותנים 
כסגולה לאריכות 

"ִּבְנָיִמין ְזֵאב ִיְטָרף" )בראשית מ"ט, כ"ז(ימים?
בפירוש רבנו אפרים ז"ל על התורה, כתב שפסוק זה שמתחיל באות "ב" ומסיים באות 

"ל", מרמז על ל"ב שיניים שיש לישראל. ]ועי"ש מה הקשר בין בנימין זאב – לשיניים[. 

וכן מצינו ב'מגלה עמוקות' )אופן קס"ד( שכתב שמספר ל"ב שיניים יש רק לישראל.

וכ"כ במדרש תלפיות )לרבי אליהו הכהן זצ"ל בעמח"ס שבט מוסר – ערך אברים ח"א 

עמ' לד( קבלתי שדווקא לישראל יש ל"ב שיניים, אבל לאומות העולם יש ל"ג. ותמה 

על זה דא"כ ח"ו יכולים לומר שיש ב' רשויות ומי שברא לאלו לא ברא לאלו, וכן תמה, 

שמי שהתגייר וישאר עם ל"ג שיניים יהיה לו לבושת וכלימה, וזה יגרום מניעת הגרים 

מלהיכנס תחת כנפי השכינה.

גוי ליהודי הוא בדבר מועט  בין  על השאלה הראשונה כתב ליישב שכיון דההבדל 

ומכוסה אין מקום לכופר להביא ראיה מזה, משום שיאמרו לו שאם כדבריך היה צריך 

לעשות שינוי במקום יותר בולט וגלוי אלא מוכרח שרשות אחד ברא לכולם. ועל השאלה 

השניה כתב, שכיון שהשיניים אינן גלויות אין מגיע לגר בושה מזה כיון שאין זה דבר 

שנראה לעיניים.

וכתב שהטעם ידוע לפני הקב"ה מדוע חילק בין גויים ליהודים במספר השיניים, ע"כ.   

ודבר פלא הוא, שהרי במה שידוע לנו כיום, אין חילוק בין גוי לישראל במספר השיניים 

ולכולם באופן רגיל יש ל"ב, וצ"ב בכוונתם, ואולי נשתנו הטבעים.

האם יש חילוק בין ישראל לגוי
לעניין מספר השיניים? 
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הלכת לבקר חולה ולא התפללת עליו
האם קיימת מצות ביקור חולים?

כיצד מקיימים מצות ביקור חולים ללא ביקור אצל החולה עצמו? והאם ראוי לבקר חולה ללא ליווי?

הרב יהודה יעקבזון
בפרשת השבוע מסופר בפעם היחידה בתורה על 'ביקור חולים': "ַוּיֹאֶמר 

ְתַחזֵּק  א ֵאֶליָך ַויִּ ְנָך יוֵֹסף בָּ ד ְלַיֲעקֹב ַוּיֹאֶמר ִהנֵּה בִּ ְליוֵֹסף ִהנֵּה ָאִביָך חֶֹלה... ַויַּגֵּ

ה". הגר"א כותב שאף נרמזו בפסוקים אלו דברי  טָּ ב ַעל ַהמִּ ַויֵּשֶׁ ָרֵאל  ִישְׂ

חז"ל שבן גילו - דהיינו בן מזלו - של החולה נוטל ממנו 'אחד משישים' 

מחוליו בעת ביקורו: "הנה" בגימטריא 60, ו"המטה" בגימטריא 59; הוי 

יוסף לבקרו נפחת מ'הנה'  אומר, מכיון שבא 

= 60, ויתחזק ישראל, וישב על 'המטה' = 59.

כפי שאנו אומרים בכל בוקר לאחר ברכות 

התורה - מצות ביקור חולים אין לה שיעור, 

ואפילו  גדול מבקר אצל קטן,  כלומר, שאף 

זה  הרי  המוסיף  וכל  ביום;  פעמים  כמה 

משובח, ובלבד שהדבר רצוי לחולה.

המבקר אצל החולה צריך לפקח על צרכיו, 

בעניני מטתו ובעניני המקום אשר הוא בו, וכן 

צריך להתפלל עליו שיתרפא. וכל כך חשובה 

התפילה על החולה, עד שאמרו שהמבקר חולה ואינו מתפלל עליו - לא 

קיים את המצוה. ואם מתפלל בפניו - יכול להתפלל בכל לשון שירצה, 

אך אם מתפלל שלא בפניו - יתפלל דוקא בלשון הקודש. ונוסח התפילה: 

"המקום ירחם עליך בתוך חולי ישראל", ובשבת יש לומר: "שבת היא 

בתו  "ורחמיו מרובים ושִׁ ויש מוסיפים:  ורפואה קרובה לבוא",  מלזעוק, 

בשלום". 

וחולה שהביקור מפריע לו - מחמת סוג החולי, מפני שהדיבור קשה 

עליו, או מסיבה אחרת - אין להכנס לחדרו, אך יש לבוא לביתו, לשאול 

לשלומו ולשמוע על אודות מצבו והטיפול בו, ולהתפלל עליו. כמו כן, 

מטעמים שונים, אין לבקר אצל החולה בשלש השעות הראשונות של 

היום, ובשלש השעות האחרונות של היום.

בשעת ביקור חולים, לא ישב המבקר במקום הגבוה ממטתו של החולה, 

למעלה  שרויה  שהשכינה  מפני 

וכפי שלמדנו  מראשותיו של חולה. 

ָרֵאל  חּו ִישְׂ תַּ שְׁ גם בפרשת השבוע: "ַויִּ

- הפך עצמו לצד  ה  טָּ ַהמִּ רֹאׁש  ַעל 

שהשכינה  אמרו  מכאן  השכינה, 

למעלה מראשותיו של חולה )רש"י(".

וענין נוסף בקיום מצוה זו, שמקורו 

ב'שאלתות דרב אחאי', אך לא הובא 

בספרי הפוסקים האחרונים: כשהולך 

יעשה זאת  האדם לבקר חולה, לא 

לבדו, אלא בלוית אדם נוסף. הנצי"ב בספרו 'העמק שאלה' על השאלתות, 

כותב שלא מצא כל מקור נוסף להלכה זו. ויש שכתבו כי יש זכר לדבר 

ֵני ָבָניו  ח ֶאת שְׁ קַּ ַוּיֹאֶמר ְליוֵֹסף ִהנֵּה ָאִביָך חֶֹלה ַויִּ נמצא בפרשת השבוע: 

ִעּמוֹ". רש"י מפרש שנטלם עמו כדי שאביו יברכם לפני מותו, אך יתכן גם 

שלא רצה ללכת לבדו, מהסיבה האמורה. 

]שו"ע ונו"כ יו"ד שלה; שאלתות דרב אחאי צג; קול אליהו פר' ויגש[

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

כיצד לא יסור שבט מיהודה, והרי יוסף כבר מלך?  
מהו החילוק בין השם 'יעקב' ובין השם 'ישראל'?  
כיצד הגיעו השבטים לוי ויששכר לדרגת הוראת הלכה?  
מה ההבדל בין דין הנפסק בבי''ד לדין הנפסק על ידי מלך?  

 

'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :צרו קשר >>>
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כיצד לא יסור שבט מיהודה, והרי יוסף כבר מלך?  
מהו החילוק בין השם 'יעקב' ובין השם 'ישראל'?  
כיצד הגיעו השבטים לוי ויששכר לדרגת הוראת הלכה?  
מה ההבדל בין דין הנפסק בבי''ד לדין הנפסק על ידי מלך?  

נותר החפץ חיים המיותם בוילנא, וחברי אביו היו 
רבי אהרן שהיה מבוגר  יחד עם אחיו  לו  דואגים 
ממנו בכתשע שנים. רבי אהרן שהיה תלמיד חכם 
וזמן קצר קודם לכן נתעטר בכתב סמיכה  מופלג 
להוראה עוד בהיותו כבן 22 שנים, שימש כרבו של 
אחיו הצעיר, היה מלמד אותו ומשגיח עליו שימשיך 
לגדול התורה. כמו"כ היה החפץ חיים יושב לפני רבי 
ובישיבתו  ישיבה בוילנא  יעקב קובנר שהיה ראש 
עוד  ובשו"ע. משך שנים רבות  היו עוסקים בטור 
ותירוציו של  זכרו תלמידי הישיבה את שאלותיו 
הנער הצעיר שהדהים את הכל ביכולתו לפרק הרים 

ולשבר סלעים בלימוד ההלכה. 
במקביל נישאה אמו של החפץ חיים בשנית לרבי 
שמעון הלוי אפשטיין, שהתגורר בראדין והתאלמן 
זמן לא רב קודם לכן. כששמע כי לרעייתו יש בן 
לבנה  שתקרא  אותה  לשדל  החל  בתורה,  גדול 
לתהות  שיוכל  כדי  בראדין,  אותה  לבקר  שיבוא 
מקרוב על קנקנו מאחר ורצה להשיא לו את בתו 

פריידא שהיתה בערך בת גילו של החפץ חיים. 
בתחילה לא אבתה אמו של החפץ חיים לקרוא 
לו שיגיע לראדין, כי לא רצתה להפריע לשקידתו 
העצומה בתורה, אך לאחר השתדלות גדולה מצד 
בעלה ניאותה ושיגרה לבנה איגרת בה ביקשה ממנו 
שיבוא לבקר אותה אחרי מספר שנים שלא נפגשו 

פנים אל פנים. 
שמו של החפץ חיים כבר יצא באותה עת לשם 
וכמה מעשירי  וסביבותיה,  וילנא  ולתהילה ברחבי 
וביקשו לקחתו כחתן  עיניהם  בו את  נתנו  האזור 
לבנותיהם. אחד מהעשירים הללו אף הציע להעניק 
נדוניה נכבדה בסך של אלף רובלים,  לחפץ חיים 

ושידוכים נוספים כהנה וכהנה התגלגלו לפתחו. 
כאשר שמעו אחיו של החפץ חיים כי בעלה של 
נזעקו להגן על  אמו מבקש לקחתו כחתן לבתו, 
וטענו כי  לו,  אחיהם מפני העוול שחשבו שנעשה 
רבי שמעון הלוי אפשטיין על אף שהיה בעבר איש 
אמיד ובעל יכולת, הרי כבר הפסיד את רוב כספו 
בגזרת המלכות ששללה ממנו את אדמותיו רחבות 
הידיים, ולא יוכל להעניק לחפץ חיים נדוניה ראויה 

כפי שהציעו רבים אחרים לעשות. 

רעייתו  בן  רבי שמעון את  עיכב  מספר שבועות 
ופיתויים,  בהשתדלויות  ולאחר שהרבה  בראדין, 
ועירב את רעייתו החדשה בסוד הדברים, הצליח 
להביא את השידוך לידי גמר, ובשעה טובה ומוצלחת 
נגמר השידוך בין הבחור ישראל מאיר ובין הנערה 
עץ  בית  כנדוניה  חיים מקבל  כשהחפץ  פריידא, 
ששוויו מאה וחמישים רובל כסף, בתוספת הבטחה 
למאה וחמישים רובלים נוספים שיינתנו לאחר זמן. 
כי אלמלא  בנו,  באוזני  חיים  לימים שח החפץ 
זוגו בעיירה קטנה ושקטה, ואלמלא  מצא את בת 
היה זוכה באשה שידעה להסתפק במועט ומעולם 
זוכה  היה  יודע אם  מי  דבר,  לעצמה  ביקשה  לא 
להחזיק בתורה לאורך שנים, ולא היה נסחף אחר 

חיי המסחר והעסקים ככל בני גילו. 
* * *

האבל הכבד ששרר בביתה של משפחת החפץ 
חיים המשיך ללוות אותה עוד זמן רב. לא במהרה 
הצליחו החפץ חיים וילדיו להתנחם אחרי מות אמם 
הצדקת שהיה עיקרו של הבית, ושהזריחה מאורה 

על העיירה כולה. 
החורף  כי  קצר,  וזמנם  מרובים  עמך  צרכי  אך 
היא  בצרכי הכלל  והעשייה  ענק,  מתקרב בצעדי 
היא המורשת שהותירה אחריה אשת החפץ חיים 
ימיה היתה פורסת לחמה לעני, מקבצת  אשר כל 
ולאחר  בין בתי העיירה  פרוסות לחם מדי שבוע 
מכן מחלקת אותם לנזקקים, לצד פעילויות רבות 

אחרות שעשתה לטובת הכלל והפרט. 
והנה, באותם ימים של אבל מהול בעשייה נמרצת 
למען הציבור הגיעה לביתו של החפץ חיים מעטפה 
ובה מכתב ששיגר עורך דין יהודי מהעיירה פוניבז', 
ובו הוא מפנה את החפץ חיים לספר החוקים של 
ישנה קרן  כי  בו מוזכר  הממלכה הרוסית, לסעיף 
ממשלתית מיוחדת שמעניקה מימון כספי לשיקום 

עיירות שבתיהן נשרפו. 
ללא  המכתב  את  קיבלו  חיים  החפץ  בבית 
התלהבות מרובה. הייתכן אומנם שאותה ממשלה 
שגוזרת גזירות וגוזלת קרקעות של יהודים תעניק 
שרוב  עיירה  של  לשיקומה  כספי  מענק  לפתע 

מוחלט מבין תושביה יהודים?

המשך יבוא בעז"ה.

פרק ו // השידוך והנדוניה

תקציר הפרקים הקודמים:
בערבו של יום חמישי בשבוע יצא מרנא החפץ חיים 
לעיר אראני, לאחר שחזה בחלומו גזירה קשה המרחפת 
על העיירה ראדין. בבוקר יום השבת פרצה דלקה באסמו 
של אחד הנוכרים, וכמעט כל בתי העיירה עלו באש. 
החפץ חיים יצא לגייס תרומות לצורך שיקום העיירה, 

ושב כעבור עשרה שבועות. ביקש החפץ חיים לישב 
נוראה התרגשה על ביתו בפטירתה  בשלווה, אך צרה 
נער צעיר,  רעייתו הרבנית איתה השתדך בהיותו  של 
לאחר שהתייתם מאביו בעת שגלה עמו למקום תורה 

בווילנא בעוד אמו נותרת מאחור בעיירה זיטל.
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סיפור בהמשכים
מאת: יעקב א. לוסטיגמן
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האם הוא מועיל גם לרווקים ללא דירה? והאם יש בעיה לפרוט צ'יק בצ'יינג'? 

מהות "היתר עיסקא"
הניתנים לעיסקא הרי הם  )דף קד:( על כך שמעות  מבואר בגמרא 

בחזקת מחצה מלוה ומחצה פקדון, כלומר שחצי מהסכום ניתן כהלוואה 

והאחריות על שמירת הכסף היא של המקבל, והחצי השני של הסכום 

ניתן בתורת פיקדון והאחריות במקרה של אונס יהיה על הנותן, כמו"כ 

גם הרווחים מתחלקים, שהרווח מהחלק של ההלוואה שייך למקבל ואלו 

הרווח מחלק הפקדון שייך לנותן.

גדולי הפוסקים שקדו על תקנת הריבית ויסדו אופן שבו מותר להשקיע 

כסף עבור רווחים, וזה המכונה בפי כולם "היתר עיסקא" , היתר זה חשוב 

אינו פוטר את שאלת  ובאיזה מקרים  הוא מועיל  כיצד  מאוד להבין 

הריבית, תחילה יש לדעת ש"היתר עיסקא"  אינו קמיע שמתיר איסורי 

רווחים שמחולקים  תוכנית השקעה שמניבה  ריבית, אלא  תורה של 

בשותפות לנותן ולמקבל, ומובן שהביטוי השגור "הלוואה בהיתר עיסקא" 

הוא ביטוי לא נכון, כיוון שכאשר משקיעים ב"היתר עיסקא" הכסף אינו 

בתורת הלוואה אלא בתורת עיסקא, והתוספת שמקבל הנותן אינה ריבית 

המותרת, שהרי התורה אוסרתה, אלא התוספת אלו הרווחים.

יסוד ההיתר: 

שכסף הניתן בעיסקא לא ניתן לשימושים אישיים של המקבל אלא  א. 

רק להשקעה המניבה רווחים.

ב.חלק מהכסף הניתן בעיסקה ניתן בתורת פיקדון באחריות הנותן, ולכן 

הרווחים היוצאים ממנו שייכים לנותן, אך במקרה שהמקבל מתחייב 

באחריות על כל הסכום במקרה של אונס, נמצא שהכל בהלוואה , ואסור 

לנותן לקחת את הרווחים.

ג. המקבל נוטל בנוסף על הרווחים של חלק ההלוואה חלק נוסף והוא 

שכר טירחה שטורח ומתעסק עבור הנותן, שאם לא כן נמצא שטורח 

עבור הנותן בחלק הפקדון בתמורה לכך שהלווה לו את חלק ההלוואה, 

וזה אסור כמבואר.

ד. הנה לפי האמור לעיל יש לבדוק בכל מקרה ומקרה כמה רווחים היו 

ולחלקם כפי האחוזים ביניהם, אך ב"היתר עיסקא" הנהוג היום קובעים 

מראש את אחוזי הרווח שהנותן רוצה, בהשערה שבמציאות ניתן להרוויח 

כך, ואז בלי להכנס לחשבון אם היה יותר רווח הנותן נוטל את האחוזים 

הנותן מוותר על  יותר,  "בהתפשרות" שגם אם המקבל הרוויח הרבה 

החלק הנוסף, אך ישנה הגבלה שאסור לדרוש אחוזים גבוהים שמסתבר 

ירוויח אותם, תנאי נוסף ישנו שבמקרה ולא יהיו רווחים  שהמקבל לא 

ואז יפטר  בגובה שקבעו יצטרך המקבל לברר זאת בהוכחות כדלהלן 

מלשלם את הרווח, יוצא א"כ שכשמשלם רווח אין בזה חשש ריבית, כיוון 

שנותן מתוך מה שהרוויח, וכל זמן שלא הוכיח אחרת הוא מחויב בזה.

גדולי הפוסקים הוא סעיף  נוסף ב"היתר עיסקא" שיסדו  חידוש  ה. 

]ואז ע"פ הדין פטור מהרווח,  נאמנות שהמקבל מתחייב שאם הפסיד 

ואף מתוך הקרן חייב רק חצי, שהרי חצי הקרן באחריות הנותן[ יצטרך 

להוכיח זאת, וכ"ז שלא הוכיח נאמן הנותן לומר שלא היה הפסד, והרוויח 

כפי השיעור שקצבו, והוכחה זו כלפי הקרן נעשית ע"י שמביא שני עדים 

כשרים שיעידו בבית דין הילכתי, ואם לא הפסיד מהקרן רק טוען שלא 

, וכל עוד שלא נשבע ולא הביא  , ישבע שבועה חמורה על כך  הרוויח 

עדים אף אם באמת הפסיד , הרי הוא מחויב ע"פ דיני ממונות לשלם 

הכל ואין בכך חשש ריבית.

סעיף זה מבטח את הנותן מפני חשש הפסד, ובכך אינו חושש להפוך 

מהלוואה להיתר עיסקא ולקבל אחריות על חצי הקרן, כיון שבלי ההוכחות 

הנ"ל יהיה המקבל חייב לשלם את הכל גם במקרה הפסד.

עוד הוסיפו פוסקי זמנינו בהסכם "היתר עיסקא" שהמקבל מקנה  ו. 

לנותן חלק בכל עסקיו המרוויחים, ובזה אף אם העיסקא שהשקיע בה 

יוכל הנותן לדרוש כפי הרווחים בעסקים אחרים שלו  הפסידה עדיין 

שהרוויחו.

עוד נוסף בזה שאם לוקח למשל משיכת יתר )אוברדרפט( מהבנק כדי 

לשלם חשבון גז או כדי להשתמש למזון וצרכי היום יום, ואין בזה רווח, 

יהיה היתר ע"י שמקנה חלק בעסקיו המרוויחים, כגון קרקע או דירה 

שערכה עולה או תכשיטי זהב שמחירם עולה או רכב שאפשר להשכירו, 

ובאופן שהנכס שווה כסכום ההלוואה ויכול להפיק רווחים כפי האחוזים 

שסיכמו.

עוד אפשרות הוסיפו פוסקי זמנינו "היתר עיסקא" שכולו פיקדון,  ז. 

לסעיף  )בכפוף  הנותן  באחריות  כהשקעה  נמסר  הכסף  כלומר שכל 

הנאמנות שצריך עדים ושבועה( והמקבל נוטל חלק ברווח כשכר טירחא, 

ובכך מועיל לכמה דברים ש"היתר עיסקא" רגיל לא מועיל, וב-הית"ע 

וכן ב-הית"ע" שמופיע בספר נתיבות שלום נקבע שיהיה  ברית פנחס" 

יועיל להציל  לא  ובאם  פיקדון  ומחצה  ההסכם בתורת מחצה מלווה 

מחשש ריבית יהיה באופן שכולו פיקדון.

ביאור מעשי וחידושי דינים  ב"היתר עיסקא" נתבאר בהרחבה בספר 

ברית פנחס פרק כ' ונדפס שם גם "היתר עיסקא" שימושי עם ביאור , 

במקרה הצורך ניתן לצלם ולהשתמש בו.

עתה נבאר כמה חידושי דינים שמתחדשים לאור ההבנה בהסכם "היתר 

עיסקא":

הבנת ה"היתר עיסקא"
א. הסכם "היתר עיסקא" מועיל כאשר הנותן והמקבל הבינו את תוכן 

ההסכם, אם אינם יודעים כיצד הוא פועל, יש פוסקים שסוברים שאינו 

מועיל, כיוון שלא מתכוונים להקנות נכסיהם, והנותן לא מתכוון להתחייב 

באחריות, לכן הבנת האמור הינה חלק מההיתר.

היתר עיסקא – באחריות המקבל?
ב. מעשה שהיה באדם שהשקיע מליון ₪ תמורת רווחים, וכתב חוזה 

הלוואה ב"היתר עיסקא" ובהמשך החוזה כתב שכל האחריות של הקרן 

והרווח יהיו על המקבל בלבד, משמעות הדבר שלא ידעו ולא הבינו מה 

הוא "היתר עיסקא" , ובעצם מחייב את המקבל באחריות שזה אומר שכל 

הכסף בהלוואה והרווח הוא ריבית, כמו"כ יש להקפיד לשנות את המונח 

הלוואה להשקעה ובמקום ריבית לכתוב רווח,]בבנקים קשה לשנות את 

ספרי הבנק, לכן הוסיפו בנוסח ההית"ע שכל לשון ריבית הכוונה רווח[

 מהו המושג "היתר עיסקא" והאם מועיל
כשלא מבינים את משמעותו?

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

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

המשך בעמוד הבא <<<
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מיקרוגל במקום ציבורי

טבילת כלים על ידי קטן
האם ניתן לשלוח ילד קטן להטביל כלים?

נאמן על  תשובה: אין לשלוח קטן להטביל כלים, לפי שקטן אינו 

הטבילה. ואף אם אומר שנתן לאדם גדול שיטביל עבורו את הכלים, אין 

לו נאמנות על כך. כמבואר בשו"ע )חיו"ד סימן קכ סי"ד(. אמנם כאשר 

אדם גדול עומד על גביו של הקטן ורואה את טבילת הכלים, עלתה לו 

טבילה. ובמקרה כזה, יברך הקטן על הטבילה. ראה דרכי תשובה )שם 

סק"ה( וכן משמע בט"ז )סקי"ז(. כאשר מדובר על טבילת כלי זכוכית 

יש מקילים שקטן אף שלא הגיע לגיל בר  שחיוב טבילתם מדרבנן, 

מצוה, נאמן. ודעת הגרי"ש אלישיב זצ"ל שכאשר שולחים קטן לטבילת 

כלי מתכות ואדם גדול אומר בטלפון למשלח, שראה שהקטן הטביל 

כראוי או שהוא עצמו הטביל, נאמן.

מיקרוגל הנמצא בבתי חולים לרשות המבקרים, או שנמצא 
במקום העבודה, וישנם כאלו שאינם מקפידים על הפרדה 
בין בשר וחלב או על אכילת מאכלים כשרים - האם ניתן 

להשתמש במיקרוגל וכיצד? 

ירא שמים הנמצא בבית חולים שאין מקפידים שם  תשובה: אדם 

על הפרדה בין בשר וחלב, או שיש מבקרים בני מיעוטים שמחממים 

נבלות וטריפות, ורוצה לחמם במיקרוגל הציבורי, כאשר נותן את המאכל 

בתבנית מיוחדת לחימום במיקרוגל ]שהביא מביתו[ באופן שנסגר בצורה 

הרמטית מכל הצדדים - מותר. אולם יש לציין, כי מה שרשום מטעם בית 

החולים על גבי המיקרוגל מבחוץ "בשרי" או "חלבי" אין לסמוך על כך, 

היות ונמצאים שם מבקרים שאפילו עברית לא יודעים.

ה 
 הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א

מחבר הספר "הכשרות למעשה"

הית"ע לבחורים או בחורות?
לפי האמור נבין שבחורי ישיבה שיש להם חשבון בנק אסור להם  ג. 

להיכנס למשיכת יתר, ולא יעזור "היתר עיסקא" כיון שאין להם נכסים 

לבנות סמינר בסכום של בנק שנותן הלוואה  ישנו  כן   מרויחים, כמו 

5000 ₪ לצורך לימודים והשתלמות, באופן שההלוואה תשולם כאשר 

הבת תתחיל לעבוד, ותשלם מתוך המשכורת בריבית נמוכה, וכיוון שלבת 

אין נכסים מרוויחים לא יועיל "היתר עיסקא".

העצה לזה אם ההורים יקנו לבנם/בתם חלק בדירתם בגובה ההלוואה 

"היתר  יועיל  ובזה  רווחים  ומניב  נכס שמחירו עולה  יש לבן/לבת  ואז 

עיסקא".

שונה הדבר בבחור שיש לו תוכנית חיסכון על שמו בבנק, ששם ודאי 

ולבנק הרי יש  מועיל "היתר עיסקא" כיוון שהוא המשקיע ולא הלווה 

עסקים.

פורט צ'ק על דעת לפדותו
 , וחצי  צ'קים תמורת שכר טירחא של אחוז  דבר מצוי בפריטת  ד. 

והוא כותב  ופעמים שאדם זקוק להלוואה של אלף ₪ ליומיים בלבד, 

צ'ק  בסך 1015 ₪ ונותן לצ'יינג' ומקבל אלף ₪ ומודיע שתוך יומיים יבוא 

לשלם במזומן ויקח את הצ'ק, וחשוב לדעת שיש בזה איסור גמור, שהכל 

הופך להלוואה של אלף ₪ בריבית של 15 ₪ והצ'ק הוא רק עירבון ובזה 

גם אם יש לבעל הצ'יינג' "היתר עיסקא" אינו מתיר, כיוון שאחוז וחצי 

יותר מ 200% שנתי שזה רווח  ליומיים פירושו מעל 20% לחודש שזה 

שלא ניתן להרוויח באופן רגיל ולכן הדבר אסור.

<<< המשך מעמוד קודם
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 לאחר 6 שנים פותח דרשו את הרישום
למחזור השלישי של תכנית 'קניין הלכה'

לאחר כשש שנים מפתיחת המחזור השני של 'קניין הלכה' ולקראת מעבר מסיימי המחזור השני לשלב ב' של התוכנית, מודיעה 
הנהלת 'דרשו' העולמית, על פתיחת הרישום למחזור השלישי של 'קניין הלכה' * כ-1500 אברכים נבחרים יוכלו לגשת למבחן 

המקדים לקבלה לתכנית. 

הבשורה שאלפי אברכים שוחרי הלכה חיכו לה בכיליון עיניים בחמש 

'דרשו'  העולמית של  הועידה  לרגל  לדרך  יוצאת  השנים האחרונות, 

20 שנה למהפכה התורנית האדירה שחולל  בקונטיקט ארה"ב, בסימן 

'דרשו' בהיכלי התורה ובישיבות הקדושות. 

לרגל ציון 20 שנה להקמתה של ממלכת התורה 'דרשו', יוצאת הנהלת 

'דרשו' העולמית בהכרזה המרגשת על פתיחתו של המחזור השלישי 

לציבור תופסי התורה  ועל פתיחת ההרשמה  'קניין הלכה',  בתוכנית 

ושוחרי ההלכה. 

'דרשו', ועד  'קניין הלכה' נחשבת לאחת מתוכניות הדגל של  תוכנית 

כה העמידה התוכנית מתוכה מאות רבות של רבנים מורי הוראה, בכלל 

והמגזרים ההולכים בדרך  הקהילות 

נלמדים  התוכנית  התורה. במסגרת 

תוך  בשו"ע,  סימנים  מאות  בעיון 

בירור מעמיק של ההלכה משורשיה 

בסוגיות הפזורות ברחבי הש"ס, דרך 

אלו,  סוגיות  על  הראשונים  שיטות 

הפוסקים  ראשוני  לימוד מקיף של 

יחד עם שאר  יוסף  והבית  עד הטור 

ונושאי  נושאי הכלים, השולחן ערוך 

של  עיקריות  תשובות  כולל  כליו, 

גדולי הפוסקים האחרונים עד לפסקי 

ידי אחרוני האחרונים, כולל גדולי הפוסקים  ההלכה כפי שנפסקו על 

החיים עימנו כיום, אשר מפיהם אנו חיים ולאורם אנו צועדים. 

התוכנית נוסדה לפני למעלה מעשור, וכבר מראשיתה הפכה לשם דבר 

בעולם התורה, לאחר שאת יסודותיה יצקו מרנן ורבנן עמודי ההוראה, 

זיע"א,  זיע"א, מרן הגאון בעל 'שבט הלוי'  מרן רבינו הגרי"ש אלישיב 

ואתו עמו יבלחט"א מרן הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ שליט"א. בפועל 

מפקח על התוכנית הגאון הגדול רבי משה שאול קליין שליט"א, רב 

שכונת 'אור החיים' בבני ברק, ותלמידו המובהק של מרן הגר"ש ואזנר 

זצוק"ל. 

תכנית 'קנין הלכה' נועדה להעמיק את לימוד ההלכה בעיון ומשלבת 

בתוכה הדרכה מפורטת בלימוד ההלכה המופיעים מידי חודש בקובץ 

מראי המקומות הנשלחים לחברי קנין הלכה. התוכנית כוללת את לימוד 

הלכות שבת, נדה, בשר בחלב, תערובות, מליחה, הלכות פסח הנוגעות 

להלכות תערובות והלכות הגעלת כלים. 

התוכנית מיועדת לאברכים בני 30 ומעלה, השואפים ללמוד ולהורות 

הוראה בישראל ומעוניינים להכשיר את עצמם לקבלת "היתר הוראה" 

בעתיד. התכנית  הדור  מגדולי 

אינה מיועדת לאברכים שהינם 

אינה  וגם  הוראה,  היתר  בעלי 

אולם  הוראה,  מורי  מכתירה 

של  עיוני  בלימוד  עוסקת 

ההלכה, הנדרשים לידיעת מורה 

הוראה, כשכל אחד מהלומדים 

יכול לפנות לרב מורה הוראה 

מובהק, להיבחן באופן עצמאי 

לקבלת  עד  'שימוש'  ולערוך 

'היתר הוראה'. 

לאברכים המשתתפים הוכנה תכנית לימודים מיוחדת בטור ושו"ע עם 

הנושאי כלים ושילוב של לימוד סוגיות הש"ס הנוגעות למקור ההלכות. 

חוברות מפורטות ועשירות ב'מראי מקומות' מחולקות בקביעות ללומדים 

חודשים כשהנבחנים  נערכים אחת לששה  והמבחנים  ללא תשלום, 

מתוגמלים במלגות נדיבות במיוחד בהתאם להתקדמות הלימוד ורמת 

הציון במבחנים.

לקראת הועידה העולמית של 'דרשו' שתחל בשבוע הבא בקונטיקט ארה"ב:

מעמד פתיחת מסלול 'קנין הלכה' במחזור הראשון

לאחר
שש
שנים
נפתח
הרישום
ßקנין
ßהלכה
®≥©

התכנית

המילגות

הרישום

טופס†הרשמה†למבחן†קבלה†≠†קנין†הלכה
לאור†הביקוש†הגדול†של†אברכים†רבים†להשתתף†בתוכנית¨†והאילוצים†שלנו†המחייבים†הגבלת†מספר†המשתתפים†במילגות†מלאות¨†נקבע†סדר†עדיפות†שבמסגרתו

Æתינתן†עדיפות†לאברכים†מגיל†∞≤†ומעלה¨†וכן†תינתן†עדיפות†לאלו†שעדיין†לא†למדו†את†החומר†הנלמד

                              † †לידה∫ †תאריך                † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †                † †דרכון∫ Ø† †ת¢ז                     † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † † †   † † † † † † † † † † † † † † † †                    † שם∫
כתובת∫†                 †††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††  טלפון∫†                                     †††††††††††††††††††††      ††    †נייד∫†                                        

החומר†שלמדתי†כבר†בעבר¨†ומקום†הלימודים∫
הלß†שבת†©שהיה¨†חזרה¨†הטמנה¨†בישול®     †                                                †††††††הלß†שבת†©מוקצה®   ††††                                          †††††† ††הלß†שבת†©מלאכות®

     † † † † † †  † † †     †הלß†מליחה†                                             † † † † † † † †                      † † ††הלß†תערובות†                              † † † † † † † † † הלß†בשר†בחלב†                                                 
הלß†פסח†©סיß†תמ¢ב¨†תמ¢ז¨†תס¢ז¨†ויו¢ד†הלß†הגעלת†כלים®††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††הערות∫

לידיעתך∫††††††יש†לפרט†את†כל†הפרטים¨†טופס†שלא†יפורטו†בו†כל†הפרטים†ניאלץ†לדחותוÆ†††††††מי†שלא†יקבל†מכתב†תשובה†תוך†∞≤†יום†מתבקש†להתקשר†לאישור†קבלת†הפקסÆ†††††††יש†לשלוח
Æיתקבלו† †לא †זה †תאריך †לאחר †שיגיעו †טפסים † † Æ† kinyanhalacha@gmail.com למייל† †או † ∞∑∑≠≥±∏±∏≥∞† †לפקס †תשע¢ז †שבט †ט¢ו †לתאריך †עד †הטופס את

בשבח†ובהודאה†להשי¢ת†שזכינו†להיות†שותפים†בזיכוי†הרבים¨†בעידודם†של†מרנן
ורבנן†גדולי†ופוסקי†הדור†זצוק¢ל†ושליט¢א¨†להעמיד†מאות†עמלי†תורה†ובעלי†הוראה
מופלגים†ע¢י†תכנית†ßקנין†הלכהß¨†אנו†שמחים†להודיע†לציבור†בני†התורה†ולצורבא
מרבנן¨†על†פתיחת†ההרשמה†מחדש†לתכנית†ßקנין†הלכהß©≤®¨†אשר†מטרתה†הינה†לחזק
Æßקנין†הלכהß†את†לימוד†ההלכה†בעיון†משרשי†הסוגיא¨†והעמדת†תלמידי†חכמים†בעלי

 

תכנית†ßקנין†הלכהß†נועדה†להעמיק†את†לימוד†ההלכה†בעיון†ומשלבת†בתוכה†הדרכה†מפורטת†בלימוד
ההלכה†החל†מסוגיות†הש¢ס†טור†בית†יוסף†שו¢ע†ונושאי†כליו†עד†לפסיקות†גדולי†הפוסקים†בדורנו
Æßהלכה† ßקנין † †לחברי †הנשלחים †המקומות †מראי †בקובץ †חודש †מידי המופיעים

 

 
תכנית†ßקנין†הלכהß†כוללת†את†לימוד†הלכות†שבת¨†הלכות†שביו¢ד†ח¢ב¨†הלכות†בשר†בחלב¨†הלכות
Æכלים† †הגעלת †הלכות †תערובות¨ †להלכות †הנוגעות †פסח †הלכות †מליחה¨ †הלכות תערובות¨

 

תכנית†הלימוד†ומבחני†ßקנין†הלכהß†מיועדת†לאברכים†מעל†גיל†∞≤†ומעלה†השואפים†ללמוד
Æולהורות†הוראה†בישראל†ומעונינים†להכשיר†את†עצמם†לקבלת†¢היתר†הוראה¢†מגדולי†הדור†בעתיד
התכנית†אינה†מיועדת†לאברכים†שהינם†בעלי†¢היתר†הוראה¢†או†שלמדו†בעיון†את†עיקרי†ההלכות
Æבחמש†שנים†הקודמות†ßקנין†הלכהß†או†אלו†שנבחנו†במסגרת†תכנית Æהנלמדות†במסגרת†תכנית†זו

 

לאברכים†המשתתפים†הוכנה†תכנית†לימודים†מיוחדת†בטור†ושו¢ע†עם†הנושאי†כלים†ושילוב†של
לימוד†סוגיות†הש¢ס†הנוגעות†למקור†ההלכותÆ†כמו†כן†יקבלו†המשתתפים†מראי†מקומות†והכוונה

Æמדויקת†בכל†סוגיא†ונושא†אותם†ילמדו†במשך†השנים†הקרובות
 

בתכנית†זו†כל†אברך†לומד†את†החומר†החודשי†בכולל†בו†הוא†לומד†או†בכל†שעה†ומקום†הנראה
לו¨†כאשר†זמן†הלימוד†הסביר†להצלחה†בתכנית†זו†הוא†בין†¥≠≤†שעות†ביוםÆ†במהלך†תכנית†זו†יתקיימו

Æאחד†עשר†מבחנים†שיתפרסו†על†חמש†שנים†ומחצה
 

מבחני†ßקנין†הלכהß†ממצים†את†יסודות†החומר†הנלמד†עד†המסקנות†ההלכתיותÆ†המבחנים†יתקיימו
Æאי¢ה†בחודשי†תשרי†אחרי†סוכות†וניסן†אחרי†פסח¨†כאשר†המבחנים†נערכים†ונבדקים†ע¢י†מוצי¢ם†חשובים

 

מצטייני†תכנית†קנין†הלכה†≠†בציון†של†•∞π†ומעלה
†מילגה†על†כל†המבחנים†בסך†∞∞∞¨μ†דולר יקבלו
Æהמילגות†יחולקו†בשני†פרקי†זמן†שונים†Æכאשר†נקבעו†מילגות†מופחתות†לבעלי†ציונים†נמוכים†יותר
אÆ†לאחר†סיום†מחצית†מהמבחניםÆ†בÆ†לאחר†סיום†כל†המבחניםÆ†כאשר†שליש†מהמילגה†תינתן†לאחר

Æחמשת†המבחנים†הראשונים
 
 

Æיתקבל†אך†ורק†בטופס†המצורף†עד†לתאריך†ט¢ו†בשבט†תשע¢ז†בלבד†ßקנין†הלכהß†הרישום†לתוכנית
 

הנהלת†ßדרשוß†קבעה†מספר†פרמטרים†שעל†פיהם†יקבעו†מי†יוכל†להתקבל†להרשמה†לתכנית
במילגות¨†כאשר†המתקבלים†לתכנית¨†יבחנו†במבחן†קבלה†שיערך†על†הנלמד†בתוכנית†בחודשי
Æהקיץ†שבהם†כאמור†מאות†הנבחנים†בעלי†הציון†הגבוה†יוכלו†להכנס†לתכנית†במילגות†מלאות

 

 Æעד†ערב†חג†הפסח†בל¢נ¨†יקבלו†הנרשמים†תשובה†לבתיהם†בדבר†קבלתם†או†אי†קבלתם†למבחן†הקבלה†לתכנית

Æכל†המתקבלים†למבחן†הקבלה†יקבלו†מלגה†לפי†הציון†שלהם

יש†לשלוח†את†הטופס†לפקס∫†∞≤∏±∏±≤≠∑∑∞
kinyanhalacha@gmail.com ∫או†למייל

∞≤≠μ∂∞π∞∞∞†ßדרשוß†מוקד

שם:        ת"ז / דרכון:      תאריך לידה     
כתובת:      טלפון:       נייד:      

החומר שלמדתי כבר בעבר, ומקום הלימודים
הל' שבת )שהיה, חזרה, הטמנה, בישול(     הל' שבת )מוקצה(     הל' שבת )מלאכות(    

הל' שביו"ד ח"ב      הל' בשר בחלב      הל' תערובות     
הל' מליחה       הל' פסח )סי' תמ"ב, תמ"ז, תס"ז, ויו"ד הל' הגעלת כלים(      

הערות:               
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ברכת המזון במקום האכילה
האוכל פת, צריך לברך ברכת המזון במקום שבו אכל, בטרם יֵצא ממקומו. ואין לצאת אף מחדר לחדר באותו הבית, ואף אם היתה 	 

דעתו לכך בשעת ברכת 'המוציא'.

מי שאכל פת או מיני מזונות, ויצא ממקומו לפני ברכת המזון - ישוב למקומו ויברך, ואף אם כבר התרחק מאד מהמקום שבו אכל.	 

פֵק, כיון שחובת 	  מי שמסופק אם ּבֵרך ברכת המזון, או שאכל מאכל שספק אם צריך לברך עליו ברכת המזון - צריך לברך מִסָּ
ברכת המזון היא מדאורייתא, ו'ספקא דאורייתא לחומרא'.

זמן ברכה אחרונה
לכתחילה צריך לברך ברכה אחרונה מיד לאחר האכילה; ובברכת המזון, כשחיובּה מדאורייתא - חובה להסמיכּה לאכילה גם 	 

משום החובה הכללית שבכל מצוות עשה לקיימן מיד בהגיע זמנן. 

מי שלא ברך ברכה אחרונה על אכילתו וכבר נעשה רעב בשנית, אינו רשאי לברך עוד. ואם הוא רעב מחמת שמתחילה לא אכל 	 
די צורכו - רשאי לברך ברכה אחרונה עד לתום 72 דקות מסיום האכילה.

האוכל פת, צריך לברך ברכת 'המוציא' אפילו על 'משהו', משום שאסור לאכול ללא ברכה ראשונה, אולם ברכת המזון אין לברך 	 
אלא על אכילת כזית בתוך 'כדי אכילת פרס'.

הדיבור והכוונה בברכת המזון
יסיח דעתו 	  ובכך לא  יביט בכוס,  יין',  כוס  'על  וכשמברך  ולא בעל פה.  'ּבִרְּכוֹן',  או  ראוי לברך ברכת המזון מתוך סידור תפילה 

מהברכה.

טוב לברך בקול רם, כי הקול מעורר את הכונה; ובפרט בשבת, בראש חודש ובמועדים - שעל ידי זה לא ישכח להזכיר מעין 	 
המאורע.

מעיקר ההלכה מותר לברך ברכת המזון בכל שפה שהיא, ובתנאי שהיא מדוברת בפי רבים מאנשי המקום, ומובנת היטב למתפלל 	 
עצמו. ומצוה מן המובחר לברך בלשון הקודש. 

נקיות המקום לברכה
ָתּוי במידה כזו שאינו ראוי לדבר בפני המלך. ובדיעבד, רשאי 	  השותה יין בסעודת פת, יקפיד לברך ברכת המזון טרם שיהיה שׁ

לברך. ואם הוא שיכור ּכְלֹוט, אין ברכתו ברכה.

אסור מן התורה לברך ברכת המזון וכל ברכה שהיא, כאשר יש צואה בטווח של ארבע אמות מכל עבריו של המברך, או לנגד עיניו 	 
בטווח הראייה.  ואם לאחר שּבֵרך גילה צואה בטווח של ארבע אמות ממקום עמידתו: במקום שהיה צריך להעלות בדעתו שיתכן 
כי יש בו צואה - צריך לשוב ולברך, כיון שפשע בכך שלא בדק; ובמקום שאין ראוי להעלות בדעתו כי יש בו צואה - הרי זה כאנּוס.

קטן ואשה בברכת המזון
קטן חייב בברכת המזון מדרבנן, כדי לחנכו במצוה זו, ואף אם אכל רק כזית. וקטן שאכל כדי שביעה ומסופק אם ברך, יש לחנכו 	 

לשוב ולברך, כדרך שגדול מברך במקרה של ספק כזה. 

ניתן לחנכו בנוסח מקוצר לכל ברכה, הכולל פתיחה בשם 	   - - עד שידע לברך את כל הברכות כתיקונן  ילד עד לגיל שמונה 
ובמלכות, תוכן הברכה העיקרי, וחתימה.

נשים חייבות בברכת המזון, אך ספק אם הן חייבות מדאורייתא כאנשים, או רק מדרבנן. ואשה שאכלה כדי שביעה ומסופקת אם 	 
ּבֵרכה - נחלקו הפוסקים אם חייבת לברך.

 אכלת עוגה בחתונה ונסעת הביתה - האם תצטרך לשוב לאולם ולברך?
 באילו ימים כדאי במיוחד לברך ברכת המזון בקול רם?

רכה ברכת המזון - האם חייבת לברך? אשה המסופקת אם בֵּ
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האם ניתן לכסות את הפת בשעת ה'קידוש' בכיסוי שקוף? 

האם מותר לשטוף פירות מלוכלכים בשבת?  מה ההבדל בין שטיפת 
 הפירות לשטיפת צלחות מלוכלכות?  רחיצת הפירות לצורכי היגיינה

האם מותר?  ומה הדין בניקוי עלי החסה מחרקים?

וכשמניחים לחמניות ליד כל צלחת, האם צריך לכסות את כולן?

על כך ועוד, בפרק שישי של מלאכת בורר ובו דיני בורר בשטיפת פירות וירקות

הרב יהודה יעקבזון
ושני  ת ומתחתיה,  יש לפרוס מפה מעל הפַּ בשעת ה'קידוש' בשבת, 

טעמים לדבר: האחד - כדי ש"לא תראה הפת את בושתה", שהיא חשובה 

יותר ואף על פי כן מקדימים את היין לקדש עליו; ומטעם זה די בכיסוי 

ן, שאף בו היה 'לחם משנה', והיה מכוסה  הפת מלמעלה. והשני - ֵזֶכר ַלמָּ

והמפה הפרוסה על השולחן, נחשבת ככיסוי  בטל מלמעלה ומלמטה. 

במפה מלמטה. ונחלקו הפוסקים בנוגע לכיסוי שקוף שהפת נראית דרכו 

- אם הוא מועיל לפי הטעם הראשון שלא תראה הפת בושתה. 

וכשיושבים בסעודה סביב כמה שולחנות, ואחד מקדש לכולם - נחלקו 

פוסקי זמננו לפי הטעם שלא תראה הפת בושתה, אם צריך לכסות את 

ולפי  הפת בשאר השולחנות, או רק את הפת המונחת לפני המקדש. 

הטעם שהכיסוי הוא זכר למן, יש לכסות את הפת בכל השולחנות, אך 

למעשה נוהגים להקל ולא לכסות אלא את הפת שלפני המקדש. 

- צריך לכסותם רק לפי הטעם שלא  וכשמקדשים על מיני מזונות 

זכר למן אין צריך  תראה הפת בושתה, אך לפי הטעם שהכיסוי הוא 

לכסותם, שהרי אין כאן 'לחם משנה'. 

ובסעודה שלישית, שאין מקדשים בה על היין תחילה - כתב בערוך 

השולחן שאין צריך לכסות את הפת, כיון שעיקר הדין הוא כפי הטעם 

שלא תראה הפת בושתה; וכן נהג החזון־איש. ויש שכתב שצריך לכסות 

את הפת, כפי הטעם שהכיסוי הוא זכר למן. 

]שו"ע רעא, ט, ומשנ"ב מא; ביאורים ומוספים דרשו, 47-49[

הרב יצחק פוליטנסקי
שטיפת פירות

וירקות לצורך אכילתם,  דיני מלאכת בורר שייכים גם בניקוי פירות 

מאחר ומעורבים או דבוקים יחדיו אוכל ופסולת, והוא מעוניין בהפרדתם.

פירות מן הלכלוך  דעת הרבה מן הפוסקים, שמותר לשטוף בשבת 

שעליהם, משום שהלכלוך נחשב ל"קליפה", )ולפי"ז מותרת השטיפה רק 

לצורך אכילה מיידית(, או משום שאין בכך דרך ברירה אלא דרך רחיצה 

החזו"א  בשם  אך  ברירה.  מלאכת  ואינה 

כתבו שאסור לשטוף פירות בשבת משום 

בורר, ולכן לכתחילה יש להזהר לשטוף את 

הפירות לפני השבת, אבל אם שכחו לעשות 

זאת או שהפירות התלכלכו בשבת עצמה - 

מותר בדיעבד לשוטפם. 

ההבדל בין שטיפת פירות לשטיפת כלים
גם לדעת החזו"א שאוסר בשטיפת פירות, 

מותר לשטוף כלים מהלכלוך שעליהם, כי 

אין  לפי שבכלים  שונים מפירות,  הכלים 

הלכלוך קלקול בעצם הכלים. שונה מכך 

האוכל שנפגם כאשר הוא מלוכלך, כי בכלים הדרך היא שמתלכלכים 

וחוזרים ומנקים אותם ולכן אין בזה פגם בכלים עצמם. ומטעם זה מותר 

לנקות את שערותיו מלכלוך שנפל לתוכן ולא נחשב הדבר לבורר הלכלוך 

מהשערות עצמן, אך יזהר שלא לסחוט.

ניקוי פירות וירקות ע"י שריה במים
נהגו להחמיר שלא לרחוץ פירות ע"י שרייתן בתוך כלי שיש בו מים, כיון 

שזהו דרך ברירה והרי זה כבורר בכלי, לכן אסור להשרות ענבים במים 

במטרה שהפסולת המעורבת בהם תיפרד, וכן אסור להשרות פירות או 

ירקות מכל סוג, שרוצה לנקותם מעפר או חרקים.

ניקוי חסה ועלי ירק מחרקים
אסור להשרות עלי חסה או ירק אחר במי סבון וכדו', כדי להוציא מהם 

חרקים קטנים או לכלוכים הנמצאים בין קפלי העלים, מאחר ויש בכך 

חשש בורר וזה בנוסף לאיסור של הריגת חרקים בשבת, אך כאשר בודק 

עלי ירק ומוצא עליו חרק גדול, מותר להוציאו 

יחד עם מעט ירק.

לכן יש להשרות ולבדוק את עלי החסה וכדו' 

מערב שבת כדי להמנע מכל חשש איסור.

שטיפה לצורכי היגיינה 
מותר לרחוץ פירות שאין עליהם לכלוך הניכר 

לעין, וכל רחיצתם היא רק לניקוי נוסף ולהיגיינה. 

ולכן  ]ויתכן שאף לדעת החזו"א הדבר מותר[. 

פירות או ירקות שניתן לאוכלם גם ללא שטיפה, 

מותר לרחוץ אותם לצורכי נקיון ולא עובר על 

איסור בורר בכך.

חלה שהוצאה מהמקפיא
לצורך הסעודה, מצוי  כאשר מוציא חלה מהמקפיא באופן המותר 

שנשאר מעט קרח בין הסדקים של החלה וצריך להזהר שלא להסירם 

מעל החלה מחשש איסור בורר.

 )התקציר נערך מתוך אורחות שבת,

שש"כ ועוד, אך אין לפסוק ממנו הלכה למעשה ללא עיון במקורות(


