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המשך בעמוד הבא <<<

ב' עד ח' בשבט | הדף היומי: בבא בתרא ז. - יג: | משנה ברורה: סימן קצ"ב סעיף ב' עד סימן קצ"ה )לא כולל( | מוסר: אהבת חסד חלק ב' פרק כ"א 'ודע דביורה דעה' עד פרק כ"ג 'ודע עוד'

הלימוד השבועי לנבחני דרשו

על בעל אכסניא שהחל לרדת מהיהדות ועל תשובתו הניצחת של רבי ישראל סלנטר זצ''ל 
הרב ישראל מאיר שושן

"ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֶֹׁשה ּבֹא ֶאל ַּפְרעֹה" )שמות ט', א'(
א, סה"כ   + ב  "בא" מורכבת מן האותיות  המילה 
– 3. בפרשת בא מגיעות שלושת המכות האחרונות 
של עשרת המכות. "כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו". מה 
"למען שיתי אותותי  היתה מטרתן העיקרית של עשרת המכות? 
אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך, את אשר התעללתי 
במצרים. ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה'".  תכלית 
כל עשרת המכות היא עבורנו, שנוכל לספר לילדינו ולדבר אתם על 
נושא זה. וכפי שמסביר בעל ה"פנים יפות", שהקב"ה נתן את עשרת 

המכות, כדי שבליל הסדר נוכל להחדיר ולספר אמונה לילדינו. 
בסוף פרשת בא, מביא הרמב"ן, כי אין לאדם חלק בתורת משה 
עד שנאמין בכל דברינו ומקרנו שכולם ניסים אין בהם טבע ומנהגו 
של עולם. אין פעולה בעולם שאדם עושה אלא אם כן מכריזים עליו 

מלמעלה. 
וארבע שעות, בתחושה הברורה של  חייב לחיות עשרים  יהודי 
'אין עוד מלבדו'. עשרת המכות ניתנו כדי להכשיר את עם ישראל 
בנושא זה, עוד לפני קבלת התורה. בא חבקוק והעמידן על אחת. כל 
היהדות כולה עומדת על בסיס איתן אחד – 'וצדיק באמונתו יחיה'! 

לא נאמר "ידע" את האמונה אלא "יחיה" אותה. 
הגזרה אמת, אומר הרמב"ן, והחריצות שקר. מגזרת הכתוב, חובה 
עלינו להתעסק בהשתדלות למען קיומנו אבל הגזרה אמת. אין טעם 
להרבות בהשתדלות מיותרת כאשר התוצאה היא ממילא בידיו של 
בורא העולם. יהודי בעל אמונה, חי בעולם הזה באושר אמיתי. "קל 
חי וקיים" – הוא מרגיש את מציאות ה' בעולם כמציאות קיימת. בלי 

אמונה לא יוכל האדם לשרוד אף לא רגע אחד. 
מסופר על רבי ישראל מסלנט שהיה נוסע מידי שנה לשבועיים 
של נופש. הוא היה מתארח תמיד באכסנייתו של יהודי שומר תורה 
ומצוות. שנה אחת, גילה רבי ישראל סלנטר לחרדתו, שבעל האכסניה 
מתחיל להדרדר מבחינה רוחנית. בתחילה התפלל ביחידות, בהמשך 

החל לדלג על תפילות ובקושי הניח תפילין.
שאל אותו רבי ישראל: "מה קרה לך?? אינך אותו יהודי שהכרתי..." 
"כבוד הרב, לא נעים להגיד", מתנצל בעל האכסניא, "אבל, האם 

הרב חושב שהוא האורח היחיד פה?" 
"מה פירוש?" תהה רבי ישראל. 

"יום אחד  "אורחים רבים מגיעים לכאן", מסביר בעל האכסניה, 
הגיע לכאן יהודי פוקר, ולנגד עיני ראיתי אותו אוכל בשר בחלב, ר"ל. 
באותו מעמד אמר היהודי בגסות: "אם יש בורא לעולם - אחנק עם 
האוכל בפי, אך אם לא אחנק - היכן בורא העולם??" ואני נחרדתי. 
בי  נחנק!!! מאז עלו  ולא  כבוד הרב, הוא אכל מאכלות אסורים 
הרהורים קשים, אם אכן יש בורא לעולם - מדוע לא המית אותו 

באותו רגע???" 
ברקע נשמעה נגינת כינור.

"מהי המנגינה הזו?" שאל רבי ישראל.
"זו ביתי", ענה בעל האכסניא בגאוה לא מוסתרת, "היא לומדת 

בקונסרבטוריון כיצד לנגן בכינור". 
"האם היא יודעת לנגן?" המשיך רבי ישראל לחקור. 

"ודאי! כבר שבע שנים שהיא לומדת, מאז שהיתה ילדה קטנה. 
אפילו תעודות יש לה!!" היתה התשובה המאושרת.

"האם תוכל לקרוא לה? ברצוני לבחון אם אכן מיטיבה היא לנגן", 
ביקש רבי ישראל.

הבת המנגנת הובלה אחר כבוד אל אולם האורחים.
"אביך אומר שאת יודעת לנגן, האם זה נכון?" שאל אותה הרב.

"אכן כן", ענתה הבת.
לי מנגינה אחת, רוצה אני לשמוע במו  "האם תואילי להשמיע 

אוזני..." ביקש הרב.
הבת סירבה.

הרב חזר על בקשתו: "אביך מארח אותי באכסנייתו, אינני אדם 
מהרחוב, לא תסכימי להשמיע לי מספר נעימות?" 

אינה מעוניינת להשמיע שום  היא  בסירובה.  נשארה  אך הבת 
מנגינה בכינורה.

שואל אותה אביה: "מה קרה? מדוע אינך רוצה לנגן?!" 
"אבא", התלוננה הבת המלומדת, בשביל מה הרב רוצה לשמוע 
אותי, כדי לדעת אם אני יודעת לנגן? בשביל זה יש לי תעודות, האם 
עלי לפתוח את כינורי עבור כל אחד שרוצה לראות אם מיטיבה אני 
לנגן? אוכל להראות לך בתעודות, בדיוק רב, כמה למדתי ועל מה 

 "האם כל אפיקורס וכופר, שקיימים בכל דור ודור, חייבים להיחנק
בזמן אכילת דברים אסורים, על מנת להוכיח שיש בורא לעולם?!"
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המשך מעמוד קודם <<<

נבחנתי. תעודה לא ניתנת סתם, היא ניתנת רק לבעלי ידע!!!"
האב והרב שתקו.

לבסוף, הפר רבי ישראל את השתיקה ושאל: "האם לדעתך צודקת 
בתך?"  

"אכן, אף אני סבור כמוה", עונה האב. 
"והריבונו של עולם לא צודק?" שאל רבי ישראל בכאב, "האם כל 
אפיקורס וכופר, שקיימים בכל דור ודור, חייבים להיחנק בזמן אכילת 

דברים אסורים, על מנת להוכיח שיש בורא לעולם?!" 
פעם אחת, לפני 3300 שנה, הוכיח הקב"ה קבל עם ועולם, "למען 
יום: "למען  יום  ועל זה אנו מצווים  תדע כי אני ד' בקרב הארץ", 
תזכור את  יום צאתך מארץ מצרים, כל ימי חייך".  מיני אז, במשך 
דורות רבים, עברה המסורת מאב לבן, ועמה סיפור עשרת המכות 
והיהודים – לא! כל  שעברו על המצרים, המצרים מקבלים מכות 

העם ראה בברור את יד ה', ואת זה אנו רוצים להשריש בילדינו. 
עשרת המכות ושאר ניסים לא ישובו הנה עבור כל כופר שישאל 

שאלות!! 

מי ברא את  יוכל להבין מיד  עיניים,  ויפקח  כל אדם שיתבונן 
העולם, כיצד נברא כזה עולם, האם יתכן שעולם כזה נברא לבד?? 
כיצד יתכן שמגרעין קטן של תפוח, שהוכנס לתוך האדמה, נוצר עץ 
גדול של תפוחים?? באיזה בית חרושת נוצר התפוח? על כך מגיעה 

הברכה, כהכרזת האמונה: "ברוך אתה ד' בורא פרי האדמה..." 
הרב שך זצוק"ל היה צועק בשיחותיו: "ראו את התפוז, קליפה כה 
יפה, מי ברא את הקליפה? מי סידר את הפלחים בסדר כה מופתי?? 
מי יצק אל תוך הבקבוקונים הזעירים את מיץ הפרי? התפוז הקטן 

זועק בעצם קיומו: "ברוך אתה ד' בורא פרי העץ".
ויתבונן בברואיו  כותב הרמב"ם שכאשר יפקח האדם את עיניו, 
ובנפלאותיו של בורא העולם - מיד הוא דבק בו ואוהב אותו אהבה 

אין קץ. 
זהו מוסר השכל שצריך ללוות אותנו כל החיים. 

יהי רצון שנזכה להתחזק באמונה, ולחיות בתורת "וצדיק באמונתו 
יחיה". 

הרב ישראל ליוש

יהודי אוסטריה פרצה גבולות, כאשר נתבשרו כי המלך  שמחת 
קבע שזכויות היהודים במדינה יושוו לזכויות כלל התושבים. רחובות 
היהודים חגגו, וליהודים היתה אורה ושמחה. אך תגובתו של מרן 
ה'חתם סופר' היתה שונה בהחלט, תלמידיו מספרים כי בכה מרות 

כאשר שמע על בשורת השוויון.
תמהו התלמידים: "מדוע רבינו בוכה? הרי מעתה ירווח ליהודים?" 
"אמשול לכם משל", הסביר החתם סופר את צערו, "למלך גדול 
היה שר חביב מאוד, שהמלך היה מקרבו אל לבו מאוד. לימים חטא 

גזר עליו עונש  ובית המשפט המלכותי  השר למלכו, 
והחנון קשה היה לחתום על צו  מוות. למלך הרחום 
ובמקומו החליף את  הדין,  גזר  ההוצאה לפועל של 
ברוב  לזמן בלתי קצוב.  לעונש מאסר  עונש המוות 
עליו  יכמרו רחמיו  היום  בבוא  כי  לו,  רחמיו הבטיח 

וישחרר אותו ממאסרו.
יתואר עבר על השר החביב בבית הכלא.  סבל בל 
הוא שהה בצינוק חשוך, מצחין ומחניק, כראוי לאחרון 
הבוגדים במלכות. סוהרי המלך כלל לא ריחמו עליו, 
השר  נמק  ורצוץ  שבור  המפואר.  עברו  את  ושכחו 
בכלאו, אך הבטחת המלך כי יבוא יום ויוציאו לחופשי, 

היא אשר החייתה אותו ונתנה מעט מנוח לנפשו האומללה.
לאחר ימים רבים בכלא, שמע השר תכונה רבה סביב הצינוק שלו, 
מיד אורו עיניו, 'הנה, כנראה באים לשחררני', הרהר השר הכלוא, 'המלך 

ודאי החליט כעת לקיים את הבטחתו, ולהוציא אותי לאור עולם'. 
וכלי  ניקוי  ושליחי המלך הגיעו כשחומרי  דלת הצינוק נפתחה, 
עבודה בידם. לבו של השר החסיר פעימה. קצרה רוחו כבר לשמוע 
מפי השליחים את בשורת השחרור, אך היא לא נשמעה, ובמקומה 
אמרו לו השליחים כי הם באו מטעם המלך לנקות מעט את הצינוק 
ואף לפתוח לו חלון בקיר הצינוק, כדי שתקל עליו שהייתו  שלו, 

בכלא. מששמע השר את דבריהם פרץ בבכי גדול. 
שליחי המלך התפלאו: "מדוע אתה בוכה? הרי אף אסיר לא קיבל 

הקלה כזו, ועוד בבקשת המלך בעצמו?!" 
"על כן אני בוכה", ענה להם השר, "עד עתה, אכן מצוקתי היתה 

יותר, אך סברתי כי ישועתי קרובה לבוא. תמיד סמכתי על  גדולה 
הבטחתו של המלך כי יבוא יום ויוציאני לחופשי. עתה כאשר אתם 
יודע אני  באים לתקן את כלאי וכביכול להנעים את ישיבתי כאן, 

שנגזר עלי לשבת בכלא זה עוד ימים רבים".
"אף אני חש כך", סיים החתם סופר את הסברו, "כי אם נותנים 
לנו זכות אזרח בגלות, היאך לא אבכה? הרי זה נראה כי מרחיקים 

מאתנו את הגאולה האמיתית והשלמה".
זהו שאמר רבי יוחנן )סנהדרין צח(: "אם ראית דור שצרות רבות 
באות עליו כנהר, חכה לו שנאמר: )ישעיה נט, יט(: 'כי יבא כנהר צר 

רוח ה' נוססה בו', וסמיך ליה 'ובא לציון גואל'."
***

בני ישראל היו בגלות בארץ מצרים, אך לא התאזרחו 
שם. הם הקפידו שלא להיות חלק מן העם המצרי, 
ולכן לא שינו את שמם ולא את לבושם, ובכך נשארו 
בגלות,  שסבלו  הצרות  דווקא  ומבודדים.  בודדים 
על  עליהם, הם אלו אשר שמרו  והגזירות שהשיתו 

סגוליותם המיוחדת.
***

קיסר  נפוליון  נלחם  כאשר  שנה,  כמאתיים  לפני 
צרפת עם הצאר הרוסי על השלטון באירופה, נחלקו 
ביניהם גדולי ישראל, בעד מי צריך לשאת תפילה להצלחה. סברת 
העולם היתה, שהתפילה צריכה להיות להצלחתו של נפוליון, שהרי 
יותר, ואמורה היתה להיטיב עם היהודים  שיטתו היתה דמוקרטית 
ולהעניק להם יותר חופש דת, וזכויות היהודים אמורות היו לגדול. 

אולם, דעת בעלי בתים היפך דעת תורה, ודעת התורה של בעל 
התניא והמגיד מקוז'ניץ היתה, שצריך להתפלל למפלתו של נפוליון, 
ולעלייתו של הצאר הרוסי, וטעמם היה שאמנם הצאר הרוסי דיכא 
את היהודים, אך החשש מן החופש שיוענק ליהודים היה גדול יותר, 
הם חששו כי הקירבה וקלות הראש שתהיה ליהודים עם הגויים, 

עלולה להמיט אסון רוחני על עם ישראל. 
זו כאשר בא החופש, צמחו להם  יגורו בא, ובתקופה  ואכן אשר 
והיהדות  יחד עמו, שורשיה הרעים של תנועת הרפורמים  בשקט, 

המתחדשת.

 כאשר נתבשרו היהודים כי מלך אוסטריה קבע שזכויותם
יושוו לכלל התושבים. היהודים חגגו, וליהודים היתה אורה ושמחה.

מרן החתם סופר זצ"ל
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המשך בעמוד הבא <<<

עין הרע, רפואות והצלחה - הרבנית ר. צביון עם סגולות שונות מבית מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

"ְוֹלא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶאל ָּבֵּתיֶכם ִלְנּגֹף" )שמות י"ב, כ"ג(
אשר יצר

בביתנו, היו כמויות גדולות של ברכונים מעוטרים, ובהם ברכת 
'אשר יצר' – מספרת הרבנית ר. צביון, בתו של מרן הגר"ח קנייבסקי 

שליט"א - את הברכונים הללו הביא ר' 
שמשון הלפרין, כדי שאמא תחלקם. 

אמא  חילקה  מהם  אלפים-אלפים 
לנשים, תוך שהיא מעודדת אותן לומר 
רבה.  ובכוונה  את הברכה מילה במילה 
)אמא אף תלתה בבית את נוסח הברכה, 
באותיות מאירות עיניים והקפידה לברך 
כך.( לדברי  מתוכו. אף אבא מקפיד על 
אמא, נשים שהתחזקו באמירת הברכה 
מתוך הכתב ובכוונה, ראו ישועות גדולות. 
אמא היתה ממליצה על סגולה זו לבעיות 

שונות, ובמיוחד לבעיות עיכול.
סיפרה לנו אמא: אשה מבנות חוץ לארץ באה אל ביתי, ושחה 
זו. רציתי מאד לעזור לה,  לי על בעיות הפוקדות אותה בזו אחר 
יצר', שהועילה לרבים. הצעתי לה,  'אשר  וסיפרתי לה על סגולת 
ומתוך סידור. רציתי  שתקבל על עצמה לומר את הברכה בכוונה 
לספר לה על מעלת הברכה,  והיא התרגשה מאד ואמרה: "מי כמוני 

יודעת על מעלתה הגדולה של הסגולה!"
ונאלץ לעבור  "לפני חצי שנה חלה אבי  לי האשה:  וכה סיפרה 
ניתוח מורכב בלבו. אחר הניתוח יצא אלינו הרופא ונד בראשו. הוא 
אמר בחשש, כי ייתכן שאבי נפגע בניתוח, ולא יוכל לשלוט בצרכיו. 
ידענו מה לעשות. באין  הדברים נחתו עלינו כמהלומה קשה. לא 
פתרון אחר, החלטתי לפנות ליושב מרומים... חפצתי להתחזק בעניין 

כלשהו שיעמוד לזכותו של אבי.
היות שקשה לי מאד להתפלל בלשון הקודש, ואת כל תפילותי 
יצר'  'אשר  אני אומרת באנגלית, קיבלתי על עצמי כי את ברכת 
אקפיד לברך בלשון הקודש ומתוך סידור. אם חשבתי שזו קבלה 
קלה, הרי שהתבדיתי – היא היתה קשה מאד. כל ברכה נמשכה 
ולפעמים היה זה באמצע הלילה, כשקורי שינה  בערך חצי שעה, 

אוחזים את עיני!"
ולאחר כשלושה  פרי,  נשאה  "הסגולה  סיימה האשה,  "אולם", 

שבועות נרפא אבי לגמרי!"
סגולות ורפואות

שלל סגולות ורפואות במגוון תחומים, נשמעו מפיה של אמא. 
על אודות הסגולה לרפואה אקדים, כי במשפחתנו הקפידו על 
המוזכר בהלכה, לומר לפני כל לקיחת תרופה: "יהי רצון שיהיה עסק 

זה לי לרפואה שלמה כי רופא חינם אתה".
בנים תלמידי חכמים

לכוון בתפילה במקומות הבאים:
ב'והערב נא' שבברכת התורה. בברכת 'אהבה רבה'.

בבקשה ' למען לא ניגע לריק' שב'ובא לציון', בשבת ב'יקום פורקן'.
הצלחה

החפץ להצליח בעניינים שבינו לבין אחרים, כגון משפט, מבחן 
"ה' הוא האלוקים אין עוד  או פגישה חשובה, יאמר בכוונה רבה: 
מלבדו". יסוד הדברים נמצא בספרו של רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל. 

אמא היתה מחלקת דפים בהם מודפסים דבריו של רבי חיים.
לחץ

כדי להירגע מלחץ יש לומר את פרק ק"ד בתהלים.
נר שבת מטפטף

סבתא הרבנית קנייבסקי, היתה מספרת מבית אביה בקוסובה, 
כי כאשר נר השבת היה מטפטף על השולחן, נהגו לפתוח סידור 
ב'לכו נרננה', להניחו סמוך לנר כדי להזכיר ששבת היום, והנר 
זו  נוהגת כך. )סגולה  היה פוסק מלטפטף. סבתא עצמה היתה 

כבר נזכרת בספרים קדומים. כמובא בספר 'מנחת שבת'(.
עין הרע

סגולה נגד עין הרע שמעה אמא מסבא רבי אריה לוין זצ"ל, 
שקיבל מבעל ה'לשם': לומר את פסוקי 'נגע צרעת', שהם אחד עשר 

פסוקים שמתחילים ב-נ' ומסיימים ב-נ', כל בוקר לאחר התפילה.
הם  )שם  שבת  למוצאי  בתפילות  בסידור,  מופיעים  הפסוקים 

מופיעים כסגולה לשמירה מפחד(, ואלו הם:
"נגע צרעת כי תהיה באדם והובא אל הכהן"

"נחנו נעבור חלוצים לפני ה' ארץ כנען ואתנו אחוזת נחלתנו מעבר 
לירדן"

"נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך ה' אלוקיך אליו תשמעון"
"נהר פלגיו ישמחו עיר אלוקים קדוש משכני עליון"

"נגד אבותם עשה פלא בארץ מצרים שדה צוען"
"נחית כצאן עמך ביד משה ואהרון"
"נפתי משכבי מור אהלים וקינמון"

"נר ה' נשמת אדם חופש כל חדרי בטן"
וריח  לשונך  תחת  וחלב  דבש  כלה  שפתותיך  תטפנה  "נופת 

שלמותיך כריח לבנון"
"נודו מתוך בבל ומארץ כשדים צאו והיו כעתודים לפני צאן"

"נושקי קשת מימינים ומשמאלים באבנים ובחיצים בקשת מאחי 
שאול מבנימין"

לאחר מכן אומרים את התפילה הבאה:
"רבונו של עולם, הצל את עמך בית ישראל מכל מיני עין הרע, 
וכשם שפרשת כנפיך על אבותינו שבמדבר, שלא שלטה עליהם 
להיותנו  הרבים  ברחמיך  עלינו  תפרוש  כן  דבלעם,  בישא  עינא 

מכוסים במכסה ובהנהגה בשמותיך הקדושים מכל עינא בישא".

"אתה סתר לי מצר תצרני רני פלט תסובבני סלה", "בטחו בה' עדי 
עד כי בי-ה ה' צור עולמים", "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום"

פחדים
אמא היתה אומרת בשם אבא, כי סגולה נגד פחד, כגון לפני לידה 
וכיוצא בכך, לצייר באויר אל מול העיניים את אותיות שם הוי"ה, 

 פעם תקפו את סבתא, הרבנית קנייבסקי, כאבי שיניים עזים.
 סבא הסטייפלר הזכירה בקידוש לבנה, ומיד לאחר מכן חלפו כאביה.

 סבתא ספרה על כך לאבא, אבל הזהירה אותו שלא יספר זאת,
כדי שסבא לא יתפרסם כבעל מופת, וירבו הפונים אליו, ויתבטל מלימודו

מרן הסטייפלר זצ"ל
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המשך מעמוד קודם <<<

ולומר 'אין עוד מלבדו'.
שמחה

לומר שלוש פעמים את  היום:  כל  להיות שרוי בשמחה  סגולה 
הפסוקים המופיעים בסידור לאחר אמירת תפילת 'עלינו לשבח': "אל 

תירא מפחד פתאום"... "עוצו עצה ותופר"... "ועד זקנה אני הוא"...
עצה נוספת שהיתה שגורה בפיה של אמא, לומר במוצאי שבת על 

שתיית משקה חם: "חמין במוצאי שבת מלוגמא". 
גמגום

אמא היתה אומרת כי סגולה לרפא גמגום – להפריד מעל ראשו 
של המגמגם חלות שנדבקו באפייתן. באותו זמן יש להתפלל שה' 

יפתח את מעצורי פיו.
כאב שיניים

סגולה מסבא הסטייפלר: לומר בקידוש לבנה, לאחר אמירת 'כשם 
שאני רוקד' וכו': "כך לא יוכלו כל אויבי לנגוע בי לרעה, ולא יהיה לי 

)או: לפלוני( כאב שיניים".
פעם תקפו את סבתא הרבנית קנייבסקי כאבי שיניים עזים. סבא 
הזכירה בקידוש לבנה, ומיד לאחר מכן חלפו כאביה. סבתא ספרה 
על כך לאבא, אבל הזהירה אותו שלא יספר זאת, כדי שסבא לא 

יתפרסם כבעל מופת, וירבו הפונים אליו, ויתבטל מלימודו.
נשירת שיער

רפואה זו ידועה היתה לאמא מסבא הסטייפלר: לערבב כף שמן 
זית, כף שמן קיק, חלמון ביצה ומספר טיפות מיץ לימון. תחילה יש 
לחפוף את השיער בשמפו רגיל ולשטוף. אחר כך לחפוף בתערובת 
זו, להשהות על הראש במשך עשרים דקות ולשטוף. יש לחזור על 

פעולה זו פעם בשבוע במשך תקופה עד להטבה.

 )מתוך הספר המרתק ׳בית אמי׳(

רבי יעקב גלינסקי זצ"ל מתאר כיצד יצא מאפלה לאור גדול 

"ִּכי ְּבחֶֹזק ָיד הֹוִציָאנּו ה' ִמִּמְצָרִים" )שמות י"ג, ט"ז(
ומיצר על כך שאנשים  יחזקאל אברמסקי זצ"ל היה קובל  רבי 
יודעים להודות לה' על ניסיו וחסדיו שבפועל, אך אינם מרגישים כל 
צרכם, ואינם מודים לה' על ניסיו וחסדיו שעל דרך השלילה, כלומר, 

על הצרות והייסורים שנמנעים מהם.
והוסיף ואמר: צא וראה, הלא אמרו חז"ל )אבות ה, ה(: "עשרה נסים 
נעשו לאבותינו בבית המקדש", ומה היו נסים אלו?  "לא הפילה 
אשה... ולא הסריח בשר הקודש... ולא נראה זבוב... ולא ארע... ולא 
כיבו גשמים... ולא נצחה הרוח... ולא נמצא פסול... ולא הזיק נחש 

ועקרב.... ולא אמר אדם...".
ללמדך, שלא פחות משיש להודות על ניסים שבפועל, יש להודות 

על ניסים כאשר הכל הולך למישרין ונמנעת רעה מן האדם.
באחד מבתי החסידים ערך אחד המתפללים קידוש. התעניינו 
המתפללים: "על מה ולמה?" סיפר להם: "אתמול חציתי את הכביש 
ופגעה בי מכונית, ובדרך נס יצאתי ללא פגע. עושה אני קידוש של 

הודאה לה' יתברך על חסדו הגדול שהצילני ממיתה".
בשבת הבאה ערך מתפלל אחר קידוש משלו. שאלוהו: "גם בך 

פגעה מכונית ונצלת בדרך נס?"
השיב: "לא".

"אם כן, על מה ולמה הקידוש?"
ומעולם לא  השיב: "כבר עשרות שנים שאני חוצה את הכביש, 

פגעה בי מכונית..."
מעבדות לחרות מאפלה לאור גדול

בבר מצוה לנכדו, תאר רבי יעקב גלינסקי כיצד יצא מאפלה לאור 
גדול:

"ישבנו ולמדנו בישיבת נובהרדוק שבביאליסטוק, לא עוללנו רע 
לאף בריה בעולם. אך הרשעים הקומוניסטים סברו אחרת – הם 

גדולה על העולם. ללא משפט  החליטו שאנו מהוים סכנת איום 
העלו אותנו על רכבת לסיביר. 

אחר נסיעה בתנאים נוראים, במשך ימים ארוכים, הגענו לסיביר 
ואם לא די בקור העז המקפיא שחשנו בעצמותינו, נתבשרנו בפתח 
המחנה, כי על כולנו נגזרו עשרים וחמש שנות עבודת פרך בסיביר. 
ואם סבורים אתם שעבודת פרך – משמעה בפה רך, טועים אתם! 

שם היתה עבודת פרך ב"פה קשה"... 
מנהל המחנה הצביע לעבר שער המחנה ואמר: "אתם רואים את 
חי".  היה אף אסיר שיצא  הפתח הזה? הוא חד סטרי, מכאן לא 
באפלה נוראה זו מה היו תקוותי? איזה מחשבות חלפי בי? לאוכל 

או להתחמם מעט לא היה שום סיכוי. 
למה יחלתי ושפכתי את צקון לחשי אז לקדוש ברוך הוא? 'רבונו 
של עולם, פרוסת לחם ואם לא, אז לפחות קבר ישראל, שלא אמות 

בלי להקבר'".
הוסיף רבי יעקב ואמר: "אם מישהו היה מספר לי אז שבעוד שישים 
נכדי, כאשר  וחמש שנים, אעמוד במעמד זה של בר המצוה של 
ניצבת בפני בעיה לא פשוטה, הזמינו אותי למסע חיזוק בחו"ל, ואין 
לי אפשרות לעשות זאת, כי בכל כמה ימים עלי להשתתף בשמחה 

אחרת של נכדיי: בר מצוה, אירוסין, שבע ברכות, ברית מילה...
כעת מתבאר לי פירוש הפסוק: "רחוק מישועתי דברי שאגתי". 
למשל,  מבקש,  היא, שאדם  בפסוק  שהכוונה  מבינים  בפשטות 
עשרים אלף דולר ולבסוף הוא מקבל רק דולר אחד. אך על בשרי, 
"רחוק מישועתי דברי שאגתי", אני  ה' למדתי פשט הפוך:  ברוך 
יותר רחוק  ביקשתי רק קבר ישראל, ולבסוף מה קיבלתי?! הרבה 

ממה שיחלתי..."

)מתוך 'ומתוק האור' - הגדה של פסח - רבי שלמה לוינשטיין שליט"א(

 אם מישהו היה מספר לי שבעוד שישים וחמש שנים,
אעמוד במעמד זה של בר המצוה של נכדי, ואיני יכול לנסוע 

למסע חיזוק בחו"ל, כי בכל כמה ימים עלי להשתתף בשמחה 
אחרת של נכדיי: בר מצוה, אירוסין, שבע ברכות, ברית מילה...

רבי יעקב גלינסקי זצ"ל
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 הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ"ל, מספר על סבו והאדמו"ר מלעלוב זצ"ל,
ועל המפגש המיוחד בין הגאון מטשעבין להגה"צ רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ"ל

"ּוָפַסח ה' ַעל ַהֶּפַתח ְוֹלא ִיֵּתן ַהַּמְׁשִחית ָלבֹא ֶאל ָּבֵּתיֶכם" )שמות י"ב, כ"ג(
רבי  – מספר הגאון  זצ"ל  גרוסמן  דוד  יצחק  רבי  זקני, הרה"צ 
ישראל גרוסמן זצ"ל - היה לומד תורת הח"ן ורזין דאורייתא, לאחר 
בידרמן, האדמו"ר  דוד  רבי  הרה"ק  עם  בחברותא  הלילה  חצות 
מלעלוב זי"ע. זקני היה נוהג לקום לפני חצות, ולרדת לטבול במעיין 
השילוח במקום. ליד המעיין התגורר ערבי שונא ישראל, והנה הבחין 

הגוי שבכל לילה מגיע יהודי מבוגר לטבול במעיין. 
בשנאתו העמוקה ליהודים, גמר אומר בלבו לרצחו נפש. לילה 
אחד, כשהגיע סבי למקוה, המתין לו הגוי הרוצח במקום מסתור. 
כשראה הבליעל שסבי כבר נמצא בתוך המים, קפץ והנחית את ידו 

בחזקה על ראשו. הסבא רבי יצחק דוד ניסה להרים את 
הראש מן המים, אבל הגוי התגבר עליו ודחפו פנימה. 

כך חזר הדבר על עצמו מספר פעמים, זקני כבר 
היה באפיסת הכוחות, ובמחשבתו כבר חזר על 

פסוקי קריאת שמע, וחיכה לגרוע ביותר...
דוד'ל כמלאך מן  לפתע פתאום הופיע רבי 
לו  לגוי השפל, סטר  ניגש במהירות  השמים, 
על פניו, והגוי נפל על הרצפה. שנים אחר כך, 
אומר:  היה  כשהיה הסבא מספר את הסיפור, 

לקום  יוכל  הוא  כזו  ממכה  אם  יודע  "אינני 
לתחיית המתים"...

היותו  דוד'ל, על  לר'  דוד הודה  יצחק  רבי  הסבא 
שליח מן השמים להצילו ממוות לחיים ממש. הוא שאלו 

בפליאה, מה פתאום הגיע כעת לכאן. רבי דוד'ל בענוותנותו השיב: 
"הרגשתי שחברי הטוב נמצא כעת במצוקה".

בחירת רבי שמעון סופר לרבה של קראקא
בעת שהגיע הגאון מטשעבין זצ"ל לארץ ישראל, לאחר שנות סבל 
וגלות במעמקי סיביר, בא לבקר ביקור נימוסין אצל המרא דארעא 

דישראל, מורי ורבי הגה"צ רבי יוסף צבי דושינסקיא זצ"ל. 
זכיתי להיות נוכח בעת שנפגשו שני גדולי העולם. מה נהדר היה 
המראה, ומה נעים היה לשמוע את שיחתם בדברי תורה ועובדות 
מצדיקים. בין שאר הדברים סיפר הרי"צ דושינסקיא מעשה פלא, 

וכה סיפר: 
שיעור  בעל  יהודי  חיפשו  והמעטירה  הגדולה  קראקא  בעיר 
קומה, שישמש כרב ראשי לכל הקהילות וינהיג את העיר. שליחים 
ושתדלנים הגיעו מכל קצוות אירופה כדי להציע שמות של רבנים 

גדולים ומפורסמים הראויים למלא את המשרה הנכבדה.
הנוהג היה שבכל הצעה, שהיתה נראית לראשי הקהילה כהצעה 
רצינית ומכובדת, היו מזמינים את הרב המועמד לשבות בעיר. במשך 
השבת היה הרב מוסר דרשה מרכזית בהלכה ואגדה, ולאחר השבת 

היו יושבים פרנסי הקהילה ודנים בעניין. 

ויצאו בבושת פנים,  דא עקא, במשך הזמן באו רבים לקראקא 
מנהג  להם  תריסין, שעשו  ובעלי  צורבים  אברכים  חבורת  בשל 
היו   – בפני הקהל  דורש מחידושיו  היה  האורח  שבשעה שהרב 
הצליחו  חריפותם  ובגודל  וקושיות,  אותו בשאלות  "מתקיפים" 
לסתור את חידושיו. לא פעם קרה שבאמצע הדרשה היה האורח 
יורד במפח נפש מהבמה.  והיה  הנכבד מתבלבל מרוב הקושיות, 

המנהג הרע הזה גרם לצער ועגמת נפש לרבים וטובים.
באחד הימים, הגיעה הבשורה על הופעתו של הגאון רבי שמעון 
סופר זצ"ל, שעומד לדרוש בשבת הקרובה בבית הכנסת המרכזי. 
ובאו אלפים מתושבי קראקא לראות  יום השבת התקבצו  בהגיע 
את הגאון הנודע, בנו של שר התורה רבינו החתם סופר זי"ע.

מקורבי הרב עדכנו אותו מראש על חבורת הלומדים. 
כשעלה רבי שמעון סופר לדרוש הבחין בפינת בית 
הכנסת בחבורת האברכים שכבר "הפשילו שרוולים", 
"לפני שאתחיל לדרוש בענייני  ואמר:  והוא פתח 
הלכה ואגדה, ברצוני לספר לכם סיפור שהתרחש 
אצל אבי מורי הגה"ק החתם סופר זי"ע, ואני הייתי 

עד למעשה.
הגיעה  אבי,  כהונתו של  בעיר פרשבורג, מקום 
בעיר, המוכר בשר  שמועה רעה על אחד הקצבים 
טריפה באיטליזו. אבי שלח את שליח בית הדין שיזמין 
את הקצב לבוא אל הרב. השליח בא לקצב ואמר את 
כי רבה, אמר לשליח להשיב לאבי  דברו. הקצב, בחוצפתו 
לו עסק עם רבנים. אבי ביקש מהשליח לחזור שוב לקצב  שאין 
ולהזמינו לבוא, וכשבא אליו – הזהיר הקצב את השליח לבל יבוא 

אליו עוד. 
אבי ביקש מן השליח ללכת אל הקצב בפעם השלישית ולהזמינו 
לקראתו  יצא   – תורה, כשראה הקצב מרחוק את השליח  לדין 
והפליא בו את מכותיו. השליח שב לבית אבי חבול ומוכה, כשראה 
וביקש ממני ללכת לקצב. הוא מסר לי "שם",  זאת אבי, קרא לי 

ואמר: "אם הקצב ירצה להכותך – תאמר את השם הזה".
ומסרתי את דברי אבא,  הלכתי כמצוות אבי. כשהגעתי לחנות 
נמלא הקצב בזעם וביקש להכותני. אמרתי מיד את השם, ולא נותר 

מן הקצב שריד ופליט..."
פנה רבי שמעון לכיוון האברכים, ואמר: "דעו לכם שהשם נשאר 
כך היא דרכה  כוונתכם לטובה, לשם שמים, תבורכו!  אצלי. אם 
של תורה, זה בונה וזה סותר. אך אם אין כוונתכם לטובה – הזהרו 

והשמרו..." 
מיד נשמעה המולה בבית הכנסת. האברכים קפצו מן החלונות 

ונסו על נפשם...

)מתוך 'לב ישראל' - הגאון רבי ישראל גרוסמן זצ״ל(

 הרוצח המתין לו במקום מסתור, וכשראה הבליעל שסבי
 כבר נמצא בתוך המים, קפץ והנחית את ידו בחזקה על ראשו.
 הסבא ניסה להרים את הראש מהמים, אבל הגוי התגבר עליו

ודחפו פנימה. זקני כבר היה באפיסת הכוחות...

הגאון מטשעבין זצ״ל
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 גאב״ד העדה החרדית, מרן רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א, מספר על נפלאות ומופתים
של הרה"ק ר' יענקל'ה לייזער זצ"ל האדמו"ר מפשעווארסק

"ְלאֹת ַעל ַהָּבִּתים ֲאֶׁשר ַאֶּתם ָׁשם" )שמות י"ב, י"ג(
לפני כשלושים וחמש שנים – מספר הגאב"ד רבי יצחק טוביה 

וייס שליט"א - הוספתי מרפסת קטנה בביתי ב'אנטוורפן', בכדי 

לבנות בה סוכה. אחד מן השכנים הגויים הלשין בעירייה שבניתי 

זאת בלא רשיון. 

'אינספקטור'  לי  שישלחו  לי  ואמרו  לביתי  הגיעו  שוטרים 

הוא  זצ"ל, הלא  יענקל'ה  רבי  )=מפקח( מהעירייה. הלכתי אל 

האדמו"ר הקדוש מפשעוורסק זצ"ל, והזכרתי לפניו את העניין. 

אמר לי האדמו"ר: "הנה יש כאן בעירנו אברך אחד, שהוא נכדו של 

הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע, תבקש ממנו שכאשר 

יבוא הגוי, יעמוד הוא בצד, ויסתדר הכל על הצד היותר טוב". 

ואכן כך הוה. כשבא ה'אינספקטור' כבר עמד שם האברך ההוא. 

הלה הוציא מכיסו בקבוק יין ונתן לו. אחר ששתה הגוי פנה ואמר 

לי: "אם עוד פעם יעשה לך מישהו בעיות - תפנה אלי ואסדר 

הכל". הוא אף נתן לי את מספר הטלפון שלו, והלך. ויהי לפלא.

כעין זה היה לי פעם דבר פלא עם האדמו"ר מהר"ש מבאבוב 

לפני שאלה במעשה שהיה:  הגיעה  ב'אנטוורפן'  בהיותי  זצ"ל. 

יהודי אחד שלח סכום כסף לארץ ישראל על ידי 'שליח', השליח 

היה שומר חינם. הלה הכניס את הכסף לכיס מכנסיו, ולפתע שם 

לב שאי מי הצליח לגנוב ממנו את צרור הכסף. 

ששוליו  ארוך  מעיל  לבש  שאם  שמסתבר,  ליהודי  הסברתי 

זו פשיעה, אך אם לבש מעיל  מכסים את כיס המכנסים - אין 

קצר - נחשב הדבר כפשיעה. 

באותו יום בו פסקתי את אותו פסק, הגיע הרבי מבאבוב זצ"ל 

לאנטוורפן ובא לבקר בביתי. בתוך הדברים סיפר מעשה ארוך 

שאירע ב'גליציה', בבית דינו של הג"ר אריה לייב הורוויץ זצ"ל, 

אב"ד סטריא ובעל שו"ת 'הרי בשמים'. 

הגיעה לפניהם שאלה בדבר שליח, שהניח במכנסיו סכום כסף 

גדול של 'חברה' מסוימת, וצרור הכסף נגנב ממנו. בעלי החברה 

זו פשיעה. אולם התובעים חזרו  דין שאין  וקבעו בית  תבעוהו, 

)עי' שו"ת  גוונא  חייב בכהאי  זי"ע  כי מרן החתם סופר  וטענו 

חת"ס חו"מ סי' קסח(, ואמרו הבית דין, שממנו אי אפשר להביא 

ראיה, כי הוא דיבר ב'פרשבורג' ששם לבשו מעיל קצר, ולכן שם 

נחשב הנחת כסף בכיס המכנסים כפשיעה, מה שאין כן ב'גליציה' 

שם הלכו במעיל ארוך, שוב אין נחשב הדבר כפשיעה, כיון שכיס 

המכנסים מכוסה במעיל. 

לפניו בהתרגשות  דבר המעשה, אמרתי  כשסיים לספר את 

רבינו  וכך פסקתי. סיים  שהיום ממש באה לפני שאלה כזאת 

שליט"א בצחות ואמר "דאס איז א באבוב'ער מופת"... 

מקרה נוסף ארע לפני שנסעתי לארץ ישראל, לחתונת בני שיחי', 

נכנסתי אליו יחד עם בני החתן, ואמר לי הרבי זצ"ל: "דע לך, שאף 

על פי שנוהגין החתנים להתענות ביום חופתם, עליך לדעת שאם 

- אין צורך להתענות". אחר כך פנה אל בני  לא מרגישים טוב 

החתן ואמר לו שלא יתענה. והמשיך לספר שחותנו רבי איצקל 

זי"ע, נכנס קודם החתונה של בתו הגדולה אל הרה"ק מהרי"ד 

מבעלזא זי"ע, והורה לו שהכלה לא תתענה. 

"גם הכלה שלא  לי:  ואמר  לי בחזרה  כשיצאתי מחדרו, קרא 

תתענה". כמובן שהייתי מתוח מכך מאוד, והרהרתי כיצד לומר 

למחותן שבתו הכלה לא תתענה. כשהגעתי לארץ ישראל יומיים 

קודם החתונה, קרא לי המחותן ואמר לי שיש לו דבר חשוב לדבר 

עמי ביחידות. נבהלתי מכך מאוד, על מה הוא רוצה לדבר עמי? 

אך כשנפגשתי עמו, אמר לי המחותן שהוא מודאג, כי לבתו הכלה 

יש אינפקציה בצווארה, והרופא אסר עליה להתענות ביום החופה. 

מיד ספרתי לו בהתרגשות את כל הסיפור, שהיה לי עם רבי 

יענקל'ה שהיה נראה מוזר מקודם, אבל עכשיו נתגלה לי כמה 

השגחה פרטית וסייעתא דשמייא היתה לו בזה. 

וסיים רבינו שליט"א ואמר: כשהגעתי חזרה ל'אנטוורפן' סיפרתי 

הכל לרבי יענקל'ע זצ"ל "און ער האט זיך צולאכט".

לי כל זאת, מפני  והוסיף עוד רבינו שליט"א: מסתמא סיפר 

זו  וביקש להעביר לי מסורה  ו'מורה הוראה',  דיין  שיודע שאני 

שהיתה קבלה בידו, שלפעמים צריכים להורות לאנשים שאינם 

יכולים לצום - שלא יתענו. 

ובדידי הוה עובדא, שפעם בא אלי חתן ביום חופתו לביתי בכדי 

לקבל הדרכה, ובאמצע הניח את ראשו על השולחן מרוב חולשה 

וכמעט שנתעלף, ומיד נתתי לו לאכול ולשתות.

)מתוך 'רבינו הגדול אמרו' - מרן רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א( 

לפני כשלושים וחמש שנה הוספתי מרפסת קטנה 
 בביתי ב'אנטוורפן', בכדי לבנות בה סוכה,
 אחד מן השכנים הגויים הלשין בעירייה

שבניתי בלא רשיון ובאו לביתי שוטרים...  גאב״ד העד"ח, מרן רבי יצחק טוביה ווייס שליט"א

עדכונים מידע שיעורים

077-2613337עכשיו בקו השיעורים של דרשו



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

דבקותו של בעל ה"מחצית השקל" במידת האמת הצילה עיירה שלמה מגזירת שמד 
הרב אהרן כהן

"ְוַעָּתה ָׂשא ָנא ַחָּטאִתי ַאְך ַהַּפַעם ְוַהְעִּתירּו ַלה' ֱאֹלקיֶכם" )שמות י', י"ז(
ואהרן  אומר למשה  מצינו בפרשה לאחר מכת ארבה שפרעה 
שהוא חטא, ולאחר מכן כתוב בפסוק: "ועתה שא נא חטאתי אך 
הפעם והעתירו לה' אלוקיכם", מבאר הרמב"ן שפרעה ידע שמשה 
רבינו הוא המעתיר  וכפי שנאמר: "כי כן אמר לו למתי אעתיר לך"  
"והעתרתי אל ה'..." והטעם שאמר בלשון רבים "כי כן יאמר פרעה 
בכל פעם דרך מוסר", אבל משה רבנו ע"ה לא דיבר בלשון רבים 

לפרעה כדי "שלא יוציא שקר מפיו".
בסיפור הנפלא שלפנינו המובא ב"טובך יביעו" מסופר על הגאון 
ר' שמואל קאלין זצ"ל בעל ה"מחצית השקל", ממנו נוכל ללמוד 

שאם אומרים אמת, לעולם לא מפסידים.
בתקופתו של הגאון ר' שמואל קאלין זצ"ל בעל "מחצית השקל" 
עלילות דם שהם שוחטים  היהודים  על  ישראל  העלילו שונאי 
נוכריים כדי לאפות בדמם את המצות לפסח.               כביכול תינוקות 
על  לטפול  הגויים  ניסו  ה"מחצית השקל"  בעירו של  גם  והנה 

היהודים את עלילותיהם המרושעות.
המושל שהכיר מקרוב את הגאון כאיש אלוקים קדוש הדובר 
ינסו  אמת בלבבו, תמיד השתכנע מדבריו ואף תקע לו כף שאם 
להעליל עלילה כזו בעיר ישלח את חייליו לשמור על היהודים. 

ובאמת סמוך לחג הפסח נמצאה גופתו של ילד גוי, ולידה סכין.                                                                         
כל העיר היתה כמרקחה נגד היהודים על שהרגו את הילד. כאשר 
החלו היהודים להתפרע, מיד שלח המושל את חייליו כדי לשמור 
על היהודים, אבל מאידך ציווה על מפקד המשטרה להשקיע את כל 
מאמציו בפענוח הרצח, על מנת שתהיה לו אפשרות אחת ולתמיד 

לברר האם יש בעלילה זו אמת אם לאו.
כבר בתחילת החקירה התברר נתון מדהים. הסכין שנמצאה ליד 
הגופה היתה שייכת לבעל ה"מחצית השקל", המושל בחמת זעמו 
קרא אליו את הגאון ונפנף בידו: "אינני מאמין למה שאני רואה, אני 
אהיה הראשון שאהרוג אותך ואת כל בני עמך. נמתין רק למשפט 
שבו יגזרו את דינכם ולא יישאר מכם שריד ופליט". כמובן שהכניסו 

את הרב הגאון לבית הכלא.
הקהילה היהודית שכרה עבור מורם ורבם את אחד מטובי עורכי 

הדין בעולם.
לכפור  ובראשונה  בראש  לו  ייעץ  הרב,  כשהגיע הפרקליט אל 
בעובדה שהסכין שלו, הזדקף הרב מלוא קומתו והצהיר נחרצות: 
"זאת לא אעשה בשום ואופן שבעולם, הסכין אכן הגיעה מהבית 
שלנו, אין לי מושג כיצד זה קרה, ובוודאי שאיני יודע מי הוא הרוצח, 
אבל אם ישאלני השופט על דבר הסכין, אודה בפה מלא שהיא 

שייכת לי".
עורך הדין שראה ש"אין עם מי לדבר", הבין שכנראה לא יהיה לרב 
שום סיכוי להינצל, ולכן החליט להתפטר מתפקידו, ותהום כל העיר.

נכנסו ראשי הקהילה ופרנסיה לכלאו של רבם, ניסו לשכנעו שיכפור, 
הוא בשלו:  בני הקהילה, אבל  וכל  ילדיו  ולמען משפחתו,  למענו 

"מעולם לא הוצאתי מילת שקר מפי וגם עתה לא אעשה זאת".
ידיהם בהנאה למראה  והגויים כבר שפשפו  הגיע עת המשפט, 
זו שלך?" –  הטרף הענק שעלה בחכתם. "האם הנך מודה שסכין 

"כן", השיב הגאון בשלווה. השופט שלא היה שייך  שאל השופט, 
לעדת המרעים של שונאי ישראל, מנסה לעזור ל"מחצית השקל", 
ואומר לו: "הרי אין עדים שסכין זו שלך, הדבר הגיע אלינו רק מפי 

השמועה, אתה יכול להכחיש את הדבר".
היא שלי,  הזו  נוספת שהסכין  אומר פעם  אני  "אדוני השופט, 
אבל איני יודע כיצד הגיע לזירת הרצח ומי היה הפושע שביצע את 
המעשה הזדוני", השיב הגאון הקדוש.

ברגע זה פנה השופט אל התביעה 
אמת  איש  היש  רבותי,  "ראו  ואמר: 
הרי  לפנינו?  הניצב  זה  יותר מיהודי 
ניסיתי לעזור לו לזכות במשפט והוא 
אינו מוכן להיאחז במילה אחת של 
גם  לו  שקר! האפשר שלא להאמין 
בכך שהוא כופר במעשה הרצח? אני 
וזיכויו של  מכריז על ביטול המשפט 

החשוד".
נשמעו מפי  ושמחה  קולות צהלה 
היהודים שישבו באולם בית המשפט, 
לו  ומכריז שיש  אך הנה קם התובע 
עד המוכן להעיד שהסכין של הרב, 
ומכיר  הרב  בבית  היה משרת  סיפר התובע לשופטים,  זה,  אדם 
היטב את כל הסכינים שבבית", כשעלה האיש לדוכן העדים, שאלו 

השופט: "האם ראית פעם את הסכין הזאת?"  
"לא", השיב העד "אבל אני מכיר את כל הסכינים שבבית הרב, 
ויכולתי לתת לך סימן מובהק על הסכין המדוברת, יש בה חריץ דק 

לפני החור העליון"! 
מתבונן השופט בסכין ומוצא את החריץ.

פני היהודים חפו.
"נו מה יש לך לומר עכשיו, פונה השופט אל הגאון הממשיך לישב 
בשלווה נפשית מופלאה, "אני רוצה לחזור בי מהדברים שאמרתי 

קודם לכן", מכריז ה"מחצית השקל". 
כעס רב נראה על פני השופטים "האם הנך רוצה להתל בנו? מה 
לחזור  א"א  צחוק מבית המשפט,  לעשות  חושב, שאפשר  אתה 

מהדברים שאמרת קודם".
והגאון ממשיך "אני רוצה לומר לכם שגם עתה אני מודה שהסכין 
יודע מי הוא הרוצח,  כן אמרתי שאינני  הוא שלי, אבל אם לפני 

עכשיו אני כבר יודע,  והצביע על העד". 
והודה על מעשה  לפליאת כל הנוכחים, התמוטט העד במקום 

הרצח.  
ידע זאת. השיב בעל "מחצית השקל"  לשאלת השופטים כיצד 
ואמר: "הנכם יכולים לבא לביתי ולראות שהסכין שנמצאה במקום 
הרצח היא היחידה שיש בה חריץ. יתר הסכינים הם שלמות, ואם 
כן כיצד ידע העד שהסכין שבה בוצע הרצח היא זו עם החריץ, הרי 
הוא עצמו אמר קודם לכן שלא ראה את הסכין לפני מתן העדות"...

ה"מחצית השקל" שוחרר בכבוד גדול מכלאו ומאז העריצו המושל 
בכפל כפליים ושמר על כל נתיניו היהודים.

אבל לא כדאי לשכוח את העיקר "שמאמירת אמת לא מפסידים".

 כבר בתחילת החקירה התברר נתון מדהים.
הסכין שנמצאה ליד הגופה היתה שייכת לבעל ה"מחצית השקל"
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הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל מגייס גדולי עולם לבר מצוה ביום מושלג

"ְוָהָיה ְלאֹות ַעל ָיְדָכה ּוְלטֹוָטפֹת ֵּבין ֵעיֶניָך" )שמות י"ג, ט"ו(
זצ"ל את  ציון אבא שאול  בן  רבי  בכל אדם מצא מרן הגאון 

הנקודה הטובה, ולכל אדם היתה בפיו מילה טובה. העיד בנו הגאון 

'אנשים פשוטים',  רבי אליהו שליט"א: "לא היה אצלו מושג של 

יהודי שנברא  'קטנים'. כל אחד ואחד היה חשוב בעיניו,  אנשים 

בצלם והוא בן למקום". 

והכיר כל  במשך תקופה ארוכה מתפלל היה ב"מעון לגלמוד", 

קשיש וכל גלמוד, ידע על מחלותיו ומיחושיו והתעניין בהם, והזקנים 

שמחו כל כך לספר ולשפוך את לבם. לכל אחד אמר: "בוקר טוב, 

מה שלומך, מה שלום בני משפחתך?" התעניינות ששימחה את 

האומללים על תשומת הלב. הם חשו חשובים ובעלי ערך, שיתפוהו 

בבעיותיהם וחרדותיהם, וציפו בכליון עינים לבוקר הבא, 

לפגישה הבאה.

האירוסין במחיצת פשוטי העם
לאירוסי תלמידים  ארוכות  נסע במשך שעות  רבינו 

בערים רחוקות. אם ארגנו הסעה, היה שמח ושימח את 

הנוסעים בדרך, כשהוא מרומם את מצב הרוח. 

ומצא  תלמיד,  לאירוסי  מרוחקת,  לעיר  נסע  פעם 

יהודים  הינם  הצדדים  משני  והנאספים  שהמחותנים 

פשוטים שבפשוטים. המעמד היה עבורם כמפגש חברתי, 

וכל מעייניהם נתונים היו באוכל וברכילות. כמעט ולא 

השגיחו ברב, ולא היה טעם להתעכב בשמחה.

ומה  זו,  בנוח מאוירה  רבינו שהחתן חש שלא  ראה 

יאמרו בישיבה על אירוסין שכאלו. מיד נטל לידיו את 

שבט המנצח, שורר פיוטים לכבוד החתן וסחף עימו את הקהל, 

השמיע דברי תורה מאירים ושמחים כהבנתם, דיבר בעיקר בשבח 

החתן, ושידעו שהיום מוקמות ישיבות ומתיבתות לרוב, וקל למצוא 

משרת הוראה תורנית ולהתפרנס בכבוד מתוך כבוד. 

מדגים היה כיצד יקומו לכבודו בהכנסו, כן, זה החתן גדול יהיה. 

יקראוהו חכם, וינשקו את ידו. בחכמה עשה אביו כששלחו ללמוד 

בישיבה, ובחכמה עשה חותנו כשבחר בו לבתו. מהם יראו וכן יעשו, 

וינחלו שני עולמות...

רגשי קודש  כך הפך את המעמד למסיבה של מצוה, חדורת 

שנזכרה זמן רב הן על ידי החברים, הן על ידי הקרובים. ובעיקר, על 

ידי החתן אסיר התודה.

בר מצוה בשלג
ארע פעם שירושלים היתה כמשותקת מחמת השלגים הכבדים 

שירדו בלא הפוגה במשך יומיים רצופים. הקור העז והשלג העמוק 

רבינו, גם לא העובדה שהתחבורה שבתה. הוא  לא הרתיעו את 

בוסס במרבד השלג, ופילס דרכו לבית אחד ממתפללי בית הכנסת 

"אהל רחל" הקבועים, שהכניס את בנו באותו ערב לעול המצוות. 

רבינו הבין שבמזג אויר זה לא יבואו רבים, והמצוה לשמח כפולה 

ומכופלת. אך המציאות העגומה עלתה על כל מה ששיער.

רבינו הגיע לביתם שברחוב הרב פולנסקי, כשהוא קפוא ומרובב 

בשלג, ומצא את הבית ריק! השולחנות ערוכים, האורות דולקים, 

והאוירה נכאה. בבית נכחו רק חתן בר המצוה, הוריו ורבינו. כמה 

וקיוו שיפזר מעט את  שמחו לבואו, 

הקדרות, ויצהיל את הלבבות כמנהגו. 

ואת  אבל רבינו, אך בירך את החתן 

את  וביקש  המתנה  את  מסר  הוריו, 

כמחצית  בעוד  "אשוב  סליחתם: 

השעה", אמר לנער המאוכזב.

כשהוא  דרכו,  עשה  הליל  בעלטת 

שהגיע  עד  הכבד,  בשלג  מבוסס 

קפואות  באצבעות  ציבורי.  לטלפון 

רכב  לבעל  וחייג  אסימונים  שילשל 

לנוע  שיכול  גבוהים  גלגלים  עם 

בשלג. הרוח העזה הטילה פתיתי שלג 

רועד לבוא  ורבינו המתין  מעקצצים, 

המכונית. עלה, ופקד על הנהג כתובת אחר כתובת. בכל מקום עלה 

למעונו של אחד מענקי דור דעה, והכריז בגיל: "יש כאן מת מצוה 

חי! בר מצוה קודרת! מצוה נדירה שאין לעשותה על ידי אחרים!" 

העליצות והרצינות, הדביקו.

כך הצטרפו אליו, מורו ורבו הגאון רבי עזרא עטיה, ראש הישיבה 

הנערץ. המקובל האלקי חכם אפרים הכהן, ועוד. התחנה האחרונה 

ירדו הגאונים  זה  ובזה אחר  הורי חתן הבר מצוה,  היתה בבית 

הקדושים, בעוד רבינו נשאר לשלם לנהג ולהודות לו מקרב לב על 

עזרתו החיונית בקיום המצוה הנעלה. הוא הצטרף אל החוגגים, 

והפעם מצא שפני הנער והוריו זוהרים וקורנים.

)מתוך רבינו ה'אור לציון'(

 הרוח העזה הטילה פתיתי שלג, ורבינו המתין רועד
 לבוא המכונית. עלה, ופקד כתובת אחר כתובת.

"יש כאן מת מצוה חי! בר מצוה קודרת!"

הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל

'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
<<<  dirshu@dirshu.co.il :צרו קשר >>>
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 וכיצד הסביר למשגיח ממיר את דברי הגמרא בעירובין?
הרב בנימין גולד

"ַוָּיָקם ַּפְרעֹה ַלְיָלה הּוא ְוָכל ֲעָבָדיו" )שמות י"ב, ל'(
"ויקם פרעה לילה" - אומר רש"י 'קם ממיטתו'. והתמיהה גדולה, 

וכי מהיכן קם, שיש צורך להשמיענו שקם ממיטתו?
רש"י בא ללמדנו, עד כמה גדול כוחו הרע של הרשע, שפרעה ראה 
בחוש איך כל דברי משה מתקיימים אחד לאחד, וידוע ידע שבחצות 
הלילה ימותו כל הבכורות, ובכל זאת הלך כדרכו לישון על מיטתו 
כאילו לא קרה דבר, אלא שזו דרכם של רשעים, שאפילו על פתחו 

של גיהנום אינם חוזרים בתשובה, כדברי הגמרא בעירובין )יט, א(.
ומדוע באמת זו דרכם? הקשה הגאון ר' שלום שבדרון 

זצ"ל, כיצד יתכן שהרשעים עומדים על פתחו של 
נוראי! התהום  יוקדת! החום  הגיהנום, האש 

שכזה,  נורא  ובמעמד  שאול!  עד  פעורה 
חוזרים  ואינם  עומדים הם במריים  עדיין 

בתשובה?
את  לחיות  התרגלו  שהרשעים  וביאר, 
חייהם בלא לחשוב רגע אחד קדימה, בלא 

להסתכל על העתיד, הם חיים רק את ההווה, 
את ההנאה הרגעית שיש לפניהם ותו לא! אינם 

יצא להם מן  יהיה ברגע הבא, מה  חושבים מה 
ההנאה הרגעית? מה ישאר להם בסופו של יום?!  

לעומת זאת, ההולך בדרכי ה', חושב תמיד על העתיד! מה יצא לו 
מפעולותיו העכשויות, האם מקיים בזה את יעודו כאן בעולם הזה? 
והכנה לחיי הנצח בעולם  כל חייו כאן בעולם הזה הם כפרוזדור 
הבא, כל ההסתכלות והמחשבה היא כדי להגיע אחרי מאה ועשרים 

שנה לחיי הנצח בעולם האמת.
לכן הרשעים, אפילו על פתחו של גיהנום - אינם חוזרים בתשובה, 
כיון שהרגילו עצמם לא לחשוב על הרגע הבא, והרי הם עומדים 
עדיין רק בפתחו של הגיהנום ולא בתוכו, אז למה לחשוב על העתיד 
חוזרים  אינם  ושוב  רע?!  עדיין לא  הגיהנום  כשכעת בפתחו של 

בתשובה.

* * * 
ידוע ומפורסם מעשה ה'דיבוק', שקרה בימי מרנא החפץ חיים. בד' 
באדר תרס"ט, הגיע לחפץ חיים יהודי וסיפר לו שלבתו בת הארבע 

עשרה, נכנסה רוח גלגול, והיא צועקת וסובלת באופן נורא.
שלח מרנא החפץ חיים את תלמידו הגדול, מרן ר' אלחנן וסרמן 

ר' נפתלי טרופ, הגרי"ש  וביניהם הגאון  הי"ד עם עוד מנין רבנים 
כהנמן, הג"ר ירוחם ממיר ועוד, כדי שיוציאו את הדיבוק מהנערה. 
וידוע  נורא,  מעמד  לאותו  הראיה  עדי  מספרים  נוראים  דברים 
שהגאון ר' אלחנן היה מספר בכל סעודת פורים במשך כשלש שעות 

את כל התגלגלות המעמד הנורא ההוא.
ר' אלחנן זצ"ל, כי הדיבוק סרב לצאת מגוף  בין הדברים סיפר 
הנערה, ואז אמר לו ר' אלחנן: "האם יודע אתה מיהו החפץ חיים?" 
כאשר הזכיר את שמו של החפץ חיים, התחיל גוף הנערה לרעוד, 
ואני רועד, כי בשמים מחשיבים אותו  יודע!  והדיבוק השיב: "אני 
ר' אלחנן: "על מה מעריכים את החפץ חיים  כתנא!!" חזר ושאל 
בשמים?" והוא ענה: "על התמדתו בתורה, שכל חייו הם 'שויתי 

ה' לנגדי תמיד'" 
המשיך ר' אלחנן ושאל: "ואם החפץ חיים יצוה עליך 
שתצא - האם תצא?" והוא ענה: "אם הוא יצוה - אהיה 
מוכרח לצאת". לבסוף, אחר שאמר לו שהחפץ חיים 
מצוה עליו לצאת, והבטיח שילמדו לעילוי נשמתו, יצא 
הדיבוק. המעמד היה כה נורא הוד, עד שהתבטא עליו 
לו שכר על  יתכן שלא מגיע  זה,  ר' אלחנן שאחר כל 
מצות אמונה בהשי"ת, כי התבטל ממנו כח הבחירה אחר 

שראה זאת בחוש.
הגאון  לפני  הדיבוק  הביאו את  ר' אלחנן, שכאשר  סיפר  עוד 
ממינסק, החלה פתאום הרוח לצעוק צעקות נוראיות, שהיא חייבת 
לעזוב מיד את המקום ושיניחו לה, וכששאלו אותה מה קרה? היא 
יום פטירתו של הגאון מוילנא, והוא דורש  ענתה: כי ביום זה חל 
ורבבות רבבות של  בדברי תורה בפני פמליה של מעלה בגן עדן, 

מלאכים רצים לשמוע את שיעורו, ואף היא רוצה לרוץ לשומעו...
ומה שנוגע לענייננו, הוא מה שסיפר הגאון ר' ירוחם ממיר, שהיה 

אף הוא נוכח באותו מעמד. 
שאל ר' ירוחם את הדיבוק: "מה הביאור בדברי חז"ל ש'רשעים 
אפילו על פתחו של גיהנום אינם חוזרים בתשובה'? איך שייך דבר 
כזה?" וענה הדיבוק: "כך הוא הדבר כפשוטו, מפני שכח הרע הוא 

כ"כ גדול" )יתד נאמן מוסף שבת קודש עקב תשס"ב(.
הרשע המרגיל עצמו ליהנות רק מן ההווה שלפניו מבלי לחשוב 
רגע קדימה, ומבלי לחשב שכר ועונש וכו', הרי הוא מגדל בו את כח 
הרע שהוא כ"כ גדול, עד שנסתמים בפניו דרכי התשובה אפילו על 

פתחו של גיהנום רח"ל.

 מדוע רעד ה'דיבוק' כשהזכירו בפניו
את שמו של מרנא החפץ חיים?

מרן החפץ חיים זצ״ל

"השותפין שרצו לעשות מחיצה"

התקשרו עכשיו: 02-560-9000

עם תחילת לימוד דף היומי בבלי במסכת בבא בתרא
הצטרפו לאלפי הנבחנים 'בדרשו'
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הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל על המאמץ לקנות חכמה ובינה

"ָמה ָהֲעבָֹדה ַהּזֹאת ָלֶכם" )שמות י"ב, כ"ו(
עבור כל דבר שרוכשים יש לשלם. גם כאשר אדם מקבל דבר מה 
בחינם, בסופו של דבר הוא משלם עליו בממון או בשוה ממון. אם כן 
ודאי הוא שאדם הרוצה לקנות את הדבר היקר בתבל, כפי שאומרת 
הגמרא במסכת חגיגה טו ע"א: "דברי תורה שקשין לקנותן ככלי 

זהב וכלי פז", מוכרח לתת דבר מה תמורתו...
יכול אדם לתת, כדי שהקב"ה יפתח את לבו ושכלו לקנות  מה 

חכמה ובינה?
הגר"א אומר, שבכדי לקנות בינה יש ללמוד עם חבר, כפי שאמרו 
חז"ל במשנה: "וקנה לך חבר" )אבות פ"א מ"ו(. כששניים לומדים 

ונתקלים בסוגיה  בחברותא 
קשה, שואל האחד שאלה 
על  לתרצה.  מנסה  וחברו 
מתוך  שתיים  רוב,  פי 
קושיות  הינן  קושיות  עשר 
טובות. לעיתים, אחד משני 
ד  תלמי הינו  הלומדים 
מרעהו,  יותר  גדול  חכם 
קורה שדוקא  אך לפרקים 
הצעיר מבין השניים, שהגיע 
זה  הוא  לישיבה,  עתה  זה 
הנכון  היישוב  את  שמוצא 

לדברים. 
נוכח בכך, הוא חש כי לא נאה לו לקבל את דברי  כאשר רעהו 
חברו הצעיר, ומנסה לסתור את דבריו. "הרי אני לומד כבר עשרים 
שנה, וכיצד זה יתכן שהצעיר הזה, כבר מצא את ההבנה המחודשת 

בדברי התוספות?!"
מחמת הנגיעה הזו, מתעוררת בו השאיפה לפרוך את דברי חברו 
ולבטלם. ברם, אם מבין הוא כי נטייה זו נובעת ממידות רעות, ועל כן 
הוא מחפש לצדד בעד דברי חברו, הרי שעל ידי כך הוא מבטל את 
מידותיו הרעות. בנוסף לכך, בעת שהוא מתעמק בדברים זוכה הוא 

להוסיף בינה בדברי חברו, ומגיע לביאור השלם ולחכמה השלמה.
הבה ניטול דוגמא לדבר ממילי דעלמא:

סיפר לי יהודי, שאביו שהה בבית החולים במשך חצי שנה כשהוא 
מחוסר הכרה. בדרך כלל, לאחר שאדם שוכב בלא הכרה במשך 

ומייעצים לנתק את  פרק זמן שכזה, מתייאשים הרופאים מחייו 
גופו ממכונת ההנשמה, כי ממילא סיכויי החלמתו קלושים. ואכן, 
במקרה זה כמו באחרים, התייעצו הרופאים ביניהם, ולבסוף הכריע 

הפרופסור הבכיר, שיש לנתק את החולה ממכונת ההנשמה.
סובל מבעיה  החולה  כי  צעיר, שסבר  רופא  נכח  הרופאים  בין 
רפואית אחרת הניתנת לפתרון. "אמנם ניסינו לפתור את הבעיה הזו 
באמצעות גלולות, בלא הצלחה, אך ישנה עוד אפשרות לטפל בו, על 

ידי ניתוח לא מסובך".
בזלזול:  ואמר  הפרופסור הבכיר שמע את דברי עמיתו הצעיר, 
"חשבתי כבר על כל מה שאתה חושב,  החולה הזה אבוד, יש לו פגם 

במוח, אין כל דרך לרפא אותו!"
"הלוא  הרופא הצעיר,  לנסות?!" הפציר  לך  "מה אכפת 
לשיטתך בין כה וכה אין לחולה כל סיכוי להחלים!" כאשר 
סירב הפרופסור להצעתו בכל תוקף, פנה הרופא הצעיר 
אל שאר הרופאים שנכחו במקום וקרא: "רבותי, אדם זה 
עומד למות, למה לא ננסה לנתח אותו לפני שננתק אותו 

מן המכונות?!"
את  לבצע  הסכימו  והם  הרופאים,  על  השפיעו  דבריו 
הניתוח, ואילו הפרופסור הבכיר, שנשאר בדעת מיעוט, נעלב 
עד עמקי נשמתו ועזב את החדר. הרופא הצעיר ביצע את 
ושב לתפקוד מלא  להכרה מלאה  חזר  והחולה  הניתוח, 
כאחד האדם. כשנוכח בצדקתו, רצה הרופא הצעיר לתבוע 
יודעי דבר  רפואית', אך  'רשלנות  את עמיתו הבכיר למשפט על 
יעצו לו לחזור בו מכוונתו, בטענה ש"אין מה לעשות וכך זה בעולם 

הרפואה!" 
הפרופסור הבכיר נעלם מן האופק, הוא לא סלח לרופא הצעיר על 

הפשע שעשה כשהחיה את המת, ולא דיבר עמו עוד לעולם!
בענייני  הן  המידות המושחתות שבאדם.  מן  נובעת  זו  הנהגה 
על  אינו עמל  בלימוד התורה, כאשר אדם  גם  ולהבדיל  רפואה, 

מידותיו. 
זהו שאמר שלמה המלך: "קנה חכמה קנה בינה", כלומר: ראשית 
כל, יש לקנות את החכמה ואת ידיעת התורה על ידי עמל ויגיעה. 
ידי  ולהגיע למעלת הבינה על  יש לבאר את החכמה  לאחר מכן, 

ביטול המידות הרעות.

)מתוך ׳לקחת מוסר׳ - מהדורת ליבוביץ(

 כאשר הפרופסור סירב להצעתו בכל תוקף, פנה הרופא הצעיר
 אל הרופאים שנכחו במקום וקרא: "רבותי, אדם זה עומד למות,
למה שלא ננסה לנתח אותו לפני שננתק אותו מן המכונות?!"

הגאון רבי יששכר מאיר זצ"ל

הצטרף לתוכנית הלימוד על 'הדף היומי' ו'הדף היומי בהלכה'

חייג עכשיו: 02-560-9000

חבל על כל יום!
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המשך בעמוד הבא <<<

מרן החזון איש זצ"ל, אינו מתיר לאנשי העסקים למכור בניין למחללי שבת, שכספם מי רפש וטיט

"ְלַמַען ְרבֹות מֹוְפַתי" )שמות י"א, ט'( 
סיפר הגרב"צ פלמן זצ"ל, מעשה ממרן החזון איש זצ"ל, שהיה עם 

חותנו הגה"צ רבי אברהם יצחק רוטשטיין זצ"ל.
הרב רוטשטיין, שעשה תורתו קבע בפרישות ובטהרה, ומלאכתו 
עראי, לא היה עושה דבר וחצי דבר, בלא לקבל את עצתו של החזון 
איש. כל דבר גדול וקטן שעשה, היה לאחר שקיבל את ברכתו ודעתו 

של החזון איש בענין.
בתקופה מסוימת, קנה הרב רוטשטיין מגרש באזור תעשיה שבתל 
אביב יחד עם שותפו, מתוך מטרה לבנות במקום בנין גדול שישמש 
ברובו למפעל, במחשבה שבוודאי ירצו יצרנים רבים לפתוח באזור 

זה מפעלים המייצרים את תוצרתם במקום, וכך יוכלו 
למכור או להשכיר חלק מן הקומות למפעל כזה או 
אחר. באחת מהקומות חשבו לפתוח בעצמם מפעל 
וילונות. ואת הקומה התחתונה חשבו להשכיר  ליצור 

בעבור חנויות גדולות וכדומה.
יצרו קשר עם  זמן קצר לאחר שקנו את הקרקע, 

קבלנים אמינים, והבניה החלה כפי התוכנית. 
על  מפעל,  בו  להעמיד  הראוי  בנין  לבנות  כדי 
הנדסת הבנין להיות חזקה יותר מבנין מגורים, מאחר 
שאמורים להעמיד שם מכונות יצור שהן כבדות מאוד. 
מלבד זאת גם גובה הקומות ושאר תכנון הבנין, חייב 

להיות בצורה כזו שיוכלו להכניס בו את את כל צרכי המפעל.
ושיערו את הוצאות  כשהתחילה הבניה התברר שכמה שחשבו 

הבניה, הרי שבמציאות הסכומים גבוהים בהרבה מן התכנון. 
בו כל הכסף שהשיגו, אזל כבר בשלבים  הגיעו למצב  היזמים 
הראשונים של הבניה. וכדי להשיג סכומים נוספים, שיעבדו את כל 
הונם ורכושם כדי לקבל הלוואות גדולות. אך למרות כל המאמץ 
הכספי, ההוצאות רק הלכו ותפחו, והיה צורך בממון רב כדי לסיים 

את הבניה.
היתה להם אפשרות לעצור את הבניה עד שישיגו את ההוצאות 
הדרושות לכך, אך אם היו עושים כך ההפסדים היו עצומים פי כמה 

וכמה. 
זאת ועוד, שכאשר תסתיים הבניה, ישנו סיכוי שמיד בסיום הבניה 
ימצאו קונים, בעלי מפעלים או שאר משקיעים, שיקנו מהם את 
הבנין באופן מיידי, ויוכלו לכסות בכך את החובות העצומים שכבר 

רובצים על כתפיהם. 
אך עתה שהבנין תקוע באמצע הבניה, קשה מאוד למצוא מי 
שיקנה אותו, ועלולים להגיע למצב בו כל החובות האדירים יישארו 

ללא כיסוי.
לא נותרה להם ברירה אלא להמשיך את הבניה במתכונתה, כשהם 

מנסים להשיג עוד ועוד כסף מכל מי שרק אפשר.
המאמץ הכלכלי האדיר רושש אותם כמעט כליל, והם נעשו עניים 
מרודים ללא פרוטה. אבל כדי לא להישאר כך לנצח, היה הכרח 
לגמור את הבניה מהר ככל האפשר, ואז לנסות  להשיג את הקונה 

המיוחל שיושיעם מחובותיהם.

וכמו כל דבר שבא אל סופו, הסתיימה גם הבניה,  עברו הימים, 
והיה  והנצרכים,  והבנין עמד על תילו לפי כל התקנים הדרושים 
מוכן ומזומן לאכלס בו את מי שירצה לקנותו. השותפים פרסמו את 
הבנין למכירה, אך לאכזבתם גילו, שכמעט ואין מי שמעונין להשקיע 

בקניית הבנין הזה. 
והחובות  זה, כשהקונה עדיין לא נמצא,  הימים חלפו בזה אחר 

האדירים רובצים על כתפיהם באין פתרון נראה באופק.
יום אחד, פנו אליהם נציגים מטעם ההסתדרות, שברצונם לקנות 
גדול מאוד בעבורו, סכום  כולו, הם הציעו סכום  מהם את הבנין 
נאים. אך  רווחים  ועוד מותיר להם  שהיה מכסה את כל החובות 
היה ארגון של  כידוע,  ההסתדרות, 
הבנין  וכשימכרו את  מחללי שבת, 
יעשו  בוודאי  הללו,  למחללי שבת 
בו שימושים של חילולי שבת. הרב 
אפשר  איך  מחד  היסס,  רוטשטיין 
שבת,  למחללי  הבנין  את  למכור 
נוראים  ומאידך כשיש כאלו חובות 

אולי יש מקום להתיר?!
שותפו לעסק, שהיה שקוע כמוהו 
בים של חובות, שמח מאוד למשמע 
והתמלא  מההסתדרות,  ההצעה 
תקוה על פתח האור שנפתח להם בתוך החושך הגדול שהיו שרויים 
הבין שעדיין  רוטשטיין,  הרב  אך כששמע את ספקותיו של  בו. 
השמחה רחוקה. החליטו השניים שהרב רוטשטיין יסע לבית קודש 
כל פרטי ההצעה,  לו את  יציע  זצ"ל,  הקודשים, מרן החזון איש 

וכאשר יאמר כן יעשו.
החזון איש השיב בשלילה: "לא למכור את הבנין להסתדרות!" 
השותף התאכזב מאוד, אך קיבל את ההוראה, והם המשיכו ביחד 

בנסיונות למכור את הבנין לאחרים.
עברה תקופה, והקונה המתאים עדיין לא נמצא. הבנין נשאר שומם, 
והנושים החלו דוחקים עליהם להחזיר את החובות. כשראה השותף 
את המצב, כי באו מים עד נפש, פנה שובב אל הרב רוטשטיין, והציע 
לו לשוב אל החזון איש ולספר לו את המצב, אולי עתה יתיר להם 

למכור את הבנין להסתדרות.
החזון איש שמע את השאלה, והבין היטב את המצב הדחוק אליו 
נקלעו. הוא השיב להם במשל, וכה סיפר: מעשה באדם שהיה צריך 
ללכת לבדו ממדינה למדינה, וכדי להגיע למחוז חפצו - היה עליו 
כן  ומשום  ולא מים,  כידוע, אין לא אוכל  לעבור במדבר. במדבר, 

הצטייד האיש באוכל ובשתיה מספקת לדרכו הארוכה.
הוא התחיל ללכת, וכבר בתחילת הדרך טעה במדבר. עברו עליו 
כיון  אך  חפצו.  מחוז  אל  המלך  דרך  את  עד שמצא  ימים  כמה 
שהתעכב במדבר יותר מהתכנון, על כן באמצע הדרך נגמרו לו המים

בלית ברירה המשיך ללכת, עד שהגיע למצב שהרגיש שהוא עומד 
לפני התמוטטות, ואם לא ישיג עכשיו מים עלול הוא למות בצמא. 
הוא המשיך עוד קצת בדרכו, ולפתע שמע קולות של מים ממרחק. 

הוא נעמד ליד המים, וחשב מה עליו לעשות, מצד אחד מי ביוב הם מים 
מזוהמים שאינם ראויים לשתיית אדם, אבל מצד שני אם לא ישתה את 

המים הללו - מיתתו קרובה מהצלתו

מרן החזון איש זצ"ל
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<<< המשך מעמוד קודם

הוא קיבל כוחות חדשים והחל ללכת במהירות לכיוון המים. אך 
ביוב מלוכלכים  היו מי  גדולה, המים  נחל אכזבה  כשהגיע למים 

שאינם ראויים לשתיית אדם.
הוא נעמד ליד המים וחשב מה עליו לעשות, מצד אחד מי ביוב 
הם מים מזוהמים שאינם ראויים לשתיית אדם, אך מצד שני אם לא 
ישתה את המים הללו - מיתתו קרובה מהצלתו. בלית ברירה שתה 
מן המים הרעים הללו. אין צורך לתאר את הרגשתו בעת השתיה 
ולאחריה, מובן מאליו כמה רע הרגיש מכך, אך הוא התנחם בעובדה 

שלפחות עכשיו הוא חי וממשיך ללכת.
לאחר כברת דרך קצרה, התגלה לעיניו מעיין נובע של מים חיים, 
נקיים וזכים. צערו היה גדול ועצום, היה עליו להמתין רק עוד קצת, 
ואז היה מקבל מי מעיין, מים הראויים לשתיית אדם. אך מאחר 
שלא המתין, קיבל מי רפש וטיט הגורמים לו כאבים גדולים וחזקים. 
את הנעשה אין להשיב, המים הרעים נכנסו במעיו, וגרמו לו למה 

שגרמו. ולא נותר לו אלא לסבול את סבלו ולזעוק על העבר.
"עתה"- אמר החזון איש - "יש לך הצעה טובה, למכור את הבנין 
במחיר טוב ולצאת מכל החובות, אך דע לך כי ההצעה הזאת הינה 
מי ביוב. כספם של מחללי השבת הוא כסף של מי רפש וטיט. אם 
תקח את הכסף, תצא אמנם מכל החובות, ותוכל להמשיך לחיות, 

אבל מתוך רפש וטיט. אך אם תחכה עוד קצת, תראה שאתה קרוב 
וטהורים, תוכל למכור את הבנין  זכים  מאוד אל מי מעיין, מים 
ולהסתדר עם הכל על הצד הטוב ביותר. ומה לך לשתות מי ביוב, 

כאשר מי המעיין קרובים אליך מאוד מאוד!
לאחר דברים ברורים כאלה, ששמע מפי קדשו של החזון איש, לא 
נותר לו שום ספק, הוא ידע כי את הבנין לא ימכור למחללי שבת 

ויהי מה.
הוא סיפר לשותפו את תשובת החזון איש, כשהוא מוסיף ואומר לו 
"אינך צריך להפסיד בגללי, אם אתה רוצה תוכל למכור את חלקך 
בבנין, אבל אני את חלקי לא מוכר". כששמע השותף כששמע את 
דברי החזון איש, בטח בה' כי אכן הישועה קרובה לבוא, והמתין עם 

הרב רוטשטיין לבואה.
לא עבר זמן רב, ואט אט החלו למכור ולהשכיר חלקים מן הבנין 
לכמה מפעלים, עד שבסופה של תקופה לא ארוכה, עלו מחירי 

הקרקעות והבנינים במקום, והיה ביקוש גדול לבנין. 
חלק מכרו וחלק השכירו, ברווחים גדולים. ולא די שכיסו את כל 
חובותיהם אלא אף הגשימו את חלומם ופתחו במקום מפעל ליצור 

וילונות, וזכו לקדש שם שמים בכל מעשיהם.

)מתוך 'שלמי ציון' - פר' וארא מתורתו של ר' שלום בן ציון פלמן זצוק"ל(

רופא השיניים שמופתע מגבאי הצדקה המיתולוגי ר' דוד לייב שוורץ זצ"ל

"וה' ָנַתן ֶאת ֵחן ָהָעם" )שמות י"ב, ל"ו( 
היה זה רופא שיניים תל אביבי שבאקראי גילה חלון הצצה דקיק 
אל עולמם הייחודי של משפחת שוורץ, הוא נפעם, והוא סיפר על 
כך נרגשות לר' חיים אדלר )החזן המפורסם( "אני רוצה לספר לך 
דבר מעניין! קרא לעברו, אתמול היו כאן אורחים חשובים - דוד לייב 

ואשתו" ואז סיפר לו, והוא סיפר לנו:
כשהוחלט בבית משפחת שוורץ להרכיב לרבנית שיניים תותבות, 
יצאו השניים לתל אביב לרופא שיניים מומחה. נקל לשער שזו היתה 
נסיעה נדירה. אמנם בעת בואם ארצה התגוררו ביפו הסמוכה לתל 
ויזניץ בבני ברק, לא היתה להם  אביב, אך משעברו לדור בשיכון 

סיבה לבקר יחד בתל אביב.
ד"ר ר' משה לרנר רופא השיניים הכיר מיד את ר' דוד לייב עפ"י 
מראהו וקיבלו בחביבות. ר' דוד לייב אמר וביקש את מה שביקש, 
הרופא הסביר ועשה מצדו את המקסימום. נרשם להם תור אחרי 
ועוד הזמנה נוספת, ובסופה של פרוצדורה נקבע להם מועד  תור, 

לקבלת השיניים באופן סופי.
כל  את  עשה  המוכנות,  השיניים  את  הוציא מהמגירה  הרופא 
הסידורים, והשיניים נכנסו אל הפה הטהור, אותו פה של הצדקנית. 

אותו פה שלא טעם 'מילה מגושמת'- פה זך. 
הלסת  תמיד,  כמו  החניכים.  על  הורכבו  התותבות  השיניים 
והחניכיים קיבלו מבט חדש, שונה לחלוטין. ד"ר לרנר הוציא 'מראה' 
גדולה והגישה לרבנית, כך עושה רופא בכל טיפול מסוג זה- לתת 
לפציינט את האפשרות לראות, איך עוצבה חיצוניותו הכללית, איך 
נראה הפה בלי השיניים ועם השיניים וכו'. מי שמרכיב לעצמו שיניים 

יודע שמאותו רגע הוא נראה שונה לגמרי, בדרך כלל יותר טוב.

"תשמע נא" אמר ד"ר משה לרנר לר' חיים אדלר "החזקתי את 
והיא - במקום ליטול את המראה, סובבה את ראשה  הראי בידי, 
נדיר, חיוך  וחייכה. גם הוא חייך". היה זה חיוך  ר' דוד לייב  לעבר 
מהורהר. חיוך שטומן אחריו סוד. נתתי להם את הכבוד - הבטתי 

בשתיקה.
'על מה  ר' דוד לייב  לאחר שניות של חיוך העזתי ושאלתי את 
ולמה בא החיוך? מה קרה? ס'איז עפעס געשען? - האם משהו קרה?'

"ר' דוד לייב חייך יותר, אך התקרב ולחש לי סוד, משפט קצר: 'מאז 
יום חתונתה היא לא הסתכלה במראה, אמר".

"ידי שהחזיקה במראה התרופפה. שאלתי: 'אז לא?!'"
"נכון. ניין. לא!" השיבו שניהם חד משמעית.

סיפורם  סיפרה את  הרופא,  לפני  דמותם שהשתקפה במראה 
זוג צדיקים, שמימיהם לא הביטו בעצמם. הם ראו במראות  של 
זוג חסידים, שלא חיפשו לראות את  את הטוב והיפה שבאחרים. 
החיצוניות של גופם הגשמי. אבל החיצוניות של אחרים היתה בראש 

מעיניהם.
על עצמו, לא לחש ר' דוד לייב באוזני הד"ר אם הסתכל במראה. 
אך סביר להניח )מ'קל וחומר'( שלא הביט במראה. על כך יש לציין 
)כהוכחה מסוימת(, כי אחת התמונות המפורסמות של ר' דוד לייב 

מסתירה מאחור סיפור, מפי הצלם ר' יעקב הלברשטיין:
"בהזדמנות ניגשתי עם תמונה זו לר' דוד לייב, הראיתי לו אותה. 
חשבתי שיחייך, יגיב בקצרה, יזרוק משפט חריף כדרכו, אך הופתעתי 
ר' דוד לייב הביט עלי ועל התמונה, כמי שלא מבין מה אני רוצה 

ממנו 'איני יודע מי זה' אמר והפליג לדרכו"... 

)מתוך 'בחוזק יד' פרקי גבורה מחייו של ר' דוד לייב שוורץ זצ"ל(

 הרופא הוציא מהמגירה את השיניים המוכנות,
עשה את כל הסידורים, והשיניים נכנסו אל הפה הטהור, 

ר' דוד לייב שוורץ זצ"לאותו פה של הצדקנית, הרבנית שוורץ
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<<< המשך מעמוד קודם

ומה הם חמשת הטעמים לכך שאין מקדשים את הלבנה בליל שבת?
הרב יהודה יעקבזון

בפרשת השבוע נאמר: "ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה ָלֶכם". ומפרש רש"י: "ֶהְרָאהּו 
לבנה בחידושה, ואמר לו, כשהירח מתחדש יהיה לך ראש חודש". 
ָוה': "כל המברך על החודש בזמנו, כאילו  'גֵזרה שָׁ ובגמרא נוספה 
מקבל פני שכינה, כתיב הכא: "ַהחֶֹדׁש ַהזֶּה", וכתיב התם: "ֶזה ֵא-ִלי 

ְוַאְנֵוהּו". 
כפי שמכנים  הלבנה',  'ברכת  כמובן  היא  החודש',  על  ה'ברכה 
בני אשכנז.  ו'קידוש לבנה', כפי שמכנים אותה  בני ספרד,  אותה 

והוסיפו חז"ל ואמרו שמסיבה זו יש לקדש 
את הלבנה בעמידה, שהרי מקביל את פני 

השכינה.
ענין הברכה הוא שבח להשי"ת על בריאת 
הציווי  את  משנים  שאינם  השמים,  צבא 
דווקא  ותקנוה  הילוכם,  שהצטוו על סדר 
והכוכבים,  השמש  על  ולא  הלבנה,  על 
משום שבתנועת הלבנה רואים את מעשה 
שאין  הכוכבים,  מבכל  יותר  וגבורתו  ה' 
תנועתם נראית כל כך כמו תנועת הלבנה, 
שהילוכה והקפתה ניכרים לעין כל על ידי 

השינויים החלים באורּה הנראה לעינינו. 
ישראל  לכנסת  סימן  זו  בברכה  ויש 
ולחזור  כלבנה  להתחדש  דה  שעתי

ולהתדבק בבעלה הקב"ה, והרי זו דוגמת שמחת נישואין, ולכן יש 
וזהו גם אחד הטעמים  ללבוש בשעת קידוש הלבנה בגדים נאים, 

לכך שנוהגים לרקוד ולשמוח בשעת קידוש הלבנה.
ניתן לברך ברכה זו החל משלוש יממות לאחר 'מולד' הלבנה, ויש 
אומרים: שבע יממות, )ויש אומרים - אף משעת המולד ואילך(. וניתן 
לברכּה - לדעת השולחן ערוך, עד חמש עשרה יממות לאחרי המולד; 
ולדעת הרמ"א, עד חצי הזמן שבין מולד למולד, דהיינו ארבעה עשר 

יום ושמונה עשרה שעות ומחצית השעה בערך.
אין מקדשים את הלבנה אלא בלילה, בעת שהלבנה זורחת ונהנים 
יפריד  ניכרת על גבי קרקע, ושלא  וצריך שתהא זריחתה  מאורה. 
מאומה בינו לבין הלבנה, כגון חלון שאינו שקוף לחלוטין וכדומה, 
אלא אם כן הוא דבר זך שהלבנה נראית דרכו בבירור, כגון זכוכית 

אין לברך,  וכן אם הלבנה מכוסה בעננים,  שקופה של משקפים. 
יגמור את הברכה, אך אם משער   - ואם התחיל לברך והתכסתה 

שתתכסה תוך כדי הברכה, לא יתחיל לברך.
יש לברך על הלבנה במוצאי שבת, משום שהאדם  ולכתחילה 
לבוש אז בבגדים נאים, ויש בכך גם סגולה להצלחה באותו החודש. 
ויש אומרים שאין להחמיץ את המצוה, ומיד בהגיע הזמן יש לברך, 
אך אף לדעתם צריך ללבוש בגדים נאים בשעת הברכה. ואם קיים 
חשש שאם ימתינו למוצאי שבת לא יוכלו לראות את הלבנה כנדרש 
הדעות  לכל  וכדומה,  האויר  מזג  מחמת 
אין להמתין. ולא נהגו ללבוש בגדים נאים 

במיוחד לצורך קידוש לבנה.
בלילות שבת  אין מקדשים את הלבנה 

ויום טוב. וטעמים שונים נאמרו בדבר: 
'תחומין'  א. לדעת הסוברים שיש איסור 
כלפי  כשיוצא  טפחים,  מעשרה  למעלה 
הלבנה לברך ליוצרּה, נראה כאילו יוצא חוץ 

לתחום. 
להיות בשמחה,  צריך  קידוש הלבנה  ב. 
השבת  בשמחת  זו  שמחה  מערבים  ואין 

והחג. 
בקשה,  כעין  נראית  הלבנה  ברכת  ג. 
וביום  אין להוסיף בקשות בשבת  וכידוע, 

טוב מעבר לנוסח התפילה הקבוע. 
ד. בלילות שבת ויום טוב אנו מקבלים את פני המלך ב'קידוש', ואין 

זה מדרך הכבוד להקביל באותו הלילה את פני השכינה. 
ה. נוהגים לרקוד בשעת 'קידוש לבנה', והריקוד אסור בשבת. ויש 

אומרים. 
ברם, יש אומרים שניתן לקדש גם בלילות שבת ויום טוב; ולפיכך, 
אם הלילה האחרון שאפשר לקדש בו חל בליל שבת, וטרם קידש 
את הלבנה - יקדש בליל שבת; ונחלקו הפוסקים אם כך הדין גם 

כשהלילה האחד לפני האחרון חל בליל שבת.

]שו"ע או"ח תכו, א-ד, משנ"ב ג, ד, ז, יז ו־כ, שעה"צ ד, יב, יג, יז, יח, כה, 

וביה"ל ד"ה במוצאי וד"ה ומברך[

האם צריך ללבוש בגדים נאים בשעת 'קידוש לבנה' בימות החול? 
האם ניתן להרכיב משקפים כהות בשעת 'קידוש לבנה'?

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

כיצד העיזו המצרים להשאיר את בהמותיהם בחוץ במכת ברד?  
מדוע לא יעץ בלעם ה''יודע דעת עליון'' לשלח את בנ''י ממצרים?  
מכת חושך - האם היתה מכה גם עבור ישראל?  
מהו סוד ההבטחה ''ואחרי כן יצאו ברכוש גדול''?  
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"ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף" )שמות י"ב, ל"ז(
"ובנחה  )פג.(, לומדת הגמרא ממה שנאמר:  במסכת בבא קמא 
יאמר שובה ה' רבבות אלפי ישראל", שאין שכינה שורה על ישראל 

פחות משני אלפים ושני רבבות, דהיינו כ"ב אלף איש.
בתוספות שם )ד"ה שני( כ' שאין לגרוס "שני אלפים רבבות" אלא 
יש לגרוס "שני אלפים ורבבות", משום שלא יכול להיות שהשכינה 
20 מיליון איש, דהיינו שני אלפים כפול  לא שורה על פחות מ – 

רבבות – 10000×2000.
ומוכיח תוס' זאת שהרי במדבר לא היו כי אם שש מאות אלף איש 

ושרתה עליהם השכינה.
אולם בשיטה מקובצת כאן מביא מאחד הגאונים ז"ל שגרס כן 
"שני אלפים רבבות", ודוחה את טענת התוס' משום שרק מבן כ' 
עשרים שנה ומעלה היו שש מאות אלף, אולם סך כולם כולל הנשים 

והטף היו 20 מיליון איש.
יוצא דשיטת א' הגאונים שהביא השיטמ"ק היא ש- 20 מיליון איש 

יצאו ממצרים, חוץ מהערב רב.

"ּוְבָכל ֱאֹלֵהי ִמְצַרִים ֶאֱעֶׂשה ְׁשָפִטים ֲאִני ה'" )שמות י"ב, י"ב(
בשו"ת רב פעלים )סוד ישרים ח"א סי' י"ג(, כתב שיש נוהגים שאין 

אומרים הזמר "שלום עליכם" בליל הסדר שחל בשבת.
)ח"ג עמ' קל"ב( הביא בשם הגדת  'מנהג ישראל תורה'  ובספר 
נדרש בהגדה  זה  "אגודת אזוב" שהטעם הוא, משום שעל לילה 
מהפסוק הנ"ל, שה' הוציאנו ממצרים לא ע"י מלאך, שרף ושליח 

אלא בכבודו ובעצמו, ולכן אין מזכירים את המלאכים. 
ור' ראובן מרגליות זצ"ל אמר שזה א' הטעמים מדוע לא מוזכר 

משה רבינו ע"ה בהגדה.
׳ואמר לו שיזהר ממנו בזאת השנה כי אפשר שיזיקנו נזק גדול, 
וחרבו שלופה בידו,  ובא העכו"ם ההוא  יושב  והישראל  ויהי היום 

ונעשה לו נס וברח מפניו׳

 האם יצאו ממצרים
20 מיליון איש?

מדוע אין אומרים שלום עליכם 
בליל הסדר שחל בשבת?

פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

"ַּבֲעבּור ֶזה ָעָׂשה ה' ִלי ְּבֵצאִתי ִמִּמְצָרִים" )שמות י"ג, ח'(
הטור )או"ח ריש סי' תעג( כתב שאין מברכין בליל פסח "שעשה 

נסים" לפי שעתיד לאומרו בהגדה. 
ומקורו בהרוקח )סי' רפג(, וכ"כ בסדר רב עמרם גאון )סדר פסח 
ואין צריך( "המקדש בפסח אין צריך לומר על הכוס 'שעשה  ד"ה 

כל  את  לנו  'ועשה  לומר  וצריך  הואיל  נסים', 
ועבדות  הנסים האלו', ושם צריך להזכיר שעבוד 
ואם מזכיר  כאן,  אינו צריך להזכיר  וגאולה,  ונס 
ובחנוכה  שתי פעמים, מוציא שם שמים לבטלה. 
ובפורים אנו אומרים אותה בברכה בפני עצמה, 
ששם אין קידוש, ולא הגדה, ולא סדר נסים, כפסח, 

וכך מנהג בשתי ישיבות שאין אומרין. 
הטור,  דברי  מבאר  ב(  )תעג,  השולחן  ובערוך 
ופורים שעשה  כלומר דכשם שמברכים בחנוכה 
לפי  כן, אלא  לברך  היה  נסים, פשיטא שבפסח 
ואח"כ  והנפלאות  אנו מספרים הנסים  שבהגדה 

מברכין ברכת "אשר גאלנו", ממילא זהו כברכת שעשה נסים, ותרתי 
למה לי.

וכתב שמכל מקום לעניות דעתי אין זה מספיק, שהרי במגילה 
כן ביציאת מצרים שניסיה  ולמה לא נעשה  וסוף,  מברכין תחילה 

גדולים מנס פורים.
והביא מש"כ המהרי"ל )סדר ההגדה אות יח(: "דהא דלא מברכינן 

איציאת מצרים, אמר מהר"י סג"ל משום דמצוה  נסים'  'שעשה 
הכתובה בתורה היא, ואין מברכין 'שעשה נסים' אלא אמצוה דרבנן, 
ופסח  ופורים דתיקנו הברכה משום הנס, אבל מצות  כגון חנוכה 
דאורייתא גם אם לא הנס". ]וכ"כ בס' קובץ קושיות לא' מהראשונים 

- אות פב[
שם  השולחן"  "הערוך  וכ' 
מדיליה סברא לבאר מדוע אין 
לומר "שעשה נסים" בליל פסח. 
דהנה רבנן תקנו את כל הברכות, 
לברך  אלא  ברכה  שייך  ולא 
זו',  'אשר צוונו במצוה  להקב"ה 
כמו לאכול מצה, לישב בסוכה, 
לתקוע בשופר, אבל לא לעשות 

מעצם המצוה ברכה.
אנו מצווים  וכיון דמן התורה 
והוי  הזה,  בלילה  הנסים  לספר 
מצות עשה, א"כ איך נברך שעשה נסים והרי זהו עצם המצוה, והוי 
וברכת "אשר גאלנו" העיקר על אכילת מצה  כהגדה אחר הגדה, 
ומרור, כמו שאומרים "והגיענו הלילה הזה לאכול בו מצה ומרור", 

]עי' במהרי"ל הנ"ל שגם כתב כן שלא מוזכר בברכה זו נסים[.
ורק  יציאת מצרים  - זהו עיקר מצות סיפור  אבל 'שעשה נסים' 

אמצוה דרבנן הרשות בידם ולא בדאורייתא 

 מדוע אין אומרים בליל פסח "שעשה נסים"
כמו בחנוכה ופורים?"
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"ַהחֶֹדׁש ַהֶּזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדִׁשים" )שמות י"ב, ב'(
ברוב ספרי הראשונים נקראת הברכה שמברכים על הלבנה "ברכת 
סי' תכ"ו, אולם בדרכי משה  או"ח  ובמחבר  וכ"ה בטור  הלבנה", 

וברמ"א ובעוד פוסקים קראו לה "קידוש לבנה".
בשו"ת מהרש"ג )לר' שמעון גרינפעלד זצ"ל ח"ג סי' ה'(, כתב בשם 
"קידוש לבנה", דהא אין מקדשים את הלבנה,  בנו שטעות לומר 
וצ"ל "חידוש לבנה", אלא שנפל טעות והחליפו החי"ת בקו"ף. וכתב 
שם אביו שאמנם בנו אמר דבר חכמה, אולם קשה לומר שטעות 
היא, שמצינו כן באחרונים שמביאים כן כסדר. וכתב שם שנראה 
שהטעם הוא, כיון שבזמן שביהמ"ק היה קיים, היו מקדשין החודש 
ע"פ ראיית הלבנה בחידושה, הלכך קראו לברכה זו "קידוש לבנה", 

דהיינו קידוש ע"י הלבנה.

בספר 'השמים מספרים' )עמ' 413( כתב סברא, שהנמצא על הירח 
לא יברך ברכת הלבנה, משום שאינו רואה לבנה בהתחדשותה, ועוד 
יכול לנגוע בך", מיחזי  ואיני  שכשאומר "כשם שאני רוקד כנגדך 

כשיקרא.
ומביא שבספר 'צורת הלבנה' )לר' אברהם סעדון סי' ב' אות י"ג( 

כתב שיברך.

 קידוש לבנה או חידוש לבנה?
והאם הנמצא על הירח אומר קידוש לבנה?

ומדוע יש ענין מיוחד בסיפור על מכת הארבה?

"ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך" )שמות י', ב'(  
יג פיסקה ד(, מובא שהקב"ה אמר למשה   בשמות רבה )פרשה 
שתבוא מכת ארבה, ומשה לא כתב זאת במפורש אלא ברמז, במה 
בנך", שזו מכת ארבה, כמו שנאמר  "ולמען תספר באזני  שכתב 
וחיסול הארבה, שהיה בזמנו על ישראל  יואל על הרעב  בנבואת 

)יואל א, ג( "עליה לבניכם ספרו". 
וצ"ב מה הענין המיוחד שיש בסיפור על מכת הארבה יותר משאר 
המכות, שרמז ב"למען תספר". וכתב הרד"ל שם )אות ט(: "אפשר 
)סוף פ"ט  וחגב כדתנן  משום שדרך בנים קטנים לשחוק בארבה 
דשבת צ:( שמצניעין אותו לקטן לשחק בו, לכן דרך הבנים לספר 

מכת הארבה יותר מאחרים".    
ובכלי יקר )לעיל פסוק א(, מבאר זאת ע"פ הרמב"ן )להלן פסוק 
יד(, בשם רבנו חננאל, שעד היום לא יאכל ארבה במצרים ואפילו 
וזה ידוע לכל, וע"ז נאמר  אם יכנס בגבול מצרים, מ"מ לא יאכל, 

"שיחו בכל נפלאותיו".
שמכת הארבה שונה מכל המכות, שמשאר המכות אין היום כל 
זכר, ואין יודע הבן והנכד לשאול מה זאת, אבל במכת ארבה ישאלו 
הבן והנכד במשך הדורות, על הנס והפלא שאין הארבה אוכל מיבול 
מצרים, ועל כרחך נצטרך לספר להם את כל השתלשלות הענין וכל 
סיפורי יציאת מצרים, ויקויים "שיחו בכל נפלאותיו" - ודווקא ע"י 

מכת הארבה יקויים שפיר – ה"למען תספר" – ופירוש זה יקר ונכון 
מאוד", ע"כ.  ]ועי' עוד בבכור שור – מדוע שייך סיפור במכת הארבה 

יותר משאר המכות[.
ובפירוש הרא"ש כתב באופן אחר מהמדרש, שמשה רבינו לא ידע 
מהי המכה הנוספת שיביא הקב"ה על מצרים, וכיון שאמר לו "למען 
תספר" – עשה משה גזירה שוה, נאמר כאן "ולמען תספר", ונאמר 
)יואל א, ג( "ספרו" - "עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם 
לדור אחר", וא"כ דרש שכשהקב"ה אומר לו "למען תספר", כוונתו 

שיביא את מכת הארבה. 
והקשה הרא"ש, איך עשה משה גזירה שוה מדברי הנביאים שעוד 
לא נכתבו, וכתוב שם "שכל הנביאים ניתנו למשה על פה, עד בא 
כל נביא ונביא, ולכך נקראו "דברי קבלה", שלא ניתנו ליכתב אלא 
בקבלה, ואע"פ שאמרו אין דנין דברי תורה מדברי קבלה, אם למדה 

משה רבינו דנין", ע"כ.   
והקשו לי, דבשלמא אחר מתן תורה אפשר לומר שדן משה גזרה 
נמצא  הרי  כאן  נביאים, שכבר קיבלם מסיני, אבל  שווה מדברי 
במצרים קודם מתן תורה, ואיך ראה מה שכתוב "למען תספר" – וכן 
ידע את  ויותר קשה דאם  איך עשה גז"ש מדבר שעוד לא קיבל, 
כל התורה כולה, גם ידע שיש ארבה, דהרי בהמשך מובאת מכת 

הארבה? וצ"ע.
האור החיים הקדוש בספרו 'פרי תואר' )יו"ד סי' פ"ה סק"א(, מספר 
שבעירו היו נחילי ארבה מגיעים באופן קבוע פעם בב' או ג' שנים, 

ואנשי העיר היו נוהגים לאכול מהם.
כשגדל והיה למורה הוראה, הורה לאסור לאוכלם והפסיקו כולם 
לאכול חוץ מאחד שלא שת לבו לדבר זה, והראוהו בחלום שהיה 
ביום.  בו  כי הם הארבה שאכל  והעירוהו  ורמשים,  אוכל שקצים 
וחכמי העיר היטו אוזנם  ומסופר שם, שמשעה שפרסם איסורם 

ואסרום, מאותה שנה לא נראו עוד במערב למעלה מעשרים שנה.

 איך הצליח ה"אור החיים" הקדוש לעצור
את נחילי הארבה שהגיעו לעירו?
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לכבות  כדי  לצאת מבתיהם,  העיירה שמיהרו  תושבי 

את השריפה שיצאה מביתו של הנוכרי, התבוננו בעיניים 

קרועות לרווחה בלפיד האש הנישא עם הרוח לעבר חצרו 

של החפץ חיים. לנגד עיניהם ראו אסון חדש שנופל על 

השריפה  מן  להתאושש  הספיקה  לא  שעדיין  העיירה 

הקודמת. הם עצרו את נשימתם באימה ובחרדה גדולה, 

שונה  התוצאה  תהיה  שהפעם  חרישית  תפילה  ונשאו 

לחלוטין מזו שפקדה אותם לפני שנה בדיוק. אך תפילתם 

לא נענתה. 

גזיר העץ המתעופף, פגע במחסן העצים שניצב בחצרו 

של החפץ חיים. היה זה מחסן שככל בתי העיירה, היו 

דפנותיו עשויות מעץ. הגג המכסה אותו, נבנה גם הוא 

ושטוחות, המכוסות בתבן מעורב  רחבות  עץ  מקורות 

בבוץ. 

תכולת המחסן היתה דליקה לא פחות: עצים חטובים 

בערימות  הונחו שם  בתנור,  ומבוקעים שהוכנו להסקה 

בני  לכל  להספיק  שנועדה  גדולה  בכמות  מסודרות, 

בית  בהם  לו,  בסמוך  חיים, שהתגוררו  החפץ  משפחת 

אחותו שגרה עמו בשכנות, ובתי בנו ובתו שנבנו גם הם 

בחצר. 

אוכסן  בעצים להסקה  טעונות  עגלות  משא שבעים 

בבית העצים, ולפיד האש שנפל ביניהם הבעיר בתוך זמן 

קצר מאוד, תבערה שנמשכה שעות ארוכות. 

תושבי העיירה התגייסו לסייע במלאכת הכיבוי. היה 

עיקרי,  חלק  נטלו  הכיבוי  ובמאמצי  חול,  של  יום  זה 

אותם יהודים שבפעם הקודמת נאלצו לעמוד מנגד בעת 

שבתיהם עלו בלהבות בעיצומו של יום השבת. דליי מים 

נשפכו על גבי העצים המתלהטים בלהב אש, אך לא היה 

גדוש בעצים  כדי להתגבר על מחסן  סיפק בתכולתם 

מבוקעים ומיובשים כהלכה. 

**

רק לפני שנתיים וחצי סיים רבי אריה לייב לבנות שני 

ודודתו  ומרווחים, בחצר ביתם של אביו  גדולים  בתים 

גיטל  עבור אחותו  נבנה  בית אחד  חיים.  אחות החפץ 

למחסן  בצמוד  היה  ומיקומו  הכהן,  אהרן  רבי  ובעלה 

העצים. במרחק לא רב ממנו עמד ביתה של אחות החפץ 

חיים, כשבינו ובין בית החפץ חיים הפריד רק קיר עץ בודד. 

מול בית החפץ חיים עמד ביתו של רבי אריה לייב שנבנה 

גם הוא במקביל לביתה של אחותו הרבנית לוינסון. 

פי  על  חיים  החפץ  בחצר  בנו  החדשים  הבתים  את 

לייב שלאחר  רבי אריה  רעייתו הרבנית.  דרישתה של 

רוביז'ביץ'  נישואיו התגורר בסמוך לבית חמיו בעיירה 

הסמוכה למינסק, עבר להתגורר בראדין לאחר פטירתו 

ימיו לאחר  בדמי  רבי אהרן, שנפטר  הצעיר  אחיו  של 

לראדין,  הגיעו  מאז  וממושכת.  קשה  במחלה  שלקה 

התגורר רבי אריה לייב במשך כעשר שנים, בדירה שכורה 

שהיתה צרה מכדי להכיל את בני משפחתו, ואילו שרה 

וגיטל אחיותיו הצטופפו יחד עם בעליהן וילדיהן בביתו 

של החפץ חיים. 

בחסד  מתרחבת  המשפחה  כי  הרבנית  אמם  ראתה 

ה', וכי המקום הפך צר מהכיל את כל צאצאיה, והחלה 

לדאוג שמא הדוחק והצפיפות יניאו את ילדיה לעבור מן 

העיירה הקטנה והעניה לעיר אחרת, בה יוכלו להתפרנס 

כיאות ולחיות בבתים מרווחים יותר. 

פנתה הרבנית אל החפץ חיים, והציעה בפניו את דאגותיה 

יחד עם הפתרון עליו חשבה: "נבנה בחצר ביתנו בית מרווח 

עבור בננו אריה לייב", אמרה לבעלה הקדוש, "וכאשר ירווח 

יבקש  נוכל להסיר מליבנו את הדאגה שמא  לו המקום, 

לעבור לעיר אחרת מפאת הדחקות והצפיפות". 

היה  חיים, שמלכתחילה  בעיני החפץ  דבריה  הוטבו 

מגורי  עיר  לעזוב את  לייב  רבי אריה  בבנו  זה שדחק 

חמיו, ולעבור להתגורר בראדין. לאחר שיקול דעת נוסף 

החליטו לבנות בית גם עבור ביתם הבכירה גיטל ובעלה 

רבי אהרן הכהן. הבת הצעירה יותר, שרה, ובעלה רבי צבי 

הירש לוינסון, המשיכו להתגורר בבית החפץ חיים ולא 

משו ממנו, עד שהכתה באוזניהם הלמות תופי המלחמה 

במטרה  למרחקים  נדדה  כולה  והמשפחה  הגדולה, 

להתרחק מקו החזית. 

משך תקופה ממושכת עמל רבי אריה לייב על בניית 

הנכבדה  נותרו מהנדוניה  שני הבתים, בכספים שעוד 

קצב  מהגברת  שהגיעו  ובכספים  חמיו,  לו  שהעניק 

המכירה של ספרי המשנה ברורה ויתר ספריו של החפץ 

חיים על ידי משולחים שנעו ונדו בין קהילות ישראל. 

אולם משבאו כל בני המשפחה אל המנוחה והנחלה, 

קפץ  ושנים,  ימים  לאורך  בשלווה  לישב  חישבו  וכבר 

כי  היה  וברור  הסורר,  האש  שביב  של  רוגזו  עליהם 

התבערה בבית העצים לא תנוח ולא תשקוט עד שתצליח 

לשלח את לשונותיה ולאחוז גם בבתים הסמוכים לה. 

פרק ט // נגזרה הגזרה

תקציר הפרקים הקודמים:
החפץ חיים יוצא לעיירה אראני, לאחר שחזה בחלומו כי 

יום השבת  גזירה קשה מרחפת על העיירה ראדין. בבוקר 

בתי  כל  וכמעט  הנוכרים,  דלקה באסמו של אחד  פרצה 

ושב  לגייס תרומות,  יצא  חיים  עלו באש. החפץ  העיירה 

כעבור עשרה שבועות, אך כעבור זמן קצר נפטרה רעייתו 

יהודי בוילנא, המציין כי  דין  הרבנית. מכתב מגיע מעורך 

על פי החוק בממלכת רוסיה, תושבי עיירה שנשרפה באש, 

יכולים לבקש סיוע כספי מקרן ממשלתית שהוקמה במיוחד 

לשם כך. רבי אריה לייב הכהן, בנו של החפץ חיים, מגיש 

את הבקשה כדת וכדין, וכעבור חודשים אחדים מתפרסמת 

הודעה בעיתון, לפיה הוקצו 25 אלף רובלים לטובת תושבי 

העיירה. שנה אחרי השריפה הגדולה, שוב פורצת אש מביתו 

לנוכח הסכנה  נחרדים  ראדין  ותושבי  של אחד הערלים, 

המחודשת הנשקפת לבתיהם. 

המשך יבוא בעז"ה.
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 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה – מודיעין עילית

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

 האם מוטל על השכנים לשאת בהוצאות האיטום של גג הבניין? מה עם מרפסת המחלחלת מי גשמים?
והאם ניתן להוציא מרזב לרשות השכן? • הכל על נזקי שכנים בימות הגשמים

הגמרא במסכת ב"ב דף ו. אומרת, שאם החזיק להוציא מי גשמים 
לחצר שכנו, ע"י מרזב שיורד בשפיכה, אין לו רשות לטפטף במי 
גשמים לחצר שכנו על פני אורך גגו ללא מרזב, כיון שזה מפריע 

לשכנו יותר.
יש ללמוד מכך שקיימת תביעת נזק על מי גשמים.

דנו הפוסקים: מה הדין בדיירים בקומה העליונה, שכאשר יורדים 
מי גשמים לרשותם הם מזיקים לדיירים שתחתם, כגון כשהגשם 

בידוד  ואין  יורד על מרפסת שאינה מקורה, 
נוצרת  חזק  גשם  של  ובזמן  במרפסת  טוב 
רטיבות בדירה התחתונה, האם השכן העליון, 
בעל המרפסת חייב לשאת בהוצאות ולהשקיע 
בבידוד טוב, או שכיון שהגשם בא מאליו, ואין 
אלו מים שבעל המרפסת שופך מרצונו, אין לו 
אחריות על כך, והשכן התחתון שניזוק ידאג 

לממן לעצמו בידוד טוב במרפסת שמעליו.
שאלה נוספת: כאשר ישנם חורים באיטום 
ניזוקים  זה  ידי  ועל  המשותף,  הבנין  שבגג 
דיירי הקומות העליונות מרטיבות מי הגשמים, 
האם יכולים לחייב את יתר השכנים להשתתף 
בהוצאות האיטום, או שכיון שמי גשמים אינם 

באים מחמת השכנים, ואין להם ענין באיטום הגג - כל מי שניזוק 
מחוסר האיטום, יממן את התיקון לעצמו?

לפני שנבאר את צדדי ההלכה, חשוב להדגיש כי בכל מקרה של 
חילוקי דעות יש לפנות לדיין או בורר מוסמך, כיון שפרטי הדינים 
משתנים ממקרה אחד למשנהו וממנהגי עיר אחת בנושא שיתוף 

הדיירים, למנהגי עיר אחרת.
כתב הרמ"א )סי' קנ"ה ס"ד(: מים שנופלים מדייר עליון ומזיקים 
לדייר תחתון, אינו חייב לסלקם רק כשהם מי תשמישו, אבל אם 
ירדו גשמים על העלייה ויורדים למטה, על הניזק לתקן שלא יוזק, 
ומקורו מהריב"ש )סי' תקי"ז(, ושם ביאר הטעם, כיון שמי גשמים 
]ובלשון הגמרא  נזקים שלו  יורדים מאליהם, לכן אינם נחשבים 
'גירי דיליה'[, כיון שאינם באים מכוחו אלא מן השמים הם  נקרא 

יורדים עכ"ד.
א"כ מבואר מדבריו שאין אחריות על נזק הנגרם במי גשמים.

אמנם בציור אחר )בסי' קנ"ג סעיף ט'(, פסק השו"ע שיש להתחשב 
גגו באופן  רוצה להטות את  וכתב, שאם אחד  בנזקי מי גשמים, 
שישפכו מי הגשמים לרשות הרבים - מעכבים עליו, פירוש: מונעים 
ממנו לעשות כן, והוסיף הרמ"א, שכמו כן הדין כאשר אחד מטה 
את גגו, באופן שישפכו מי הגשמים ויזיקו לכותל חברו - יכול בעל 
סי'  )ח"ג  ומקורו מדברי הרשב"א בתשובה  למנוע ממנו,  הכותל 

קפ"א(, שם כתב הטעם שאף שמי הגשמים יורדים מן השמים, מכל 
מקום קונה אותם בחצרו ונעשים שלו. עוד הוסיף טעמים, שכאשר 
מטה את המרזב לכוון חברו באותו זמן יכולים לרדת גשמים לכוון 

כותל חברו, וכן מרכך את הקרקע הסמוכה לכותל ומזיק ליסודות.
לכאורה יש כאן מחלוקת, שלפי הריב"ש אין אחריות על נזק ממי 
ולפי הרשב"א כן חייבים באחריות, אכן השו"ע פסק את  גשמים, 

שניהם, הרי ששניהם מתיישבים יחדיו.
במי  הדין  שביסוד  האחרונים,  מפרשים 
גשמים, נפסק הדין כהריב"ש, שמכיון שאינם 
שלו ומזיקים בלא פעולה מצדו - אין אחריותם 
באופן  ומרזב  בניה  עושה  כאשר  אכן  עליו. 
שמכוון מי גשמים לחברו - בזה נחשב מזיק, 
שמחובתו  כיון  המים,  את  לקנות  בלי  ואף 

למנוע בניה בצורה שמזיקה לחברו. 
ונבאר בזה כמה חילוקים מעשיים:

     מרפסת שאין בה איטום
א. מרפסת שאין בה איטום מספיק, וכשמי 
הגשמים מתרבים נוצרת רטיבות ונזילת מים 
לשכן מתחתיו - מעיקר הדין אי אפשר לחייב 
את בעל המרפסת לאטום יותר, אך אם נגרם 

נזק ממים ששופך, כגון מי שטיפת רצפה - יהיה חייב לאטום.
מרזב לחצר חברו

ב. המוציא מרזב למרפסת חברו או לחצר, אף אם אינו שופך משם 
מי שטיפת רצפה אלא רק מי גשמים - יכול השכן למנוע את בעל 

המרזב, כיון שמזיקו במה שמכוון לרשותו את מי הגשמים.
חובת השכנים בהוצאות איטום

בבנין משותף, שהעליונים סובלים מקלקול באיטום  דיירים  ג. 
להשתתף  כולם  על  חובה  גשמים,  ממי  נגרם  שהנזק  אף  הגג, 
בהוצאות תיקון הגג, והטעם הוא, שלמרות שלפי האמור לעיל היה 
נראה לפטור אותם, אך כיון שבזמנינו הדיירים בבנין משותף הינם 
שותפים כולם בגג, וכן בקירות החיצוניים של הבנין, וכאשר יחלחלו 
מי הגשמים יגרם נזק לגג ולקירות המשותפים, לכן חייבים כולם 

לשלם את התיקון,
ישנם מקומות שהגג שייך לקבלן, או רשום בטאבו לבעלי הקומות 
העליונות, שם ישתנה הדין, וכמובן שיש לזה השלכות לזכות בניה 

על הגג.
כמובן שכל הנכתב לעיל, לא נכתב כפסק הלכה, כיון שהדברים 
משתנים ממקרה למקרה ומעיר לעיר, אלא רק כדי להבין את אופן 

השאלה וכדי לדעת כיצד להציגה בפני דיין מוסמך.
ובעזהשי"ת נזכה לגשמים בעיתם, שיהיו גשמי ברכה.

 ימות הגשמים: התקרה מטפטפת ומים מחלחלים
מן השכנים - מי נושא בהוצאות?
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לקראת ט''ו בשבט: דיני קדימה בברכות ושו''ת מיוחד עם מרן הגר''ח קנייבסקי שליט''א וגם איך קשור 'דיני קדימה בברכות' לכך שיש 
אנשים שבפנים מלאים אוויר ורק מבחוץ נראים כאנשים גדולים וחשובים.

הרב יהודה אריה הלוי דינר שליט"א

ענייני ברכות 
שאלות ששאלתי את רבינו רבי חיים קנייבסקי שליט"א:  

שאלה: מי שיש לו בשר ושניצל )ברכת שניהם "שהכל"(, והשניצל 
מטוגן בשמן זית, האם יש לו מעלה של ז' מינים, שיברך עליו קודם 

)דבברכותיהם שוות, ז' מינים קודם(? 
תשובה: מסתבר שאע"פ שהוא טפל, סו"ס הברכה הולכת גם עליו, 

ויברך עליו קודם.  
שאלה: מי שיש לו ב' פרוסות לחם, ועל אחד מהן יש ממרח, האם 

זה נחשב לחביב שיברך עליו קודם? 
תשובה: אע"פ שהממרח טפל, בכל זאת מסתבר שיברך עליו קודם.  
דין  וגם כמה גרגירי רימון יש עליהם  שאלה: אכל מיני מזונות, 
בריה )כמבואר בשו"ע ס' ר"י(, האם יכול להוסיף בברכה מעין שלוש 

גם "על העץ ועל פרי העץ"? 
ואפילו  יין כשיעור כזית,  ידוע מהסטייפלר שאם שתה  תשובה: 
כשיעור כזית קטן, יכול להוסיף בתוך ברכת מעין שלוש אם בין כך 
)עי' "ארחות  מברך כגון על מזונות, מכיון שהיין הוא ספק ברכה 
רבינו" ח"א עמ' פ"ט(, וכמו כן בבריה יכול להוסיף בתוך ברכת "על 
המחיה" )אולם אם אכל מזונות ושתה יין פחות מכשיעור, לא יכלול 
הגפן בברכתו, הגרש"ז אויערבך זצ"ל, מובא בשש"כ פרק כ"ד ס"ק 

ע"א, ועי' בספר "וזאת הברכה" עמ' 48(.
שאלה: אם אכל כמה גרגרי רימון שהוא בריה וספק אם חייב ברכה 
אחרונה, האם יכול להמשיך לאכול עוד כמה גרגרים מכיון שבין כך 

כבר הכניס עצמו לספק? 
תשובה: מסתבר שמותר לאכול עוד בריה.  

שאלה: אם אכל בריה בשיעור הקטן של כזית, האם יכול לברך 
עליו ברכה אחרונה? 

ועוד שמא  תשובה: מסתבר שכן, שיש לו ב' צדדים, ספק בריה 
יש כאן שיעור )ומסתבר דכוונת רבינו רק כשיש עוד ספק שמצטרף 

לשיעור הקטן של כזית דיכול לברך ואין מזה ראיה לשאר ס"ס(.  
שאלה: יש לו רימון שלם וחצי רימון, האם יש לברך ברכה ראשונה 
על השלם דברכותיהן שוות שלם קודם, או שמא כיון שגם החצי 
שהוא מלא גרעינים, וכל גרעין הוא בריה, א"כ גם הוא נחשב לשלם?
תשובה: מסתבר שיברך על השלם כיון דסו"ס "שלם" הוא מעלה 

יותר מבריה.  
שאלה: יש לו חלב וקולה )ברכותיהן שוות, ז' מינים קודם(, האם 
יש לשתות חלב קודם שגם בו נשתבחה ארץ ישראל דכתיב: "ארץ 

זבת חלב ודבש" )כמו שז' מינים קודם(?  
תשובה: לא מוזכר שיש בזה מעלה, וכוונת הפסוק "חלב" אין זה 
חלב ממש רק הכוונה שפירות ארץ ישראל שמנים מחלב, וכמבואר 

בגמרא )כתובות קי"ב.(.   
שאלה: אבוקדו גדול יותר מתפוח, על מה יברך )ברכותיהן שוות 

גדול קודם, כמבואר בשו"ע ס' קס"ח ב'(, וכן מלפפון ופלפל? 
נמצא ש'בשר'  גדול בתוך האבוקדו  גרעין  תשובה: מכיון שיש 

התפוח גדול יותר מבשר האבוקדו ולכן יש לברך על התפוח שנראה 
לעין קטן יותר.  

וכן מלפפון ופלפל, אע"פ שהפלפל נראה גדול יותר יש למדוד לפי 
בשר הפלפל, והאוויר לא מצטרף. )וזה לימוד חשוב בשבילנו שיש 
אנשים שבפנים מלאים אוויר ורק מבחוץ נראים כאנשים גדולים 

וחשובים, אבל העיקר הוא איך נראים בפנים!(  
שאלה: יש לו ספק ברכה, כגון ספק ברכת "בורא נפשות" האם 
יכול לבקש מאחר שמברך ברכה אחרת שיכוון להוציאו ב"ברוך... 
מלך העולם" וחברו יסיים את הברכה שלו והוא יסיים את הברכה 

האחרת? 
תשובה: אם אין לו עצה אחרת יכול לעשות כן, אע"פ שי"א שאין 
שומע כעונה על חצי ברכה, הנ"מ כשהמברך אומר רק חצי, אבל אם 
המברך אומר את כל הברכה, אפשר לכוון לצאת ממנו אפילו חצי 

ברכה, כמבואר בספר "קהילות יעקב" )ברכות ס' ט'(. 

ענייני קדימה בברכות 
ראש השנה לאילנות  

ט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות בכל הארצות, ואפילו באותם 
מקומות שזמן הגשם הוא לאחר פסח, כגון: אוסטרליה, ארגנטינה 

וכד' )"הר צבי" ח"ב או"ח ס' כ"ט(. 
סדר הברכות  

בט"ו בשבט אוכלים הרבה מיני "פרי העץ", ויש לדעת על איזה פרי 
יברך כדי לפטור את השאר.  

כשיש לפניו הרבה מיני פירות, אם כולן ברכותיהן שוין, ויש בהם 
משבעת המינים, יש לו לברך על הפרי שהוא משבעת המינים, ועי"ז 
פוטר הברכה לכל שאר הפירות )שו"ע ס' רי"א ס"א(. ואפילו אם הוא 
רק חצי פרי, והשאר הם פרי שלם - מברכים עליו )משנ"ב סק"ד.(  

מין  אינם  אם שניהם ממין אחד, משבעת המינים, או ששניהם 
שבעה, מקדים השלם, ואפילו החצי חביב יותר בכל זאת השלם עדיף 
)משנ"ב שם(, וכששניהם שלמים, מקדים המין שרגיל להיות חביב 

אצלו, אפילו עכשיו חפץ במין השני )שו"ע שם ומשנ"ב ס"ק י"א(. 
וגם שניהם  אינם שלמים,  או שניהם  גם שניהם שלמים,  ואם 
וכמש"כ  )"דעת תורה".  גדול מחברו, הגדול עדיף  ואחד  חביבים 

השו"ע סי' קס"ח סעיף ב' לענין פת(.  

 יש לפניך בייגלעאך ופרוסות עוגה
ושניהם חביבים עליך על מי תברך קודם? 
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כשיש שבעת המינים, כל מין הסמוך בפסוק למילת "ארץ" קמא 
או בתרא הוא קודם למין השני, וסדר חשיבות בז' מינים הוא )חיטה 
ושעורה אינו מצוי אצלנו לאכול כמות שהם(: זית, תמר, ענב )גפן( 
תאנה ורימון )שו"ע שם ס"ד(. )יש שנותנים רמז לדבר לפי הגרעין 
שבו: זית, יש לו גרעין אחד. תמר, יש לו גרעין אחד שנראה כשתיים. 
ענב, יש לו כמה גרעינים. ותאנה, יש בו יותר גרעינים. ורימון יש בו 

מאות גרעינים!(.  
ולסיכום: כשיש הרבה מיני פרי העץ, סדר ברכתן הוא ז' מינים )לפי 
קדימה בפסוק סמוך ל"ארץ"(, שלם, חביב, גדול. ואין צורך לאכול 
יכול  כל הפרי החשוב תחילה, אלא אחר שכבר אכל ממנו קצת, 

לאכול שאר הפירות )"כף החיים" סי' רי"א ס"ק ט'(.
בגדרי "שלם" 

א. מעלת שלם הוא גם בשלם העשוי ע"י אדם )שו"ע ס' קס"ח 
סעיף ב'(, ולכן קציצת בשר קודם לחתיכת עוף )ספר "וזאת הברכה" 

בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל(. 
ב. וכן לחם שלם קודם ללחם פרוס, ואפילו אם השלם עשוי מפת 
קיבר )לחם שאינו נקי(, והפרוסה עשוי מלחם נקי, יש להקדים את 
השלם, ואפילו השלם יותר קטן יש להקדימו ואפילו אם הפרוס יותר 

חביב צריך להקדים השלם )שו"ע ס' קס"ח סעיף א'(.
ג. "בייגלע" נקרא שלם, ומצוי שיש על השולחן כל מיני עוגות, ויש 
שם גם בייגלע ורוצה לאכול משניהם, וצריך לברך על הבייגלע, ולא 

על העוגות, אע"ג שהעוגות חביבות יותר. 
ד. מעלת השלם הוא אם הדרך להגיש אותו שלם אבל דבר שאין 
דרך להביא אותו שלם לשולחן כגון אבטיח או מילון, א"צ לברך עליו 

כשהוא שלם )הגר"ח קנייבסקי שליט"א(. 
בירה וענבים   

שאלה: יש לפניו בירה )משעורים( לשתיה וענבים )גפן(, האם יברך 
קודם "שהכל" על הבירה שהוא שני ל'ארץ' )שעורים( או יברך על 

הענבים שהם שלישי ל'ארץ' משום שברכתו "בורא פרי הגפן"? 
תשובה: והנה האם לאכילה יש מעלה לפני שתייה, מדברי משנ"ב 
)ס' רי"א ס"ק ל"ה( משמע שאין בזה דין קדימה, וכן מפורש בפמ"ג 
)בפתיחה להלכות ברכות ס"ק ח' ,ובמ"ז סי' רי"א ס"ק ו'(, ודלא כמו 
י"ז( שאכילה קודמת לשתייה,  שכתב ב"ערוך השולחן" )שם סעיף 

עי' שם, וא"כ יש לדון בנד"ד על איזה לברך קודם. 
שברכת  )שם(  המשנ"ב  כתב  והנה 
זית, הגם  יין קודם לאכילת  "הגפן" על 
וגפן  בתרא,  ל'ארץ'  ראשון  הוא  שזית 
מוכח  אלא  קמא,  ל'ארץ'  שלישי  הוא 
דיש מעלה בשבעת המינים באין  דהא 
ברכותיהן שוות הוא רק בהבדל בין "עץ" 
ו"אדמה", אבל כשיש מעלה גדולה בין 
ו"עץ",  שאר הברכות כגון ברכת "הגפן" 
וא"כ ה"נ כשיש  מעלת הברכה עדיפה, 
מעלה  שהוא  ענבים  על  "העץ"  ברכת 
גדולה בעצם הברכה, הוא קודם אפילו 
מבואר  וכן  בפסוק.  מאוחר  הוא  אם 
ט'(  ס"ק  רי"א  )ס'  בשעה"צ  בהדיא 

שברכת אדמה קודמת לברכת "שהכל" אפילו ברכת "שהכל" הוא 
מז' מינים. 

ברכה אחרונה  
מצוי מאד בט"ו בשבט, שאוכלים מיני פירות שהם משבעת המינים, 
וברכה אחרונה שלהם הוא מעין ג', וכן אוכלים שאר מיני פרי העץ, 
שברכה אחרונה שלהם הוא "בורא נפשות", ואם אוכל משניהם, אין 
צריך לברך "בורא נפשות" על שאר הפירות, מכיון שגם הם בכלל 

ברכת "על העץ", שגם הם פרי העץ. אבל אם אכל פירות משבעת 
או עם שאר מאכלים שברכתם  פרי האדמה,  עם  ביחד  המינים 
"שהכל", צריך לברך מעין ג' על הפירות של שבעת המינים, וברכת 

"בורא נפשות" על שאר הדברים )שו"ע ס' ר"ח סעיף י"ג(. 
שיעור אכילת פרס  

יש להיזהר מאוד, דלפעמים אוכלים קצת מכל פרי, ונמצא שלא 
אכל ביחד כזית כדי שיעור אכילת פרס, ואם מברך עליהם "ברכה 

אחרונה", הרי זו "ברכה לבטלה". 
הקיא את האוכל  

אם הקיא את האוכל ולא נשאר בו שיעור, הוי כלאחר זמן עיכול, 
ולא יברך עוד ברכה אחרונה )"שערי תשובה" ריש סי' ר"ח(. 

בירך "בורא נפשות" במקום מעין ג'   
דומה לברכת "שהכל" שהוא ברכה  אינו  נפשות"  "בורא  ברכת 
ראשונה וכוללת כל המאכלים, אלא ד"בורא נפשות" מועיל רק על 
מינים מסוימים, ולכן אם בירך "בורא נפשות" על דבר שברכתו מעין 

ג' לא יצא )משנ"ב ס' ר"ב ס"ק נ"ה(.
בירך ברכת מעין ג' במקום "בורא נפשות"  

ג' במקום שהחיוב ברכה אחרונה הוא  וכן אם בירך ברכת מעין 
"בורא נפשות" לא יצא )משנ"ב שם(. חוץ מפירות שאם בירך עליהם 
יצא )שו"ע סי' ר"ח סעיף י"ג(, וכן אם בירך על אורז "על המחיה" - 

יצא )שע"ת סי' ר"ח ס"ק ט'(. 
בירך "על המחיה" ושכח "על הגפן"  

שאלה: אכל עוגה ושתה יין ובירך "על המחיה" ושכח להזכיר "על 
הגפן", האם נפטר מלומר "על הגפן"? 

תשובה: אם בשעה שאמר "על המחיה" כיוון ג"כ לפטור את היין 
שפיר נפטר בזה מכיון שהוא מידי דזיין )עי' "באר היטב" ס' ר"ח ס"ק 
כ"ג(, אבל אם לא כיוון בהדיא לפטור גם את היין ברור שלא נפטר 
)"מנחת שלמה" ח"א ס' צ"א אות ו', שו"ת "הר צבי" ח"א תש' ק"ה, 

ובעל "שבט הלוי" ]שליט"א[ זצ"ל(. 
ברכת "שהחיינו"  

עליה  לברך  צריכה  האם  כלה  שמלת  ששכרה  כלה  שאלה: 
"שהחיינו" 

תשובה: רק כשקונה בגד או חפץ מברך "שהחיינו", אבל אם שוכרים 
רהיטים לא מברכים )אבל אם קבלו מחבר במתנה או קונה אפילו 
רהיט ישן, צריך לברך אם זה דבר 

חשוב(, )הגר"מ פיינשטיין זצ"ל(.  
"על  וברכת  "על המחיה"  ברכת 

הגפן"  
שאלה: אכל כזית מזונות בבית 
ברכה  שם  לברך  ושכח  אחד 
ושתה  אחר  לבית  והלך  אחרונה, 

שם רביעית יין, מה עליו לעשות? 
נימא  האם  היא  השאלה  יסוד 
ג' על היין  שיברך כאן ברכה מעין 
יחזור למקום הראשון לברך  ושוב 
כיון שמזונות  "על המחיה"  ברכת 
הוא טעון ברכה במקומו )עי' שו"ע 
ס' קפ"ד ג'(, ונמצא שמברך ב' ברכות נפרדות או שמא מכיון שבין 
כך מברך ברכה מעין ג' על היין יכלול בתוכה גם "על המחיה" ביחד 
ויחסוך לעצמו ברכה שאינה צריכה, וזה עדיף על הדין של טעון ברכה 
במקומה )הגר"א גניחובסקי זצ"ל הסתפק בזה יומיים לפני פטירתו(. 
ולמעשה מסתבר כצד השני שיברך עכשיו ברכה אחת ויכלול שתיהן 

בתוכו )הגר"נ קרליץ שליט"א והגר"ח קנייבסקי שליט"א(. 
 )מתוך 'מים חיים'(
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 הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א
מחבר הספר "הכשרות למעשה"

חלה של שבת

סירים שנתחלפו

חלה של שבת שחוממה על גבי הסיר הבשרי ]צ'ולנט[, או על גבי 
הפלטה, ולאחר מכן לא נאכלה החלה - האם מותר לאוכלה עם 

מאכלי חלב?
חלה שהתחממה על גבי סיר בשרי, באופן שהסיר נקי מכל שיור 
]זיעה[  והמכסה מכוסה היטב בצורה שאין אדים  בשר או שומן, 
עולים מן הסיר לחלה - החלה נותרת בגדר פרווה, ומותר לאכול 
וזיעה  אותה עם מאכלי חלב. אולם אם המכסה לא מונח היטב, 
עולה אל החלה, או סיר מוסדי שיש על גביו שיורי שומן או רוטב - 

אין לאכול את החלה עם מאכלי חלב. 
גבי הפלטה לחימום:  הוא הדין כאשר היתה החלה מונחת על 
אם הפלטה נקיה - אין חשש. ויש לציין, כי חלה שנשארה מסעודת 
נוגעים בה  ולא פעם  השבת, אין לאוכלה עם מאכלי חלב, היות 
בידיים שאינן נקיות ובפרט כשיש ילדים קטנים. אלא אם כן היתה 

מונחת בקצה השולחן באופן ששמרו על נקיונה.

סיר בשרי נקי שבושל בו בטעות מאכל חלבי - מה דין המאכל 
והאם צריך להכשיר את הסיר?

יש  ובישלו בו דברי מאכל חלביים או להיפך,  סיר בשרי, שטעו 
לחלק: אם הקדירה הינה בת יומה, דהיינו שבושל בה מאכל בשרי 
 - וכעת בושל בה מאכל חלבי  וארבע שעות אחרונות,  בעשרים 
המאכל נאסר, אלא אם כן יש במאכל פי שישים כנגד דפנות הסיר 

]מה שבדרך כלל אין[. 
יותר מעשרים וארבע  ועברו מאז הבישול  אך אם בישלו בסיר, 
שעות ]שהקדירה אינה בת יומה[ – מותר המאכל באכילה אם אכן 
היה הסיר נקי. אולם הסיר עצמו חייב הגעלה, גם כאשר הבישול 
צג  סימן  )יו"ד  שו"ע  ראה  וארבע שעות.  היה לאחר עשרים  בו 
ס"א(. וכאשר נתן מכסה של סיר חלבי על גבי סיר בשרי, דינו כדין 

הקדירה. ראה רמ"א )שם(.

והאר עינינו בתורתך

המעוניינים להצטרף ולתאם מועד לצילום
מתבקשים להתקשר

למוקד המיוחד: 02-5609000

ראשון  פרויקט  התורה:  לעולם  משמחת  בשורה 
מערכת  בין  פעולה  בשיתוף  לדרך  היוצא  מסוגו 
'קול הלשון' וארגון ׳אחינו׳ מציע לכל אברך במה 
ציבורית בה יוכל למסור שיעורי תורה מצולמים, 

ולהיות שותף בזיכוי הרבים בהיקפים עצומים. 

במסגרת הפרויקט החדש, יוכלו אברכים צעירים 
למסירת  הצעותיהם  את  להגיש  ומבוגרים 
גמרא,  נ״ך  תורה,  שונים,  בנושאים  שיעורים 

הלכה, ומוסר. 

צוות מיוחד של ארגון ׳אחינו ו׳קול הלשון' יצלם, 
יצורפו  מכן  ולאחר  השיעורים  את  ויפיק  יערוך, 
למאגר השיעורים הענק של 'קול הלשון' ויופצו 
ארגון  של  שונות  בפלטפורמות  הרבים  לזיכוי 

׳אחינו׳ ו׳קול הלשון'.

שיעורים  יועדפו  הפרויקט  של  ראשון  בשלב 
מתחזקים  של  יעד  לקהל  ומיועדים  המתאימים 
לעולמה  ולהצטרף  לזכות  המעוניינים  וצעירים 

של תורה.

שיעורים  למגידי  פונה  הפרויקט  כי  יודגש, 
ומרצים מכל העדות והזרמים של המגזר החרדי, 
גם שטרם נחשפו לקהל הרחב, אך כבר נמצאים 
את  ולפרסם  להתחיל  שתאפשר  בשלות  ברמת 

השיעורים שלהם בטווח הזמן המיידי. 

התנדבותי  בסיס  על  הם  השיעורים  כי  יצויין 
לתוכנית  שיבחרו  השיעורים  ומגידי  בלבד, 
בכדי  והכוונה  הדרכה  בהמשך  יקבלו  הקבועה 
למג״ש  ימסר  כמו״כ  שלהם.  המיטב  את  להוציא 
כל  ללא  העריכה  לאחר  שיעוריהם  ערכת  את 

תשלום.

איך מצטרפים?

שיעור  לתת  המעוניינים  יוזמנו  ראשון  בשלב 
ובני  בירושלים  בלבד  דקות   5 למשך  לדוגמא 

ברק.

לאחר הסינון הראשוני יבחרו צוות מג״ש שיוכלו 
להמשיך בקביעות
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עכשיו בקו השיעורים של דרשו

077-2613337

עדכונים מידע שיעורים

מנהלי הפרויקט קוראים למגידי שיעורים שכבר הגיעו לרמת בשלות המאפשרת להם להתחיל ולמסור שיעורים באופן מיידי, לשלוח 
הצעות ולהצטרף לפרויקט התנדבותי שיכשיר ויקדם אותם תוך כדי מסירת שיעורים באופן שוטף. 

יוכשרו אי"ה בתקופה הקרובה  ומגידי שיעורים  עשרות מרצים 
בין  היוצא לדרך בשיתוף פעולה  במסגרת פרויקט ראשון מסוגו 
'קול הלשון'. במסגרת  ומערכת השיעורים  'אחינו'  ארגון הקירוב 
ופרסום  ניסיון  הפרויקט מוצע למגידי שיעורים שעדיין לא צברו 
בתחום, אך כבר הגיעו לרמת בשלות המאפשרת להם לצאת לדרך 
באופן מיידי ולהשתלם תוך כדי מסירת שיעורים אל מול המצלמה, 
והכוונה מקצועית שתאפשר להם  יקבלו הדרכה  כשמקביל הם 

להתקדם בתחום. 
מיידי  באופן  יוכנסו  השיעורים 
של  הענק  השיעורים  למאגר 
ויהיו זמינים  'קול הלשון',  מערכת 
הקבועים  המשתמשים  לרבבות 
השיעורים  הפצת  במערכות 
יועברו  כן  כמו  הלשון'.  'קול  של 
השיעורים לארגון 'אחינו', שיעשה 
בהם שימוש מושכל בזמן ובמועד 

שימצא לנכון. 
יזמי הפרויקט כי  מפאת אופי הפעילות של הארגון, מבהירים 

בשלב ראשון תינתן עדיפות למגידי שיעורים שהתוכן אותו ימסרו 
יתאים למתחזקים העושים את צעדיהם הראשונים בעולם התורה, 
ולנערים המתעניינים ביהדות ומבקשים לצפות בשיעורים שיעניקו 
וברורה  והסברים על המצוות השונות, בשפה קלילה  להם חיזוק 
שתאפשר גם למי שלא גדל בבית המדרש להתחבר לדברים ולקחת 

אותם למישור המעשי. 
יזמי  זוכה לה", מסבירים  "מדובר בזכות עצומה שלא כל אדם 
הפרויקט, "יש כאן הזדמנות לאברכים מן השורה להפוך לפעילים 

בולטים בעולם התשובה, ולקרב מאות ואלפי יהודים לתורה וליראת 
שמים. כל נשמה כזאת היא עולם מלא, כל נער שחוזר בתשובה 
ילדים  ויגדל דורות של  יעמיד בהמשך משפחה לתפארת בעז"ה, 
ונכדים על דרך התורה והמצוות, כשהזכויות לדורי דורות נזקפות 
יד בקירוב אותה נשמה אל אבינו  לזכותם של מי שהיתה להם 

שבשמים. 
"כל זאת לצד ההזדמנות לה מצפים רבים שכבר מוכרים במשפחה 
כל הכישורים המתאימים  בעלי  ומרצים  ובין החברים כדרשנים 
לא  עדיין  כה  עד  אך  לתפקיד, 
הצליחו לשבור את המעגל הקרוב 
ולהפוך למגידי שיעור בעלי שם 
יותר. השיעורים  במעגלים רחבים 
'קול הלשון'  יצורפו למאגר  הללו 
אור בפלטפורמות השונות  ויראו 
כך שהפרסום  'אחינו',  של ארגון 
הטבעי כבר יעשה את שלו בעז"ה". 
מונחת  ההצעה  לדבריהם, 
ועומדת וכל מי שרואה את עצמו 
בעל יכולת למסור שיעורים מוזמן ליצור קשר עם הארגון בטלפון 
ניסיוני  ולהגיע לשיעור  02-560-9000 למסור את פרטיו  שמספרו 
שיימשך חמש דקות, באולפנים בירושלים או בבני ברק. לאחר הסינון 
הראשון ייבחרו בעז"ה עשרות מגידי שיעורים שיוכלו להמשיך עם 
הפרויקט, ולמסור שיעורים באופן קבוע לאורך התקופה הקרובה, 
כשהארגון מצדו יבצע עריכה ועיבוד להקלטות, ולאחר מכן יעביר 
עותק מהשיעורים המוקלטים והערוכים גם לידיו של מגיד השיעור, 

ללא כל עלות. 

פרויקט ענק המשותף ל'קול הלשון' ו'אחינו' 
יעמיד דור חדש של מגידי שיעורים
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מספר האנשים ב'זימון'

שלושה אנשים שאכלו יחד, חייבים ב'זימון' ואינם רשאים לברך ללא זימון. ושניים שאכלו יחד, ויש בבית שבו אוכלים אדם 	 
נוסף - מצוה שיתנו לו לאכול כדי שיצטרף עמהם לזימון.

כיון 	  להֵחלק,  רשאים  אינם  עשרה  אבל  לזימון,  קטנות  לחבורות  להחלק  רשאים  יחד,  שאכלו  אנשים  תשעה  עד  ששה 
ֵם, ורק מעשרים ומעלה רשאים להֵחלק לעשרה עשרה. ּ שהתחייבו לזַמן ּבַשׁ

ֵם, דהיינו שמזכירים את שם ה' ואומרים "נברך אלקינו" ו"ברוך אלקינו". ואם טעו 	  ּ עשרה אנשים שאכלו יחד מזַמנים ּבַשׁ
ֵם, כיון שכבר יצאו ידי חובת זימון. ּ ֵם, אסור לשוב ולזַמן ּבַשׁ וזימנו ללא שׁ

הצירוף ל'זימון'

שלושה אנשים ויותר שאכלו יחד באופן שלא חלה עליהם חובת 'זימון' - יש אומרים שראוי שיזַמנו; ונחלקו הפוסקים אם 	 
ֵם. ורבים חולקים וסוברים שאין לזַמן כלל. ּ לדעה זו עשרה יזַמנו ּבַשׁ

חובת הזימון חלה רק על האוכלים יחד ב'דרך קביעות', דהיינו שיושבים סביב שולחן אחד. ואכילת בעל הבית עם בני ביתו 	 
נחשבת כקביעות אפילו בשני שולחנות. 

בסעודה מרובת משתתפים, יש לכבד בזימון אדם בעל קול חזק וגבוה, כדי שכולם ישמעוהו. ורמקול - נחלקו הפוסקים 	 
אם מועיל לשם כך.

יושבים סביב שולחן 	  אם  אולם,  לזימון;  אינם מצטרפים   - בטיולים  כמצוי   - וכדומה כשהם מפוזרים  האוכלים בחורשה 
הנמצא שם, או שפורסים סדין על הקרקע ואוכלים סביבו - הרי זו קביעות.

האחרונים דנים בנוגע לכלי התחבורה השונים - אם מצטרפים בהם ל'זימון'. ויש אומרים שהדבר תלוי ּבְנִינֹוחּות הנסיעה, 	 
כלומר, שאם דעתם מיושבת עליהם לזַמן ולברך יחד, מצטרפים. 

האוכל במקום ציבורי ללא בעלות, או במקום שבבעלות גוי, יאמר: "הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בהליכתנו ובישיבתנו 	 
עד עולם", במקום: "הרחמן הוא ישלח לנו ברכה מרובה בבית הזה...".

תשעה אנשים שאכלו בשלוש חבורות נפרדות, ובכל אחת מהן זימנו, וברכו שנים, והשלישי חפץ להמשיך באכילתו, כך 	 
שנותרו שלושה הממשיכים באכילתם, אחד מכל חבורה - אף אם חברו שלושתם ואכלו יחד, לא חלה עליהם חובת זימון, 

כיון שכבר יצאו ידי חובת זימון לסעודה זו.

ארבעה אנשים ויותר שאכלו יחד, ויצא אחד מהם, או אף שלושה שאכלו יחד, ויצא אחד מהם, והצטרפו השנים הנותרים 	 
עם אדם שלישי ו'זימנו' עמו - אין היוצא חייב עוד בזימון, אך לא יצא ידי חובת זימון על סעודתו זו, כיון שזימנו שלא בנוכחותו.

רכו ללא זימון 'זימון' כשהסועדים בֵּ

שלשה אנשים ויותר שאכלו ובֵרכו ללא זימון - בטלה מצות הזימון שחלה עליהם, ואינם יכולים לומר את ברכת הזימון 	 
לאחר ברכת המזון.

בהמשך לאמור לעיל: שנים שלא ּבֵרכו יכולים לזַמן עם אחד שכבר ּבֵרך, כיון שהוא מחויב בזימון, אלא שאין לו תקנה, 	 
והצטרפותו מועילה לפחות לענין זה שהאחרים יצאו ידי חובת זימון. 

בהמשך לאמור לעיל: עשרה אנשים ויותר, ששבעה מהם לא ּבֵרכו, והיֶתֶר ברכו ללא זימון, יכולים השבעה להצטרף עם 	 
ֵם. ּ שלושה מאלו שברכו ולזַמן ּבַשׁ

 עשרה ששכחו לומר "אלקינו" ב'זימון' - האם ישובו ויַזמנו?
 מהו השינוי בברכת המזון לאוכל במקום ציבורי?

רכו ללא זימון? וכיצד מקיימים מצות זימון כשחלק מן הסועדים בֵּ
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האם אשה יכולה להוציא אחרים ב'קידוש' לאחר שקידשה בעצמה?

 האם מותר להכין סלט פירות בט"ו בשבט שחל בשבת?
 והאם יש הבדל אם עושה זאת בכלי המיוחד לכך?

וכיצד קשור עניין זה למלאכת טוחן?

והאם נשים חייבות בקידוש של ליל יום טוב?
הרב יהודה יעקבזון

חובת ה'קידוש' בליל שבת היא מן התורה, ונדרשת מהכתוב "זכור 
את יום השבת לקדשו"; לפיכך, על אף שנשים פטורות ממצוות עשה 
שהזמן גרמן, ב'קידוש' זה חייבות הנשים כאנשים, משום שהכתוב 
"זכור את יום השבת" הוקש לכתוב "שמור את יום לקדשו", שהרי 
"זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו", והחייבים בשמירת השבת, דהיינו 

באיסור המלאכה, חייבים גם בזכירתּה. 
וכיון שחייבות בקידוש מן התורה, היכולת בידן להוציא אנשים 
ידי חובתם, אלא שמדרך הכבוד הוא שאשה לא תוציא אלא את 
בני ביתּה. ואשה שכבר יצאה ידי חובתה - יש אומרים שאינה יכולה 
להוציא אחרים ידי חובתם, כיון שהטעם שמי שיצא ידי חובתו יכול 

לשוב ולקדש כדי להוציא אחרים, הוא משום ש'כל ישראל ערבים 
זה לזה', והנשים אינן בכלל ה'ערבות'; ויש חולקים וסוברים שהנשים 
ולקדש לאחרים לאחר שיצאו  ויכולות לשוב  הן בכלל הערבות, 

בעצמן ידי חובה. 
ולענין קידוש של ליל יום טוב - נחלקו הפוסקים אם נשים חייבות 
ואף לדעת החולקים קיבלו הנשים על עצמן מצות הקידוש  בו; 
זו - למנהג הספרדים שנשים אינן מברכות  כחובה, אלא שלדעה 
על מצוה שאינן חייבות בה, לא תקדש אשה בעצמה אלא תשמע 

מן האיש. 

]שו"ע רעא, ב, משנ"ב ג-ה, ושעה"צ, ט; ביאורים ומוספים דרשו, 15[

על כך ועוד, בפרק זה של דיני מלאכת טוחן בירקות ופירות
הרב יצחק פוליטנסקי

מלאכת טוחן
גוף אחד להרבה  היא חלוקת  טוחן  עיקר מהותה של מלאכת 
חלקים קטנים, כאשר החלוקה נעשית כדי שיוכל להשתמש בהם, 
כגון כשטוחן גרעיני חיטה לקמח או כותש תבלינים לאבקה. כמו"כ 
כגון פירות או  זה חל גם בריסוק או טחינה של מאכלים  איסור 
ירקות, או בחיתוכם לחתיכות קטנות. וכן בדברים שאינם אוכל, אך 
גדלו באדמה או על האדמה )גידולי קרקע( שטוחנם כדי להשתמש 
בחלקים היוצאים מהם, כגון נסורת מהעץ וכדו', בין אם עושה זאת 

בכלי המיוחד לכך ובין ביד או במזלג, הדבר אסור.
 סלט ירקות או פירות 

גדול  גוש  ישנו איסור טוחן גם כאשר חותך  כפי שנכתב לעיל, 
לחתיכות קטנות, ולא לאבקה ממש, כגון שחותך ירקות או פירות 
לחתיכות קטנות עבור סלט וכדו', ואם חותך אותם בחתיכות גדולות 

ממש אין בכך איסור. 
חתיכות קטנות או דקות

בפוסקים,  מבואר  אינו  טוחן  איסור  חל  החתיכות שבהן  גודל 
ולכאורה נקבע לפי הגודל שרגילים באותם חתיכות בימות החול, 

שבגודל זה הן נחשבות לקטנות.
רצועות לסלט גזר וכרוב

אין לחתוך רצועות דקות ממש של ירקות, כגון לסלט כרוב וגזר 
משום איסור טוחן.

סמוך לאכילה
כאשר מכין את הסלט סמוך לסעודה ממש, הדבר מותר גם אם זמן 
אכילתו בפועל הוא בסוף הסעודה כמנה אחרונה, אך יזהר שהחתיכות 
לא תהיינה קטנות ממש, אלא יותר מן הרגיל בימות החול, וגם בהיתר 

זה אין לחותכן בכלי המיוחד לכך אפילו בסמוך לסעודה.
חיתוך לפרוסות

ואין בכך  או פרי לפרוסות,  ירק  כל  או  מותר לחתוך מלפפון 
איסור טוחן.

]התקציר הובא מספרים ומקורות שונים, אך אין לפסוק ממנו הלכה למעשה 
ללא עיון במקורות[


