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המשך בעמוד הבא >>>

מרן הגרי"ש אלישיב זיע"א מסביר מדוע אבק של מצוה אינו לכלוך
"ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשֹמר" (שמות כ"ג, ט"ו)

בשנים האחרונות, מחמת זקנותו המופלגת, לא היה רבינו מסוגל 
להשתטח על הארץ כדרכו, לכן עשה זאת נכדו במקומו: זחל על 
אחר  פסיעה  הלך אחריו  חיפש בחורים ובסדקים, ורבינו  הארץ, 

פסיעה, עומד ועוקב אחר טיב בדיקתו!
לאחר שנסתיימה בדיקת חמץ, ועל בגדיו של הנכד נצטבר אבק 

מחמת זחילתו על הארץ, עמד והחל לנער את בגדיו מן האבק.
סימן לו רבינו בידו להפסיק!

תמה הנכד ואמר: "הרי הבגד מלוכלך!"
הסביר לו רבינו בנועם ובמתק שפתיים: "הבגד אינו בגדר 'מלוכלך'! 
'לכלוך'. שום דבר של מצוה  אבק הבא מחמת מצוה אינו נקרא 
אינו 'מלכלך', אולי ה'צבע' של הבגד 'שונה', אולי אינו אותו צבע, 

אבל לא 'מלוכלך'!"
אגב אורחא, אם עסקנו בעניין, נציג את תיאורו של נכדו ששהה 

עמו שנים רבות:
בכל  ידו  על  נעשתה  הקדושה -  כל מצוה שנצטווינו בתורתנו 

הכוחות, ואף למעלה מכוחותיו ללא שום הנחות.
ליל בדיקת חמץ... הבית נקי זה מכבר לפסח, ממורק ומצוחצח, 
שהניחו  לאחר  הבית.  בחלל  שוררת  נקיות  של  נפלאה  אווירה 
עבורו עשר חתיכות חמץ, החלה "עבודת" בדיקת החמץ, עבודה 
שהפליאה עין כל רואה. רבינו לא הניח לאף אחד מנכדיו או מבאי 
ביתו לערוך עבורו את הבדיקה, בעצמו ובמו ידיו ערך את הבדיקה, 

ללא שום הנחות.
הוא כופף את קומתו הגבוהה והשתטח כליל על הארץ, זחל בכל 
הבית, סרק כל חור וסדק, וחיפש אחר החמץ. המאמץ היה קשה 
עבורו, בעיצומה של הזחילה וה"עבודה" היו פניו מאדימות ושריגי 
גידיו בולטים מרוב מאמץ, אך הוא לא נח לרגע, זחל עד לארון 

הספרים ובדק בין הארון לקיר, תוך שהוא סורק כל ס"מ מביתו.
בשנת תשס"ד, לאחר שניצל בנס גדול מן המאורע הקשה בלבו, 
סבור הייתי שבשנה זו יוותר על המאמץ הגדול. מה מאוד הופתעתי 
שהחל בבדיקת חמץ כרגיל, ללא הנחות, השתטח מלא קומתו על 

הארץ והחל לבדוק בחורים ובסדקים.

התחננתי לפניו: "סבא, זה הרי כמעט גובל בפיקוח נפש!"
אולם הוא עמד ומדד את כוחותיו, שלט עליהם באופן מופלא, 
יודע היה היטב כמה הוא מסוגל וכמה לא, ולכן לא שמע אלי. 
(שנתיים לאחר מכן, לאחר שמדד את כוחותיו וראה שבאמת אינו 
מסוגל לזה, רק אז "ויתר" לנכדים ו"הרשה" להם לערוך בדיקת 
חמץ. וגם אז היה הולך פסיעה אחר פסיעה ובודק אחר הבודק 

לראות אם בודק הוא היטב כעין גדול העומד על גביו).
מה שהפליא יותר מכל היה הזמן שלאחר בדיקת חמץ. לאחר 
מותש  כשהיה  בקיום המצוה,  שהשקיע  והעצום  הגדול  המאמץ 
כליל, ואיבריו כמעט ולא נשמעו לו, לא הלך לנוח אף לא לרגע. 
התיישב על כסאו, פתח את הגמרא, הרכין את גופו אל תוכה והחל 

ללמוד כאילו כוחו במתניו, כמו היה זה לילה רגיל ככל הלילות.
מאן מלכי רבנן

מגודל הערכתו לתורה הקדושה, היה נוהג בעצמו כפי שצריך 
לנהוג נושא דגלה של תורה בדור. רבינו ידע את דרגתו הגדולה 
שראוי  כפי  האצילה,  המלכותית  הנהגתו  נבעה  ומכאן  בתורה, 

לתלמיד חכם להתנהג.
בשעות היום, בזמנים בהם יתכן כי יכנס אי מי שלא מבני המשפחה 
הקרובה אל הבית, היה לבוש תמיד בבגד עליון. כך ישב ולמד שנים 
רבות. מעולם לא ראהו איש יושב ולומד בלא בגד עליון לגופו. רק 
באמצע הלילה, בשעות שהיה נמצא לבדו עם אחד מנכדיו, הרשה 
לעצמו לשבת וללמוד בלא בגד עליון. מאז ימי נעוריו ועד ימי 
זקנותו המופלגים, לא ראהו איש שאינו מבני המשפחה הקרובה 

מעולם ללא בגד עליון לגופו.
כל תנועותיו היו מלכותיות, מחושבות ומדוקדקות עד להפליא. 
מעולם לא ראוהו עושה פעולה כלשהיא לחינם. שום תנועה לא 
נעשתה ללא מחשבה מראש וללא תכלית מדוקדקת. גם על ביתו 
הקטן הקפיד שיהיה בעל הופעה מלכותית. בית שקול מתיקות 

התורה מנסר בחללו אמור להיות "כלי" לכבוד התורה!
באחד הלילות נטוו קורי עייפות על עפעפי הנכד, שמורות העיניים 
נעצמו מאליהן בטרם הספיק להשיב את הסדר על כנו, ולשוות 
מתפילת  חזר  רבינו  תורה.  בו  שלומדים  בית  של  מראה  לבית 

לאחר שהסתיימה בדיקת החמץ, החל הנכד לנער את בגדיו
מן האבק שדבק בו בבדיקה, רבינו סימן לו בידו להפסיק!

מרן הגרי"ש אלישיב זיע"אתמה הנכד ואמר: "הרי הבגד מלוכלך!"...
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>>> המשך מעמוד קודם

שחרית ועיניו נתקלו במראה המיטה שאינה מסודרת כראוי. לא 
הוציא מפיו הגה אחד ולא אמר דבר. מיד ניגש, כופף את קומתו 
הגבוהה, לא חס על תשעים וחמש שנותיו, והחל לסדר את המיטה 
בניחותא, דבר-דבר על מקומו, מתח את השמיכה, פרש אותה על 

המיטה וסידר את הכריות.
הנכד שזה עתה התעורר משנתו חש אליו בבהלה וקרא: "סבא, 

אני אסדר את זה".
שגמר  לאחר  מאומה.  אמר  ולא  במלאכתו,  המשיך  רבינו  אך 
להקדיש מזמנו היקר וסיים את מלאכת סידור המיטה, פתח את 

הגמרא, צלל לתוכה, וקול מתיקות הניגון התפשט בחלל.
"שיעור חשוב למדתי באותו יום", אומר הנכד, סבור הייתי שסידור 
הבית הוא עניין טכני של נוחות, עד שלמדתי שיש בו עניין חשוב 
של כבוד התורה. למדתי כי בית שזכה להיות משכן לתורה ושקול 

התורה מנסר בחללו, הרי הוא ארמון למלכות, ואף אם קטן הוא 
במימדיו ופשוט עד מאוד במראהו, הרי הניקיון והסדר צריכים 
שאמרו  מה  בעיניך  היא  קטנה  וכי  מלכות.  כבארמון  בו  לשלוט 

חז"ל: 'מאן מלכי רבנן'?!"
עוד תופעה מופלאה שנבעה מתוך אצילותו המלכותית, אליה 
שמנו לב מתוך מעקב ממושך: רבינו מיעט בשינה. כל שנתו לא 
עמדה אלא על שלוש שעות ומחצה בלילה, ועוד זמן מועט במשך 

היום ככל הנצרך לקיום גופו.
ביום שהחסיר רבינו מקיום סדריו, היה נוהג להשלים את הסדרים 
על חשבון השינה. למרות הצמצום בשעות השינה, לא ראוהו מעולם 

מפהק מתוך חסרון בשינה.
כך נהג מי שנושא את דגל התורה של הדור כולו. 

(מתוך 'גדולה שימושה')

מכתב האדמו"ר שעזר רק לאחר תפילה מעומק הלב
הרב ישראל ליוש

"ָּכל ַאְלָמָנה ְוָיתֹום א ְתַעּנּון" (שמות כ"ב, כ"א)
יסוד גדול בעניין התפילה, למד מכאן הגאון רבי שמשון פינקוס 
זצ"ל. אינו דומה אדם, המתפלל לה' כאשר באה אליו צרה, וחוץ 
מתפילתו הוא גם פועל בשאר דרכי השתדלויות כדי למצוא מזור 
הוא  העולם.  בורא  מלבד  אחר  למגן  פונה  שאינו  לאדם  לצרתו, 
מתפלל אליו מעומק לבו ומשליך אליו את כל מאוויו. הוא אינו 

סומך על אף שליח אחר שיושיע אותו ממצוקתו.
והביאור בזה הוא, כי כאשר הוא פונה אל כמה מושיעים, ומנסה 
כמה מיני השתדלויות, ואחד מהם הוא גם פניה ותפילה לקב"ה - 

הקב"ה יעזור לו, אבל מעט, כחלק מעוזרים רבים. אך כאשר 
עזרתו  הוא פונה רק אליו, ואינו בוטח באף מושיע אחר - 

של הקב"ה תהיה מלאה ומושלמת, כי הרי אין עוד מלבדו.
והאמת, שכך היא גם דרך בני האדם. כאשר עני מחזר על 
הפתחים ופונה לעזרה אצל כל מי שנקרה בדרכו, כל אחד 
יתן לו מעט, ופרוטה לפרוטה מצטרפת. אך אם לא יפנה לאף 
אדם, מלבד עשיר אחד שהוא אוהבו וקרובו, ועשיר זה יודע 
שידידו הנזקק פונה רק אליו מתוך קרבתו אליו, ואינו פונה 
לאחרים, מתוך בושה, בוודאי יתן לו מתנה גדולה, כי העשיר 

יודע שהעני שם את מבטחו רק בו.
תפילה כזו - אומר הגר"ש פינקוס זצ"ל – כאשר היא באה 
בהתבטלות גמורה, הרי היא כאילו אומר האדם להקב"ה: 'כל 
ישועתי ממך, רק אתה יכול לעזור לי', וחזקתה שהיא נענית יותר.

כזו היתה תפילתו של חוני המעגל, כאשר עג עוגה ועמד 
בתוכה ואמר: 'רבונו של עולם, נשבע אני בשמך הגדול שאיני 

זז מכאן עד שתרחם על בניך', במעשה זה, אמר לקב"ה, אין אני 
אליך,  גם  ובכללם  מושיעים,  לכמה  שפונה  הפתחים  על  כמחזר 

אני קובע בשבועה שפנייתי היא רק אליך, כי רק אתה מושיעני!
לכן, שומע הקב"ה לצעקתם של היתום והאלמנה, כי הם שמים 
את מבטחם רק בו, אין להם עוד מי שיכול לעזור להם, בודדים הם 
בעולם, אין להם לאן לפנות. לפי זה - מסיים הרב פינקוס – מדויק 
היטב לשון הפסוק: 'כי אם צעק יצעק אלי שמע אשמע צעקתו', 

'צעק יצעק' - פעמיים, דרכו של המתפלל הרגיל לצעוק פעם אחת, 
אם אין הקב"ה עוזרו - יפנה לעצות אחרות. אבל העני והאלמנה 
יצעקו עוד ועוד עד שיושיעם, כי מלבדו יתברך, אין להם מושיע.

•••
בתו של חסיד אחד הגיעה לפרקה, וכיון שלאביה הרש לא היה 
כל, התבגרה הנערה ולא מצאה שידוך להקים עמו את ביתה. בצר 
לאביה פנה אל רבו האדמו"ר. שמע האדמו"ר את צרתו וכתב מכתב 
לעשיר גדול המתגורר במרחק רב מעיירתם, ובו הוא פונה אליו 
בבקשה אישית לתמוך בתלמידו ולתת לו מתנה הגונה, למען יוכל 

להשיא את בתו המתבגרת.
שמח החסיד על המכתב, 
ולמרות שהיתה זו דרך ארוכה 
עד לעיירתו של העשיר, לא 
היה  סמוך  לכך,  ליבו  שת 
פניו  ישיב  לא  כי  ובטוח 
נרגשת  פניה  אחר  ריקם, 
כל כך של האדמו"ר. אך לא 
כך היו פני הדברים. העשיר 
המכתב  את  קרא  אמנם 
את  פטר  אך  רב,  בריכוז 
העני בכמה פרוטות, וסגר 
התפלא  הדלת.  את  בעדו 
החסיד עד מאוד, וכי זו היא 
תגובתו לבקשה אישית של 

האדמו"ר? 
הוא נעצב על לבו, 'כל כך טרחתי לבוא עד לכאן, ובטוח הייתי 
שאוושע, מה יהיה על בתי? האם תשב בבית עד שילבינו שערות 
ראשה?!' שקוע בהרהוריו וביגונו, פסע ברחוב הסמוך אל הבית, הוא 
הבין כבר כי מכאן לא תבוא הישועה, ובלבו נשא תפילה חרישית 
לבורא העולם שיעזור לו ויושיעו, ובמהרה יראה את בתו מקימה 

בית נאמן בישראל.
לפתע הוא שומע קריאות מבית העשיר, המשרת קרא לו לשוב. 

מדוע בתחילה אכזבת אותי בתרומה צנועה?
ומה קרה כעבור כמה רגעים שהחלטת להגדיל את תרומתך?

הגאון רבי שמשון פינקוס זצ"ל

המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם

העשיר הוציא מכיסו חפיסת שטרות מכובדת ונתן לו במאור פנים: 
"הא לך לחתונת בתך", וסיים בברכה "שיהיה לך ממנה ומכל יוצ"ח 
רק נחת". שמח החסיד על תרומתו, אך פליאתו גברה, והוא אזר 
בתחילה  מדוע  קסבר?  מאי  העשיר: "מעיקרא  את  ושאל  אומץ 
אכזבת אותי בתרומה צנועה? ומה קרה כעבור כמה רגעים שהחלטת 

להגדיל את תרומתך?" 
"אענה לך ידידי" – אמר לו העשיר, "כאשר פנית אלי עם מכתבו 
של האדמו"ר, בטוח היית כי הגיע מזור לצרתך והישועה כבר בידך, 

לכן השבתי פניך ריקם, כדי שתבין ששום דבר לא בטוח, וגם אחרי 
מכתבו של האדמו"ר יתכן שלא אתן לך את מה שבלבך כבר היה 
שלך. כשיצאת מאוכזב והבנת ששום דבר לא בידיים שלך, שמחתי 
מאוד להיענות לבקשתו של האדמו"ר ולעזור לך להשיא את בתך".

דבריו של העשיר נפלו על אוזניים כרויות, החסיד אכן הרגיש 
מעומק  היתה  העשיר,  לבית  מחוץ  שנשא  החרישית  שהתפילה 
הלב, בתחושה עמוקה של 'אין עוד מלבדו', ורק הוא, ה'כל יכול', 

אכן יכול לעזור לו.

הרב בנימין גולד
"ִּכי ִיְגנֹב ִאיׁש ׁשֹור אֹו ֶׂשה" (שמות כ"א, ל"ז)

דבר מופלא עד מאד מביא רש"י בביאור פסוק זה, ומביא את 
דברי המכילתא: 'אמר רבי יוחנן, חס הקב"ה על כבודן של הבריות, 
שור שהולך על רגליו ולא נתבזה בו הגנב לנושאו על כתפיו, משלם 
חמשה, שה שהגנב נושאו על כתפיו, משלם ארבעה הואיל ונתבזה בו'.

לא יאומן עד כמה הקפידה תורה על כבודן של בריות! הפסוק 
הרי מדבר על גנב שנכנס לדיר של חברו, לוקח איתו שה, מרכיבו 
על כתפיו וגונבו, מעשה נפשע ובזוי! השכל הפשוט אומר, שאין 
להתחשב כלל באדם נקלה שכזה, שלא רק שגנב אלא עשה זאת 

באופן הכי אלגנטי שיש, לוקחו על כתפו, כאילו הוא נכס 
שלו משכבר הימים... 

והנה, התורה חסה על גנב זה, על מה?! על כך שהתבזה, 
שהיה צריך לסחוב את הטלה על כתפיו?! אין זאת אלא, 
שהתורה באה להאיר את עינינו בחומר העניין של כבוד 
הבריות. אם על גנב גס ונבזה, הגונב את ממון חברו ללא 
רגשי רחמים, אבל במעשהו הוא טרח טרחה שיש בזה בזיון, 
חייבים להתחשב בו ולהקל מעליו את חומרת עונשו, על 
אחת כמה וכמה יש ללמוד מכך על האדם הישר, חברנו 
ורענו, או כל אדם באשר הוא, כמה עלינו להזהר בכבודו! 
כמה יש לטרוח שלא לבזותו! ולדאוג לפייסו בדברים אם 

התבייש או התבזה על ידינו.
זו היא תורתנו הקדושה, יורדת היא עד נימי הנפש הדקים 
של כל אדם, עד כמה קשה על האדם הבזיון הצער והבושה, 
שאף כשעושה מעשה רע, גם כשנכשל במעשה נפשע, אם 

במעשהו, זה כאב לו, זה צרב לו, ויש  התבייש או התבזה קצת 
להתחשב בו ולפייסו. וכל זה ללמדנו על חומרת עניין כבוד הזולת!!!

•••
דארעא  מרא  בראשות  ישראל  ארץ  רבני  ערכו  תרע"ד,  בשנת 
תשובה', בכל המושבות  'מסע  דישראל רבי יוסף חיים זוננפלד, 
החדשות שנוסדו אז בארץ, בכל מקום בו הגיעו, עשו להם כבוד 
גדול, והרבנים נשאו משאות של חיזוק והתעוררות לעורר לב העם.

'מסע  את  סיימו  שם  יפו,  לעיר  הרבנים  הגיעו  יום,  של  בערבו 
התשובה', והתכנסו בביתו של המרא דאתרא רבי אברהם יצחק 
קוק, לטקס סיום המסע. הרבנית טרחה עבור האורחים החשובים, 

והגישה בפניהם תה ועוגות להשיב נפשם. 

היום  באוזנו: "אבא,  ולחש  לאביו  ניגש  זוננפלד,  הרב  של  בנו 
אתה בתענית יארצייט, שים לב שלא תשכח!!" שמע זאת הרב 
זוננפלד, ומיהר ללגום מן התה הרותח כמה לגימות קטנות. לאחר 

מכן הניח את הכוס מידו...
בנו המופתע, חשב שאביו לא שמע טוב, אבל אביו רמז לו שזה 

בסדר, ותמיהתו גדלה עד מאד! 
כשנגמר הטקס, ויצא הרב זוננפלד מהבית עם בנו, אמר לו: "בא 
ואסביר לך את אשר עשיתי. זכרתי כי שרוי אני בצום ותענית, אבל 
גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה. הרב קוק והרבנית 
טרחו מאד במצוה זו בשביל האורחים, וכיצד אוכל לפגוע בהם ולא 
לטעום ממה שהגישו לשולחן? ומכיון 
התרתי  מכך -  שיפגעו  שחששתי 
בעיצומה  התה  מן  ללגום  לעצמי 
של התענית, ומיהרתי לעשות זאת 
בעוד התה רותח, כדי שלא תהיה 
כן  כמו  החיך מהשתיה.  הנאת  לי 
שיהיה  לגימות,  כמה  רק  שתיתי 

פחות מהשיעור...." 
העיקר שלא לפגוע ברגשות הזולת!!!

חיים  יוסף  רבי  על  מסופר  עוד 
פתח  למושבה  שהגיע  זוננפלד, 
תקוה כדי לפקח על ענייני ה'תלמוד 
הקודש  טהרת  על  שפתחו  תורה' 
בתלמוד  סיורו  בתום  במושבה. 
תורה, הזמינו אחד מנכבדי המקום 
לארוחת צהרים לכבודו. באמצע הסעודה נכנסה בעלת הבית, נגשה 
לרבי יוסף חיים ושאלה בפיה: "הכנתי עוף לסעודה, ורק לאחר 
הבישול נזכרתי ששכחתי להפריד את הלב לפני המליחה". הרב 
פסק להיתר, אלא שמיד הוסיף ואמר לבעל הבית שמנהגו מאז 
ומעולם, שלא לאכול מדבר מאכל שהתעוררה בו שאלה, ולכן הוא 

נמנע מלאכול את העוף.
זה, שלא  חשש רבי יוסף חיים שאולי מעשה  בסיום הסעודה, 
אכל את העוף שהכינה בעלת הבית פגע בה, הוא ניגש למטבח, 
לפני  והוסיף  הנפלא  האירוח  על  לה  הודה  הבית,  לבעלת  ופנה 
כולם: "אצל אשה יראת ה', שאינה מתביישת לשאול שאלה כזו 
בפני קהל המסובים, אני מוכן לסמוך עליה למהדרין מן המהדרין!"

מדוע מיהר רבי יוסף חיים זוננפלד ללגום מן התה הרותח
כשהתארח בביתו של רבי אברהם יצחק קוק?  

רבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א
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מחבר הספר 'אתהלך', הרב אהרן מרגלית, מדבר על הצורך להיזהר מפגיעה בעולים לתורה ובשליחי הציבור
הניגשים לעמוד  • הוא משתף אותנו בסיפור טראומתי מעברו הרחוק, ומעביר מסר חד וברור: "אל תהיה כמו זבוב

שתמיד מתנחל על פח האשפה" • וגם: "העירו לך? פגעו בך? אל תקים על זה אוהל, תתנער ותמשיך הלאה"

יעקב א. לוסטיגמן

"ְוִכי ְיִריֻבן ֲאָנִשׁים" (שמות כ''ב, כ''ב)
הרב אהרן מרגלית, הוא מרצה ידוע, שהרצאותיו הפכו לשם 
דבר בעולם החרדי. אלפי אנשים נשבים בקסמו, בסגנון דיבורו 
ברעיונות  הלשוני,  בעושר  המתגבר,  כמעיין  והנובע  השוטף 
נפלאים שמעביר בהרצאותיו בדרכים מרתקות ובהומור מתובל 

ברגש יהודי חם. 
לא תמיד היה הרב אהרן מרגלית מרצה דגול. מי שקרא מעט 
את ספרו 'אתהלך', או שנחשף לסיפורו בדרך אחרת, יודע שהרב 

מרגלית סבל בצעירותו מגמגום כבד, שלא אפשר 
לו לנהל אפילו שיחה שגרתית בלי חשש. ומה 

קרה כשנאלץ לעלות לתורה, ולברך את 
המתפללים  קהל  בפני  התורה  ברכות 
בבית הכנסת הגדול של מושב תפרח? 

זה היה נורא! פשוט טרגדיה!
את הסיפור מספר ר' אהרן בזווית 
מאוד אישית. הוא מספר את סיפורו 
שלו, כילד שסבל מגמגום קשה, ונאלץ 
לעלות לתורה בשבת שאחר בר המצווה 

שלו. סיפור שהסתיים באופן עצוב למדי. 
כבר  שלי,  המצווה  בר  לפני  רב  "זמן 
פחדתי מאוד מן היום בו אצטרך לעלות 

לתורה בבית הכנסת, ולומר את ההפטרה. היה 
זה חוק בל יעבור ביישוב תפרח בו התגוררנו, והבנתי שאין 
מנוס. התכוננתי זמן רב מראש, והייתי פשוט מבועת מן הרעיון 

שאצטרך לעשות זאת". 
"בסופו של דבר התברר שהחשש שלי היה בחלקו לשווא, כי 
השבת שלפני בר המצווה שלי היתה 'שבת חזון', ומנהג המקום 
היה שהרב, ורק הרב עולה למפטיר בשבת זו. נשמתי לרווחה, 
לעלות  צריך  הייתי  עדיין  לחלוטין,  נעלמה  לא  הבעיה  אבל 

לתורה בשבת שאחרי בר המצווה, 'שבת נחמו'". 
לא   .. באמצע. נתקעתי  וכמובן,  התרגשתי,  לתורה,  "עליתי 
אותי,  להרגיע  ניסה  ז"ל  אבא  הברכות.  את  לומר  הצלחתי 
"תנשום עמוק", הוא אמר לי, "תתחיל מהתחלה לאט לאט". 
עמדתי שם, נכלם ומבויש, מנסה לחלץ את עצמי ולא מצליח 

להוציא הגה מהפה". 
"בעודי מנסה לאזור את הכח והאומץ לומר את הברכות, צעק 
מישהו מירכתי בית הכנסת: "שים שתי אצבעות בפה, יהיה לך 
קל יותר". התבלבלתי לגמרי. לא הבנתי מה הוא רוצה ממני, 
ובעודי מנסה להבין את משמעות הדברים, צעק מישהו אחר 

מהצד: "מה פתאום, זה לא יעזור כלום, תסתום את האף עם 
שתי אצבעות, ככה יהיה לך יותר קל".  

"אבא אמר לי: "אל תענה לאף אחד, תנשום עמוק עמוק, 
ותתחיל שוב מהתחלה, לאט, לאט, לאט..." אם לפני כן לא 
הצלחתי להוציא הגה מהפה, עכשיו כבר לא יכולתי אפילו 
לנשום עמוק, או לנשום בכלל. אינני יודע כמה זמן לקח כל 
הסיפור הזה, אולי דקה, אולי פחות, אולי יותר. אך בשבילי כל 
שניה נראתה כמו נצח. הילדים עומדים שם עם שקיות נייר 
חומות לזרוק עלי אחרי שאסיים את הברכות, הקהל נע בחוסר 

סבלנות, ואני לא רואה את האור בקצה המנהרה". 
"פתאום אני מוצא את עצמי מדדה במהירות על קביי, 
ונמלט מבית הכנסת. אבא היה בהלם, ברגע הראשון 
הוא לא ידע מה לעשות, אבל עד מהרה החל לרוץ 
אחרי. אני מועיד את פני אל השירותים. אבא רודף 
אחרי מנסה לדחוף רגל בין הדלת למשקוף, כדי 
איחר  הוא  אבל  הדלת,  סגירת  את  ממני  למנוע 
בכיתי  אותה.  ונעלתי  הדלת  את  סגרתי  בשניה. 
ליבי  על  מדבר  בחוץ  ואבא  ארוכה,  שעה  משך 
שאצא. רק אחרי שהבטיח לי שאחרון המתפללים 
כבר הלך הביתה הסכמתי לצאת, וכשהגעתי הביתה 
מיהרתי להסתגר בחדר. לא נטלתי ידיים לסעודה ולא 
ישבתי עם האורחים שהגיעו ממרחקים במיוחד לכבוד 

שבת בר המצווה שלי". 
"רק אחרי כשעתיים, לקראת ברכת המזון, יצאתי מן החדר, 
שטפתי פנים והתיישבתי ליד השולחן בפנים נפולות. הסיפור 
אבל  שהיה,  מה  את  מיד  שכחו  הכנסת  בית  מתפללי  נגמר, 
אני, אני לקחתי איתי את הטראומה הזאת. היא ליוותה אותי 

המון שנים". 
עוד טיפה, אני מאמין שהייתי  "אם היו מצליחים לשתוק 
מצליח לומר את הברכות. הם היו יכולים למצוא משהו יותר 
יצירתי כדי לעודד אותי, אבל הם לא חשבו שכל אמירה שלהם 

מורידה אותי יותר, ופוגעת בנפשי פגיעה קשה מאוד".
"חשוב מאוד שהציבור יבין את הקשיים, של נער בר מצווה, 
שעולה לתורה בפעם הראשונה בחייו", אומר הרב אהרן מרגלית. 
"הדברים אמורים אפילו במקרה שהנער עולה לעליה רגילה. על 
אחת כמה וכמה נכונים הדברים כשהוא עולה למפטיר, וצריך 
לקרוא את הברכות הארוכות. על מקומות בהם נוהגים שנער 
בר המצווה קורא את ההפטרה כולה - אני כבר לא מדבר..." 

"חשבו רגע על אותו נער בר מצווה שעולה לתורה. שבועות 
וחושש  לחוץ  הוא  כמה  הזה.  לרגע  מתכונן  הוא  וחודשים 

עליתי לתורה, התרגשתי, וכמובן נתקעתי באמצע...
לא הצלחתי לומר את הברכות, אבא ז''ל

ניסה להרגיע אותי ''תנשום עמוק'', הוא אמר...

הרב אהרן מרגלית

ומה 
ת 

ר 
ת

"פ
ו

יש

תגלי ל תתתיתהרן מהרב אהרן מר הרב אהרן מר

המשך בעמוד הבא >>>
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>>> המשך מעמוד קודם 

להיכשל, לטעות ולהתבלבל. לילות טרופים עברו עליו בתהיה 
איך זה יהיה ועד כמה הוא יצליח..." 

"חשוב לדעת לא להעיר, לא לקפוץ ולתקן את הנער, כשיש 
לידו אבא וגבאי שידאגו לכך. וחשוב לא פחות להחמיא ולפרגן 
לאחר מעשה, לשבח אותו על הצורה בה אמר את הברכות, גם 

אם פה ושם היה כשל נקודתי". 
הרב מרגלית מספר לנו סיפור טרי, שאירע שעה קלה לפני 

השיחה שקיימנו אתו. 
"ממש הערב, לפני כשעה, התקשרה אלי סבתא מבני ברק, 
ומספרת לי שהנכד שלה עולה לתורה בעוד שבועות אחדים. 
הוא רוצה לומר את ההפטרה, כמנהג המקום בבית הכנסת בו 

הוא מתפלל, אבל יש בעיה: הוא מגמגם". 
"הילד כמובן ניסה ללכת לטיפולים ומטפלים שונים, אבל זה 
לא עזר. הסבתא משתתפת כרגע בסדנא שלי בבני ברק, ושואלת 
אם יש לי טיפ קטן לנכד שלה, שיוכל לעזור לו עם הגמגום. 
הנכד אמר שהוא מוכן לנסות, הוא מאמין שהוא יצליח את 

הברכות, גם ההפטרה עצמה 
נראית לו כמשהו שהוא מסוגל 
להתמודד אתו, כי יש מנגינה 
מסודרת וזה הולך לו בקלות. 
בברכות  היא  הבעיה  עיקר 
הוא  שם  ההפטרה,  שאחר 

חושש להיכשל..." 
הצעות.  מספר  לה  "נתתי 
אמרתי לה שצריך לתת לנער 
אפשרות להחליט, אם הוא 
רוצה לעלות למפטיר, ולאפשר 
לו לוותר על זה אם הוא כל 
כך חרד מכך, הרי אם אנשים 
ידברו על הגמגום שלו, ויעירו 
לו, ו'יעזרו' לו או יגלו סימנים 
של חוסר סבלנות, הטראומה 
לאורך  אותו  ללוות  יכולה 

שנים". 
את  שיאמר  גם  "הצעתי 
לא  הוא  בשקט,  הברכות 
גדול,  בקול  לצעוק  חייב 
שקט  בטון  אותן  יאמר  אם 

יותר, הסיכוי לטעות קטן יותר, וגם במקרה שיטעה - המבוכה 
אינה גדולה כל כך. הצעתי שהאבא יעמוד לידו ויפזם עמו את 

הברכות והמנגינה". 
"עד כמה עלולה העליה לתורה להיות קשה בשביל נער צעיר. 
ישנם אנשים שלא מצליחים להבין את הקושי. הם עושים את 
זה בלי שום בעיה, ואף לא פעם לא הרגישו חוסר ביטחון בכאלו 
מצבים, אך הם צריכים לדעת שיש אנשים שאצלם זה שונה. 
יש אנשים שבאים עם חוסר ביטחון, מתבלבלים, מתרגשים, 
לוקחים ללב כל הערה וסוחבים אותה אתם לאורך זמן. זה 
נכון גם במבוגרים, וזה נכון שבעתיים בקרב נערים צעירים". 

"לפני שנים אחדות שוחחתי עם בחור כבן 17, תושב רחובות, 
שהגיע לביתי לדבר איתי בימי בין הזמנים. הוא סיפר לי שבהיותו 
נער צעיר, מיד אחרי הבר מצווה, שלח אותו המשגיח בחיידר 
להיות החזן, הילד סרב אבל המשגיח שכנע אותו מאוד והוא 
נעתר. הניסיון לא עלה יפה, והילדים האחרים לעגו לו והשאירו 

לו משקע כבד מאוד. מאז הוא לא ניגש יותר לעמוד". 
"אני מצדי דיברתי על לבו שיארגן לעצמו חוויה מתקנת, 
שייגש שוב לעמוד ויווכח שזה לא כל כך נורא. עדיף בגיל 17 
מאשר בגיל 40. הוא הלך לבית כנסת קטן וצדדי, עם מספר 
מתפללים מצומצם, וניגש לעמוד. אחרי התפילה הוא מרים 
אלי טלפון, ובקול נכאים הוא מספר לי שהכל היה בסדר גמור, 
אבל אבא שלו, שבמקרה התפלל באותו מניין, לא אמר לו כלום 
אחרי התפילה, וזה מאוד מציק לו, למה אבא שלו לא החמיא 
לו, למרות שהוא ידע על סרובו לגשת לעמוד כבר שנים בשל 

החשש מתגובת המתפללים..." 
"אמרתי לו, אם אבא שלך לא מחמיא לך, תסחט ממנו מחמאה. 
גש אליו בערב ותשאל אותו איך היה... לא ידעתי איזה עוול 
אני עושה לאותו בחור, כי לא האמנתי עד כמה יכול האבא 

להיות אטום לרחשי לבו של הילד". 
"בשעת לילה מאוחרת הוא מקיש על דלת ביתי ללא תיאום 
מראש, במקרה הייתי בבית. הוא נכנס פנימה ופרץ בבכי. הוא 
אומר לי: "ר' אהרן לא תאמין מה קרה לי, עשיתי כעצתך, 
ושאלתי את אבא שלי אם היה בסדר, הוא אמר לי 'כן, אבל 

התפללת מדי מהר'." 
"הילד נפגע עד עמקי נשמתו, ומאז כבר עברו כמה וכמה 
שנים, והוא לא מעז להתקרב לעמוד התפילה. אני בספק אם 
הוא יוכל להתפלל בשנת האבל על אבא שלו אחרי המאה 

ועשרים שלו..." 
"את האבא נשאיר רגע בצד, זה לא הנושא שלנו. בואו נראה 
מה אנחנו יכולים ללמוד מהסיפור הזה. מילה טובה! מחמאה! 
זה כל מה שהבחור הצעיר הזה צריך כדי לקבל ביטחון ולדעת 
שהוא מסוגל לגשת לעמוד. שימו לב כמה חשובה מילת פרגון, 
הקהל לא משער עד כמה המעיים של הבחור התהפכו לפני 
שעשה את זה. וגם אם זה בא לו בקלות, מה רע במחמאה? 

האם מישהו הפסיד פעם מכך שהחמיא לזולתו?" 
"להתרגל לפרגן ולהחמיא, זה עניין חשוב גם לאדם המחמיא 
עצמו, ולא רק לאנשים שזוכים לקבל את המחמאות. צריך 
לזכור שאלו ספיקות של דאורייתא, ולפעמים זה יותר מספק. 
מדובר פה על שפיכות דמים של ממש בחלק מן המקרים. 
למה לא להחמיא? מקובל בידינו שחזקה על מחמאה שאינה 

שבה ריקם. אף אחד לא נעלב ממחמאה!" 

לסיום, מהו המסר שאתה רוצה להעביר לציבור בסיפור הזה, או יותר 
נכון בצרור הסיפורים שסיפרת לנו? 

"המסר מאוד ברור: תהיה רגיש! תחשוב על השני! לך זה קל 
לגשת לעמוד או לעלות לתורה, אבל לא לכל אחד זה קל. אל 
תהיה כמו זבוב שתמיד מתנחל על פח האשפה. אל תחפש תמיד 
איפה למתוח ביקורת ואיפה להעיר הערות שעלולות לפגוע". 

"ויש לי גם מסר לשליח הציבור שהעירו לו, ולא משנה בן כמה הוא, 
אם הוא בן ששים ושבעים או שהוא נער צעיר בן 13 וחצי: 

דעו לכם, שכל העולם כולו לא שווה אפילו אנחה אחת, כך 
אומר השרף מקוצק. העירו לך? פגעו בך? אל תקים על זה 
אוהל, ואל תיפול פה. אם תשקע פה לא יהיה לך כח לצאת. 
קום, תנער מעצמך את הביקורת או ההערה הפוגענית, תפנים 
למי  ימצאו  תמיד  להעיר  שמתרגלים  שאנשים  העובדה  את 
להעיר. המשך הלאה בלי לחשוב עליהם כלל, ותמנע מעצמך 

הרבה מאוד כאב לב ומחשבות מטרידות". 

 "בעודי מנסה 
לאזור את הכח 

והאומץ לומר 
את הברכות, 
צעק מישהו 
מירכתי בית 

הכנסת: "שים 
שתי אצבעות 
בפה, יהיה לך 

קל יותר".
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ומדוע לא התיר החזו״א למרן רבי חיים קנייבסקי שליט״א לעבור לישיבת פונוביז׳  • הרבנית ר. צביון על זכרונות מבית אביה

 ''ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית'' (שמות כ''ד, ז')
'בית אמי': סבא מרן  הרבנית ר. צביון מספרת בספרה החדש 

'ושננתם לבניך' והרבה ללמוד עמו עוד  הסטייפלר קיים באבא 

מילדותו. היו זמנים שבהם היו יושבים ולומדים כשהחזון איש 

יושב לידם ומעיר את הערותיו. אבא סיפר כי הם למדו במשך 

השנים את רוב מסכתות הש"ס, גם את הקשות שבהן, כגון מסכת 

עירובין, מסכת חולין ועוד. אבא אף אומר, שאת מסכת בבא בתרא 

הוא זוכר פחות מיתר המסכתות מאחר שלמד אותה אחרונה, 

ולפיכך היא פחות 'גירסא דינקותא' בעבורו.

זה,  אחר  בזה  ספריו  את  לאור  סבא מוציא  את  שראה  אבא, 

השתוקק ללכת בדרכיו, וכבר משחר ילדותו התעסק בכתיבת 

מחברות וספרים.

אבא סיפר כי לאחד מ'ספריו' הראשונים, 

שבו העתיק למחברת את שמות התנאים 

והאמוראים המוזכרים בגמרא ואף 

ציין את מספר הפעמים שבהם 

מוזכרים, קרא 'קדש הקדשים'.

"קדש הקדשים?" שאל אותו 

החזון איש.

אינו  השם  כי  שהבין  אבא 

איש,  החזון  בעיני  חן  מוצא 

ה-ד',  קצה אותיות  את  מחק 

וכך שינה את שם 'הספר' ל'קרש 

הקרשים'...

בהזדמנות אחרת, כשהחל אבא 

'לחבר ספר' בשם 'שיח השדה' (כשמו 

של ספר שאכן הוציא בהמשך), הגיב החזון 

איש בחיוך בהמשכו שת הפסוק: 'טרם יצמח'...

שמחת בר - מצוה בהיכל הישיבה
אבא למד בילדותו בתלמוד תורה 'רבי עקיבא' (לימים תלמוד 

תורה 'מרכז'), שהיה אז התלמוד תורה החרדי היחיד בבני ברק, 

אצל המלמד הרב זלמן קוריץ והמשיך בישיבה הקטנה 'תפארת 

'משחק'  היה  בהפסקות  כיצד  זוכר  עמו  שלמד  יהודי  ציון'. 

במשחקים מקוריים: לספור כמה פעמים בש"ס מוזכרים שמות 

התנאים והאמוראים...

בהגיע אבא לגיל מצוות נערכה 'סעודת' הבר - מצוה בהיכלה 

'בית יוסף'. ודאי סבורים אתם שפינו את הספסלים  של ישיבת 

והסטנדרים וערכו שולחנות כיד המלך, אך לא כן – כל כולו של 

האירוע לא היה אלא שולחן צדדי שעליו הונחו מזונות ויין לפני 

המשתתפים. בו בזמן נמשך ה'סדר' בהיכל הישיבה כרגיל...

מאחר שלא נשלחו הזמנות, לא היו המשתתפים רבים בכמות, 

אבל היו גדולים באיכות. היו שם החזון איש, רבי מאיר קרליץ, 

הרב מפוניבז', שבאותם ימים עלה מליטא, ועוד. סך הכל קיבל 

אבא חמישה עשר ספרים, מה שמלמד על מספר המשתתפים... 

היו שם סידור, חומש, שני סטים של משניות, עוד ספרי קודש 

בודדים וגם מילון אנגלי שנתן שכן, ואבא מיהר לזורקו... סבא, 

שידע לעשות הכל במו ידיו, טרח ליצור מקום לספרים: הוא נטל 

ארגז תפוזים עשוי עץ, הוסיף מדף באמצעו, ָצַבע – והנה היה 

לאבא ארון מושלם. במשך השנים הוסיף ארגז על ארגז, וכולם 

התמלאו בספרים.

בישיבת לומז'ה
יוסף'  'בית  הגדולה  לישיבה  אבא  עלה  הקטנה  הישיבה  אחר 

כיון שלמדו בה מסכת 'יבמות', וסבא, שהיה ראש הישיבה, רצה 

ללמדו את המסכת. כאשר סיימו עבר לישיבת 'לומז'ה' שבפתח 

תקווה. בלומז'ה למדו באותה עת בחורים רבים שנעשו לראשי 

ישיבות, ביניהם: הגאון רבי מרדכי מן, הגאון רבי שמואל 

רוזובסקי ואחיו הגאון רבי יוסף ועוד.

אבא למד בלומז'ה כשבע שנים. במהלך שנים אלו 

נפתחה בבני ברק ישיבת פוניבז', וקבוצה גדולה מבחורי 

לומז'ה עברו ללמוד בה. הרב מפוניבז' רצה שגם אבא 

יעבור לישיבתו, אולם החזון איש הורה לו להשאר בלומז'ה, 

בנמקו: אין מן הראוי לרוקן את ישיבת לומז'ה מלומדיה!

בחלק מהתקופה שבה למד אבא בלומז'ה כיהן שם הרב 

שך כמגיד שיעור, ועל כן אבא רואה את עצמו כתלמידו. 

'משלוח  וינטרויב  בער'ל  הבחור  וחברו  אבא  שלחו  בפורים 

מנות' לרב שך, שכלל רשימת קושיות על רוב מסכתות הש"ס – 

קושיה לכל מסכת. הרב שך התפעל מאד ממשלוח מנות מקורי 

זה ושמר את דף הקושיות בין גנזיו.

המשגיח בישיבה באותה עת היה הגאון רבי אליהו דושניצר, 

שלדברי אבא, החזון איש העיד עליו כי הוא מל"ו צדיקים נסתרים 

שבדור. הוא היה מעשרת תלמידי החפץ חיים שעסקו בהוצאת 

הדיבוק המפורסם (בצעירותו היה רגיל לשטוח את שאלותיו בפני 

החפץ חיים, ובערוב ימיו היה משגר את שאלותיו לחזון איש דרך 

אבא. מתוך הרגל היה פונה לאבא: 'תשאל את החפץ חיים מה 

הדין לגבי...') אבא מספר עליו סיפורי נפלאות ממש, ואף טרח 

והוציא לאור יחד עם רבי שלום שבדרון ספר מחידושי תורתו 

בשם 'נחלת אליהו'.

סבתא היתה נותנת לאבא דמי כיס כדי שיקנה לו אוכל כדי 

שביעה, מה שלא היה בר - השגה במטבח הישיבה, אבל אבא 

לאבא  היתה  כבר  ואמא,  אבא  כשנישאו  ספרים.  בכסף  רכש 

ספריה שלמה...

(מתוך הספר בית אמי)

אבא אף אומר, שאת מסכת בבא בתרא הוא זוכר
פחות מיתר המסכתות מאחר שלמד אותה אחרונה,

ולפיכך היא פחות 'גירסא דינקותא' בעבורו

מרן רבי חיים קנייבסקי שליט״א
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עדכונים מידע שיעורים

077-2613337עכשיו בקו השיעורים של דרשו

הגאון רבי יחיאל מיכל שטרן שליט"א על האלמנה שמסרה נפשה לחנוך ילדיה, והתוצאות המפתיעות

"ָׁשמַֹע ֶאְׁשַמע ַצֲעָקתֹו" (שמות כ"ב, כ"א) 
שלמה  יוסף  רבי  הגאון  של  בנו  ז"ל  כהנמן  אברהם  רבי 
כהנמן זצוק"ל, סיפר סיפור מופלא - על כח החינוך שאשה 

אלמנה יכולה להחדיר בבניה, וכך סיפר:
בעיר  פוניבז'  ישיבת  עבור  דינר  נערך  הערבים  באחד 

יוהנסבורג שבדרום אפריקה. למחרת 
בצהריים התפנה מרן הגאון רבי 
יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל, לפתוח 
את המעטפות, אחת מהן הצליחה 
להפתיע את כל הנוכחים באותו 
מעמד בשל הצ'ק בעל סכום העתק 

שהכילה.
להדפיס  נהגו  לא  ההם  בימים 
את שם בעל החשבון על הצ'קים, 
את  לזהות  ידעו  לא  והנוכחים 
החתימה על מנת לבקר בביתו של 
התורם הנכבד. מרן הרב מפוניבז' 
ביקש לברר את זהותו של התורם. 
ימים  שלושה  וכעבור  לבנק  פנו 
סיפק הבנק את פרטי התורם ואת 

כתובתו המדויקת.
הסתבר שהוא מתגורר במרחק של שמונה שעות נסיעה 
ברכבת מיוהנסבורג. אך לא אדם כמרן הרב מפוניבז' ירתע. 
להביאו  מנהג  ביקש  לעיר,  כהנמן  הרב  מרן  הגיע  כאשר 
גם  העיר,  את  ועזב  בנסיעה  החל  הנהג  הרצויה.  לכתובת 
כאשר הגיע לפרברים לא עצר אלא המשיך והמשיך. תמה 
מרן הרב מפוניבז' באוזני הנהג, לאן הוא לוקח אותו הרי 
לא ייתכן שהגביר הגדול מתגורר באיזה חור, אך הנהג טען 

בתוקף שהוא נוסע לכתובת המדויקת. 
בסופו של דבר, נכנס הנהג לשכונה מוזנחת של פחונים, 
ושם עצר: "הנה הבית!" הצביע על מבנה עלוב שלא הזכיר 

כלל מראה של בית. 
מרן הרב מפוניבז' ביקש ממנו להמתין, שכן חשש להסתובב 
לבדו במקום כה עזוב ומוזנח. דפיקה בדלת ובעל הבית ניצב 

מולו. היה זה יהודי ליטאי נמוך קומה עם זקנקן ('א קמץ 
בערדל' כלשונו של הרב מפוניבז') שהכריז בקול: "ידעתי 

שתבואו לכאן".
הוא  ומדוע  לכאן,  שאבוא  ידע  איך  ואיזהו,  זה  הוא  מי 

מתגורר בצריף עץ? תעלומה רודפת תעלומה...
את  וסיפר  היהודי,  פתח  הכל!"  לכם  "אסביר 

סיפור חייו המדהים. 
אותו ואת שמונת אחיו היתומים, גידלה אימם 
האלמנה בליטא, בעיר סמוכה לפוניבז'. הם חסכו 
לחם מפיהם, על מנת להאכיל את העגלה הקטנה, 
כדי שתגדל ותתן חלב, אזי יוכלו למכור את החלב 

ובכסף שירוויחו ישכרו מלמד.
מה   - ותורה  חלב,  העגלה  נתנה  לא  בינתיים, 

תהא עליה? 
שכרה האלמנה מלמד על חשבון החלב העתידי 
שבוא יבוא. חלף חודש וחלב אין. פרצה האלמנה 
בבכי מר והבטיחה למלמד שהוא יהיה הראשון 
שיהנה מתנובת העגלה. חלף חודש נוסף והמלמד 
הודיע שיש לו הצעת עבודה עם כסף מזומן, ולא 
והוא  להאכיל  ילדים  יש  לו  גם  חלב עתידי.  עם 

נאלץ להפסיק ללמד את היתומים.
האלמנה ניצבה מולו רועדת, מעיניה זלגו דמעות, והכריזה 
את  ותלמד  במתנה,  העגלה  את  לך  "קח  ניצחון:  בנימת 
הילדים שלי תורה בכל שוויה, ובהמשך השם כבר יעזור..." 
בלב כבד נטל המלמד את העגלה. האלמנה והיתומים נותרו 

ללא משען אך עם תורה.
"כך חינכה אותנו אמא", סיים היהודי, "וכאשר שמעתי 
שלאחר המלחמה קמתם להעמיד מחדש את התורה בארץ 
לי,  אשר  כל  את  בדרכה. מכרתי  ישראל, החלטתי לצעוד 

רשמתי את כל הסכום על הצ'ק ועברתי להתגורר כאן. 
בשל הסכום הגדול שתרמתי, ידעתי שתבואו הנה, אך דעו 

לכם שזוהי התרומה האחרונה שלי..."
(מתוך 'מידות והנהגות טובות' - הרב יחיאל מיכל שטרן)

למחרת הדינר עבור ישיבת פוניבז', שנערך בדרום אפריקה,
התפנה מרן הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל לפתוח את המעטפות, 

אחת מהן הצליחה להפתיעו בשל הצ'ק בעל סכום העתק שהכילה

מרן הגאון רבי יוסף שלמה כהנמן זצוק"ל
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האם מותר למסור אבידה למחלקת האבידות של המשטרה? מה אעשה בחפץ המונח בארון חשמל?
האם מספיק לפרסם מודעה במקומון השכונתי? 

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א

הנה סיפור נפלא מקורות יהודי תימן בדורות עברו. 
הסיפור, המובא בספר 'בסערות תימן', מסופר בלשון 
אותנטית עסיסית, בצירוף משפטים תימניים מקוריים.

"שני חברים עסקו במסחר שנים רבות, עד שאמרו הבריות שום 
דבר אין בכוחו להחליש את האהבה והידידות ביניהם. תמיד, עם 
עלות השחר, היו השניים שמים את הסחורה על חמורים ויצאו 
יחד לכפרים למכור סחורתם. כך הצליחו במסחרם ולא ידעו עוני. 
באחד הימים, והם כבר לא בבחרותם, אמר סעדיה לחברו סאלם: 
"אני מוכרח למהר היום לביתי. נזכרתי שהיום הוא יום "היאהר-

ציאט" לאבי-מורי ועלי להיות בבית הכנסת. סיים אתה את מכירת 
הסחורה ומחר נתראה". 

"טוב" - ענה סאלם – "יהי אלוקים עמך". עלה סעדיה על חמורו 
וכל הדרך זירזו שילך מהר, עד שהתכסה 
החמור בזיעה. בא סעדיה לעיר, שהה 
החוצה.  ויצא  הכנסת  בבית  מה  זמן 
הוא יוצא והנה ראה מרחוק את חברו 
סאלם. סעדיה, שרק עכשו הבחין שאיבד 
את ה"כורדה" שלו, הוא שקיק הכסף, 
מצאת  ואמר: "אולי  סאלם  אל  פנה 
את הכורדה שלי?". ענה סאלם: "כן, 
מצאתי. מרוב חפזון נפלה עליך. טוב 
שאני מצאתי את הכורדה ולא אחר" 
ונתן לסעדיה את הכורדה שלו. סעדיה 
התחיל למנות את הכסף. בין כך ובין כך 

עמדו אנשים רבים מיוצאי בית הכנסת סביב שני החברים. התחיל 
סעדיה צועק: "אוי לי, אוי לי. היו בכורדה ארבעים ריאל והנה רק 
עשרים". סאלם צחק ואמר: "אם יש לך רצון להתלוצץ, הרי זה 
סימן טוב". אך סעדיה המשיך: "באמת התורה, אין כל חשק לצחוק. 
חסרים לי כאן עשרים ריאל. אוי שנחפזתי מעשה חפזון סופו רזון". 
סאלם לא הבין, אך התאפק וקרא: "מנה ידידי עוד הפעם את 
הכסף וחשוב, אולי היו לך רק עשרים ריאל? הן הכורדה סתומה 
בפתחה ואין לחשוב שנפלו ממנה ריאלים". אמר סעדיה: "הנה 
מניתי שוב והכסף חסר". סאלם כאב לבו וחשב: "אני לא פתחתי 
היה  ניכר  לעשות?".  מה  גזל,  לקחתי  שלא  ובודאי  הכורדה  את 

שבלבו הוא מצטער.
לפתע התחיל סאלם מדבר אל עצמו ואמר: "הא", "נפלתי בפח, 
יצרי השיאני לקבל טובת הנאה בשכר טרחתי. הייתי בטוח שלא 
תדע בדיוק חשבון כספך והוצאתי מן הכורדה עשרים ריאל". עוד 
הוא מדבר הוציא הוא עשרים ריאל מכיסו ונתנם לסעדיה ואמר 

לו: "סלח נא לי וקבל את שלך, הרי לך עשרים ריאל".
לך"  מחול  לך,  את הכסף לכורדה ואמר: "מחול  סעדיה הכניס 

והלך לו. הלך סאלם מהר לביתו למען לא יראו העומדים כי דמעות 
עומדות בעיניו והענין היה לשיחת האנשים בעיר. 

נכנס לביתו ואשתו קבלתו במאור פנים ובברכה: "אירחיב לביתך!". 
והוא כמעט לא יכול היה לדבר. רק בחדר סיפר לאשתו את כל 
המעשה ואמר: "האם אקח כסף לא שלי? אפילו מגוי לא אקח. קל 
וחומר מידיד". ענתה אשתו: "למה עשית זאת, לתת לו מכספך"? 
השיב סאלם: "וכי מה הייתי צריך לעשות?". "לירוק בפניו"! ענתה 
האשה והוסיפה: "אחרי כה הרבה שנים רבות ביחד, הוא חושד בך? 
האשה החזיקה בדעתה ואמרה לבעלה: "האם בשביל מצות השבת 
אבדה, היית צריך להוסיף לו משלך?" סאלם המשיך לדבר ולנחם 
את אשתו וזו כאשה נאמנה וטובה, מיהרה להביא לו מן התבשיל 
עליהם  כבד  ולבם  לאכול  שניהם  ישבו  "'קישר".  וקפה  שהכינה 
מן הדבר שקרה. ראה כך אמר סאלם לאשתו "יא מארה. המשל 
אומר, מצוות לא נקנות בקלות כמו שמפצחים אגוזים. מצוה 
אמיתית צריכה לעלות בכסף ולפעמים גם בקרבנות. אני יודע 
שלא פתחתי את הכיס הכסף שלו ולא נגעתי בכספו והקב"ה 
זימן לי מצוות השבת אבדה". כך דיבר בפיו, אך לבבו היה מר 
עליו מאד על כך שחברו חשד בו והחליט לא לדבר איתו לעולם. 
באותו הלילה נפתחה דלת ביתו של סאלם וסעדיה נכנס לחדר 
הגדול והוא כאדם שרץ בדרך ארוכה. "הייא עליכם שלום", אמר 

לסאלם, "באתי לומר לך שלא התנהגת עמי כאח". 
"מה קרה" - שאל סאלם- "נזכרת שחסר לך עוד כסף?"...

ענה סעדיה בבושת פנים: "עוד כסף... עוד כסף... למה אתה 
מענה אותי? למה נתת לי כסף שלא לקחת ממני, שלא מגיע לי?" 
השיב סאלם: "לא מגיע לך? הלא דרשת מידי!". ענה סעדיה: 
"לא דרשתי, אמרתי שחסר לי. אמת היה חסר". אמר סאלם: "אם 

היה חסר, מי לקח אותו?". 
השיב סעדיה בצער: "מי לקח אותו? אני לקחתי. אני הטיפש ועם 
הארץ. בצהרים שלמתי ליחיא עשרים ריאל ושכחתי ולא רשמתי 
אצלי. כשבאתי הביתה נזכרתי בדבר. עכשיו מיהרתי אליך להחזיר 

את הכסף ולבקש סליחה ומחילה". 
"לא, לא אקח את הכסף, סעדיה, ואם רעב אתה שב ואכול אתנו". 
"חוס ורחם עלי, אל תלעג לי, באתי הנה לא כחוטא ופושע להחזיר 

לך הכסף ולבקש מחילה".
"הכסף אינו שלי" - ענה סאלם"- אני הפקרתי אותו ברגע שמסרתי 
לך אותו". וסעדיה התחנן: "אי אפשר שאשאיר את הכסף אצלי. 
הוא שורף את בשרי ואת נשמתי". אמר לו סאלם: "וכי דאגת אתה 
לשרפת נשמתי? על זה היית צריך לחשוב קודם בטרם לקחת את 
כספי. רוצה אתה להחזיר לי את כספי בחשאי מה שקבלת ממני 
בראש חוצות ובקולי-קולות וזה שנקרא בפיך כפרת עוון? בזה 
אתה אומר לטהר את נשמתך? ומה על חרפתי ובושתי? וכי שוות 

בעיניך ולא כלום?".

"דבר אחד אני מבקש ממך, עזוב את ביתי ואל תוסף
ראות את פני. עשה בכספי מה שתרצה". יצא סעדיה והוא עוד

על סף הבית ואמר: "אתה נוקם ונוטר, אכריח אותך לקבל את שלך,
בדין תורה אכריח אותך, שלום לך"

המשך בעמוד הבא >>>
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ראה כך סעדיה וקרא בקול: "אני מוכן להכריז על פשעי בפני 
קהל ועדה"! ענה סאלם בתוקף: "מי יאמין לך?! כל השומע יאמר 
כי בחמלתך עלי, אתה רוצה לטשטש את הגנבה שלי ולטהר אותי 

בפני הבריות".
"אם כך, מה אתה דורש ממני?" - צעק סעדיה. השיב לו סאלם: 
"דבר אחד אני מבקש ממך, עזוב את ביתי ואל תוסף ראות את 
פני. עשה בכספי מה שתרצה". יצא סעדיה והוא עוד על סף הבית 
ואמר: "אתה נוקם ונוטר, אכריח אותך לקבל את שלך, בדין תורה 

אכריח אותך, שלום לך". 
בבוקר למחרת בא שליח בית- הדין לביתו של סאלם ואמר לו 
שהאב"ד מבקש שיבוא לדין תורה. בקול רועד מדמעות שחנקו את 
גרונו סיפר סעדיה את המעשה בכסף שחשב שנאבד, וכשנתגלתה 
לו טעותו רצה להחזירו לסאלם ולבקש מחילה, אך זה מאן לקבל 
כספו ושלח אותו מעל פניו, ואמר: "מוכן אני להודות בפשע ולקבל 

עלי כל קנס וכל כופר שיושת עלי". כך קרא סעדיה בלב שבור. 
סאלם הנבון, שנודע כתלמיד חכם, ענה: "לא אקבל את כספי, 
באותה  אקיימנה?  לא  ואיך  אבדה  השבת  לידי מצות  התגלגלה 
שעה היה בעל דיני בטוח שהסכום חסר לו ואני לקחתי כסף לא 
לי". והוסיף: "וכי חשב אז סעדיה שכל המלבין חברו ברבים כאילו 
שופך דמו?!" הדיינים ניסו בכה ובכה, הביאו פסוקים מן התורה 
ומן ההלכה לפייס בין שני הניצים, אך סאלם בשלו: "רבותי! לא 
היתה לי ברירה באותה שעה שנתתי כספי, הכרתי בפניהם של 
העומדים סביבנו באותו יום שיש מהם חושדים בי, לכן נתתי לו 
את כספי. חשבתי שגם לו תבעתי דין תורה על עלילה זו הייתי 

נחשב כגנב בעיני אנשי עירי ימים רבים". 
הדיינים השתוממו ולא ידעו מה יהיה דינם. ולאחר התייעצות 
רואים  כשרים!  יהודים  נא  הדיינים: "שמעו  הרבנים  אחד  קרא 
אנו שאתם שניכם אנשי אמת, שונאי בצע ולוואי וירבו כמותכם 
בישראל. אולם ריב ומחלוקת סופם מדנים ושנאה, אפשר לעשות 
בכסף, שהוא מקור המריבה, מעשה טוב. האם לא טוב לכם לשתף 
עצמכם במעשה צדקה בכסף זה? אתה - סאלם מוותר על כספך 
וסעדיה מוכן להוסיף על עשרים הריאל עוד עשרים. עשו מצוה 
גדולה בכסף רב זה והכניסו חתן וכלה עניים לחופה". כל קהל 
השומעים הללו את מורי הקהל, הסכימו שניהם לפסק הדין, וכולם 

ששו ושמחו על סופו הטוב של המעשה"...
•••

על המדרכה מונח צעיף בצבע כחול-ירוק. אין כמעט ספק שפריטי 
הלבוש החורפיים הללו נפלו כעת מהילקוט של אחד ממאות ילדי 
וילדות החמד הלומדים במוסדות הסמוכים. האם להרים את הכפפה, 
תרתי משמע, ולנסות לאתר את בעליה באחד הגנים או הכיתות, 
או להשאירה במקומה, כדי שהילד/ה יבואו ויחפשו אותה בעצמם?

מצאנו משחק הנמכר בשקל ב"הכל בשקל" ומצבו המשומש אינו 
מזהיר במיוחד. האם מוטל עלינו לתלות מודעות ולנסות לאתר את 

הבעלים, כשהמשחק שווה סכום מזערי? 
בשונה מכל ההלכות המופיעות בטור ובשולחן ערוך, טרחו הטור 
והשולחן ערוך לכתוב בתחילת הלכות השבת אבידה שיהודי שהרים 
מציאה כדי לקחתה לעצמו, עובר בשני איסורי תורה של "לא תוכל 
להתעלם" ו"לא תגזול", ומבטל מצוות עשה של "השב תשיבם". 
רבים סבורים בטעות שמצוות השבת אבידה היא מעשה חסד ותו 
לא, סוג של מידה טובה ונחמדה. אך לא, זוהי מצווה מפורשת 
מהתורה, המסתעפים ממנה, כפי שכתבו מוני המצוות, עוד מספר 
מצוות, כמו "ואהבת לרעך כמוך", "לא תעמוד על דם רעך" ו"לא 
שליט"א  פיינהנדלר  יחזקאל  רבי  הרה"ג  עמיתו".  את  איש  תונו 
כותב בהקדמת ספרו "השבת אבידה כהלכתה", שלרוב האנשים אין 

ידיעה ברורה בהלכות השבת אבידה והם סומכים על ידיעותיהם 
מלימוד פרק "אלו מציאות" בחיידר. ישנם שלוקחים את האבידה 
לביתם ומכריזים עליה כעבור זמן ממושך, בזמן שבעל האבידה כבר 
שכח והתייאש מאבידתו. ישנם שמרימים מציאה ומניחים אותה 
על גדר סמוכה או בסמוך למודעת ה"השבת אבידה" שכתבו או 
שמוסרים את האבידה ללא סימנים ברורים וטובים. בכלל מצוות 
השבת אבידה ישנה הלכה שעלינו להודיע לאדם כשאנו רואים 
שיש לו נזק. פנסי מכוניתו נשארו דלוקים, המפתח נשאר מחוץ 
לדלת, התפוצץ לו צינור בגינה וכדומה. האם אנו ערים מספיק לכך? 
כאשר אנו רואים אבידה שאין בה סימנים, לפי רוב הפוסקים 
פטורים מלהגביה אותה, וכך הכריעו להלכה מרנן הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל והגר"נ קרליץ שליט"א. הגר"מ גרוס שליט"א מביא בספרו 
"משפט האבידה" בשם מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל  שחייבים להשיב 
אבידה גם כשהבעלים לא מחפשים אחריה, כיון שאי חיפושם אינו 
מוכיח על ייאושם מהאבידה, שהרי אולי סבורים הם שימצאו את 
האבידה באחד מחדרי הבית וכדומה. השולחן ערוך פוסק שאין 
צורך להשיב אבידה שאינה שווה פרוטה, אך מה יקרה אם מצאנו 
תמונה שאינה שווה בשוק ולו פרוטה אחת, אך למי שאיבד אותה 
היא בהחלט שווה ונחוצה? נחלקו בכך רבותינו. לדעת הנתיבות 
המשפט עלינו להשיב רק אבידה שיש לה ערך בשוק של פרוטה, 
אך לדעת החזון איש, הגר"מ פיינשטיין והגרי"ש אלישיב, צריכים 
להשיב תמונה או כל דבר אחר שבעליה מחשיב אותה ומוכן לשלם 

עליה לפחות פרוטה.
פתחנו ארון חשמל באחד הבניינים וגילינו שם ספר או דבר יקר 
אחר. מצאנו משהו בתוך צמחייה עבותה או בכל מקום מחבוא. 
פסק השולחן ערוך שאם מסתבר לנו, ואפילו כשאנחנו מסופקים 
ולא בטוחים, שהחפץ הוחבא שם בכוונה, אל לנו לגעת בו. אך אם 
הרמנו את החפץ ולקחנוהו לביתנו, אסור לנו להחזירו למקומו, 
אלא צריך להכריז עליו, אם יש בו סימן, ואם אין בו סימן, עלינו 
להשאירו אצלינו עד שיבוא אליהו הנביא. ואמנם כתבו הפוסקים 
שאם הרמנו את האבידה בידינו, אך עדיין לא עזבנו את המקום, 

אנו יכולים לשוב ולהחזירה למקום המחבוא שם היתה.
נפסק להלכה (שו"ע יור"ד רסב,ג) שמוצא אבידה חייב להכריז 
ולפרסם על כך שמצא את האבידה והבעלים יכול לקבלה אצלו. 
האבידה.  מציאת  פרסום  של  דוגמאות  מספר  הביאו  הפוסקים 
לתלות מודעות בבתי הכנסיות באזור בו נמצאה האבידה, לתלות 
מודעה במקום בו מצא את האבידה. החתם סופר מציע לפרסם 
אם  ואמנם  האבידה,  מציאת  על  המקומית  בעיתונות  מודעה 
מערכת העיתון גובה תשלום על פרסום המציאה, פסק השולחן 
ערוך (רסה,א) שאין חובה על המוצא להוציא כסף עבור הכרזת 
האבידה. לכן, כך כתב מרן הגר"מ פיינשטיין זצ"ל, אין צורך לפרסם 
מודעה בעיתונות בתשלום, ואולם כשנראה שבעל האבידה יהיה 
מוכן לשלם את הוצאות פרסום האבידה, פסק שולחן ערוך הרב 

שעל המוצא לפרסם על דבר האבידה בתשלום.
מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל הורה שאפשר למסור אבידה למחלקת 
על  שומרת  שהמשטרה  שברור  בתנאי  המשטרה,  של  האבידות 
האבידה במקום שמור וטוב והם מחזירים את האבידה רק לאחר 
נתינת סימנים כהלכה. אך אם התברר שהמשטרה מחזירה את 
האבידה לכל דורש, גם מבלי שמסר סימנים ראויים, אסור למסור 
האבידה  פרטי  את  למסור  אפשר  כמובן  אך  האבידה,  את  להם 
למשטרה והשוטרים יפנו את אלו שביררו עליה למוצא האבידה.

הלכות השבת אבידה רבים הם. הבה ונלמד אותם, כפי שמתנהגים 
יהודים שרוצים ללמוד ולקיים!

>>> המשך מעמוד קודם 
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הרב ניסן אהרן טוקצ'ינסקי זצ"ל, מנהלה של 'עץ חיים' מתמודד עם איומים 

"ְוִכי ָיִזד ִאיׁש ַעל ֵרֵעהּו ְלָהְרגֹו" (שמות כ"א, י"ד) 
ירושלים של שנת תש"ז משולה היתה לחבית חומר נפץ, שדי 

בניצוץ אחד כדי להבעיר אותה. החיילים הבריטים, אדומי הכומתה, 

התהלכו ברחובות העיר אכולי זעם ותסכול, כשחברי המחתרות 

היהודיות מזנבים בהם בפעולות ודוחקים בהם לעזוב את הארץ 

עליה קבלו 'מנדט' לשלוט.

מעבר לסכנות היומיומיות ולקשיים הגשמיים, היתה זו תקופה 

לא פשוטה עבור עולם התורה. לא מעט צעירים מבתים טובים, 

נתפסו אז לקבוצות המחתרות השונות שהלהיבו את רוח הצעירים 

בפעולותיהם הנועזות. אנשי החינוך ניהלו אז מאבק קשה מול הסחף 

החמור שמשך אחריו בחורים סוערי מזג.

בתקופה מורכבת זו נקרא הרב ניסן אהרן 

טוקצ'ינסקי זצ"ל אל הדגל. אביו, הגאון 

המפורסם, רבי יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי 

זצ"ל, מנהלה של 'עץ חיים' התקרב לגיל 

שלא  יחידו וחביבו  בנו  והוא,  הגבורות, 

נקרא  עשורים,  שני  רק  לו  מלאו  מזמן 

לסייע לו ולעמוד לימינו בניהול המוסדות 

המפורסמים.

"אבא זכרונו לברכה", אומר לנו בפתח 

השיחה בנו הגדול, הגאון רבי צבי אריה 

טוקצ'ינסקי שליט"א, "קיבל מאביו, רבי 

בניהול  רבות  והנהגות  הוראות  מיכל, 

המוסדות. אך יותר מהכל הוא ירש ממנו 

את המסירות וההקרבה למען הישיבה, את הגישה הבלתי מתפשרת 

לפיה טובת הישיבה קודמת לכל דבר אחר, אפילו לחיים שלו!"

והסיפורים הבאים, אותם אנו שומעים לראשונה, משקפים את 

האמירה הזו יותר מכל.

אם לא תסכים, נירה בך!
הדפיקות שנשמעו על חדרו של ר' ניסן באותו בוקר, לא הסגירו את 

הדרמה העומדת להתרחש בעקבותיהם. בפתח ניצבו כמה צעירים.

לאחר שהגיפו אחריהם את הדלת, החל אחד מהם לדבר אליו 

בבוטות: "שמע טוב, הארגון הצבאי הלאומי (האצ"ל) מתכנן לערוך 

בעוד כמה ימים התקפה רצינית על בניין המשטרה הבריטית ב'מחנה 

יהודה'. זו עומדת להיות פעולה משולבת בכמה זירות, שתנחית 

בבת אחת כמה מכות כואבות על ראשם של הבריטים בירושלים".

'הוסטאשפא'  הכוונה היתה לאותה תחנת משטרה מיתולוגית, 

כפי שנקראה בערבית בימי הטורקים, על שם בית החולים העירוני 

ששכן אז מולה, זו ששני אריות נאים מפוסלים מאבן ניצבים עד 

היום בשעריה. התחנה הזו גובלת בבניינה ההיסטורי של 'עץ חיים', 

רק חומת אבנים מפרידה ביניהם.

על תחנה זו סיפר מרן הגרש"ז אויערבאך זצ"ל, שהיה מפארי 

גידולי 'עץ חיים', את המעשה באחד המלמדים ב'עץ חיים', שהבטיח 

לתלמידיו כי האריות המפוסלים האלו - כוח ייחודי יש להם, אם 

הם שומעים צלילי תזמורת הם פוצחים מיד בריקוד ומתחילים 

להתנועע כאילו יש בהם רוח חיים.

התלמידים קיבלו את הדברים בתמימות, למחרת הביאו מביתם 

תוף וחליל, לאחר הלימודים החלו לנגן וציפו שהאריות יצאו במחול, 

מה שכמובן לא קרה. למחרת כשבאו וסיפרו למלמד כי דבריו לא 

התגשמו ענה להם בחיוך: "כנראה שלא דייקתם מספיק בדבריי, 

אמרתי שאם הם ישמעו תזמורת הם ירקדו, אבל הרי אין להם 

אוזניים, אז הם לא שמעו מאומה"...

הבחור ה'אצלני'ק' המשיך לתאר בעיניים 

הנרקמת,  הנועזת  התכנית  את  בורקות 

באמצעי  הבריטית  התחנה  את  להפגיז 

תחמושת ולמוטט אותה על יושביה, בעוד 

ארשת התדהמה שעל פני המנהל ר' ניסן 

הולכת ומתגברת. 

"אני לא מבין?" פנה אליו ר' ניסן, כשזה 

מה  ולזה?  לי  קלה, "מה  אתנחתא  ערך 

רוצים אתם ממני?"

מבלי  הצעיר  חייך  מאוד",  "פשוט 

שתעמידו  צריכים  "אנחנו  להתבלבל, 

לרשותנו את אחד החדרים של 'עץ חיים', 

שצופה ישירות לבניין המשטרה, משם נוכל 

לתצפת בקלות על השוטרים הבריטים, 

בלי לעורר חשד, ובבוא העת לירות משם עליהם את חומרי הנפץ, 

את הרימונים והפצצות"...

"חס ושלום, אין על מה לדבר!" נשמע בפסקנות קולו של רבי 

ניסן. "אתם רוצים לבוא להתמקם אצלי בבית, לערוך משם תצפיות? 

בבקשה, אני לא אעמוד בדרככם. אבל כאן בישיבה? בשום אופן. אין 

לי שום זכות וסמכות לאשר לכם לעשות זאת. הישיבה היא קודש 

קודשים, היא נועדה ללמוד ולהתפלל, לא לשום מטרה אחרת".

"הרי לכולנו ברור מה יהיו ההשלכות של פעולה כזו", ניסה ר' 

ניסן לדבר אל ליבם של הצעירים, שהקשיחו פנים לשמע דבריו. 

"הבריטים הרי יגלו מיד שהישיבה שיתפה פעולה עם המחתרת, 

ומה יקרה אז? ראשי הישיבה הדגולים, התלמידים הרבים, כולם יהיו 

צפויים לסבל ועונשים, יהיו כאן ביקורות פתע ומעצרים המוניים, 

ומי בכלל יודע כיצד יסתיים הדבר?..."

"לא! אני לא יכול לתת יד לדבר כזה בשום אופן!" פסק ר' ניסן 

בקול נחרץ.

ה'אורחים' הבלתי קרואים התכוננו כנראה לתגובה מן הסוג הזה. 

באותו רגע הם שינו את הטון, החלו להלך אימים ולהבטיח שהדבר 

לא יסתיים בטוב. ר' ניסן אינו נבהל מהאיומים ועמד על דעתו 

ר' ניסן טוקצ׳ינסקי אינו נבהל מהאיומים ועמד על דעתו.
אבל אז לפתע, שלף אחד מהם אקדח טעון והישיר אותו לפניו

של ר' ניסן, שהלבינו באחת כסיד...

המשך בעמוד הבא >>>

הרב ניסן אהרן טוקצ'ינסקי זצ"ל
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רבי שלמה לוינשטיין שליט"א בסיפור שסיפר מרן הרב שך זצ"ל, על האדמו"ר שהעניק לחסידיו הזדמנות מיוחדת...
"ַוֲעַבְדֶּתם ֵאת ה' ֱאקיֶכם" (שמות כ"ג, כ"ה)

אנו מבקשים מה' שישמע את קולנו, אולם עלינו לזכור כי כדי 
שהתפילה תישמע – צריך גם לדעת איך להתפלל... המעשה הבא 

אותו סיפר רבי אלעזר מנחם מן שך זצ"ל - ימחיש זאת היטב.
מעשה באדמו"ר שהעניק לחסידיו הזדמנות מיוחדת. הוא אמר 
להם להתפלל לקדוש ברוך הוא – כל אחד על מה שחשוב לו באמת, 
והבטיח כי הוא, האדמו"ר, יאמר להם מה השיב ה' לתפילותיהם...

בין החסידים התעורר רעש גדול. וכי מילטא זוטרתא היא, לקבל 
תשובה ישירה מהקדוש ברוך הוא? ואמנם, כל חסיד התבודד לו 

בפינתו, התפלל מעומק הלב, 
ולאחר מכן ניגש החסיד 
הראשון אל הרבי וביקש 
לדעת: "מה השיב הקדוש 

ברוך הוא על בקשתי?"
נענה ואמר  חייך,  הרבי 
שאומר  "לפני  לחסידו: 
לך מה השיב הקדוש ברוך 
הוא, אומר לך מה ביקשת... 
ובכן אתה אמרת כך: 'ריבונו 
של עולם, תראה אני מאד 
מאד רוצה לעבוד אותך, 
לי  יש  לעשות?  מה  אבל 

בעיות... חסר לי כסף בבנק, הבריאות שלי לא משהו, וגם נחת 
מהילדים לא מי יודע מה...

את  שתקרע  אפשר  אם  מבקש  רק  אני  עולם,  של  ריבונו  לכן 
התיק שלי בקופת חולים, ותפקיד לי מיליון דולר בבנק, לא בשביל 
להשתמש... אני באמת לא צריך כל כך הרבה... רק בשביל שאוכל 

להיות רגוע! חוץ מזה, יעזור לי מאד אם תהיה לי הכנסה קבועה 
מהילדים  נחת  גם  וכמובן,  חודש,  בכל  דולר  אלפים  עשרת  של 

והצלחה בשידוכים שלהם, כי בלי זה כלום לא שווה...
אם רק תיתן לי את זה, אני מבטיח שלא תכיר אותי... אני אשתנה 
לגמרי – מהקצה אל הקצה! בכל בוקר אשהה בבית הכנסת מצאת 

החמה ועד צאת הכוכבים, ואפילו שעה שעתיים אחר כך!'..."
"נו... אמור לי את האמת", פנה הרבי אל החסיד הנבוך, "האם לא 

כך אמרת?" החסיד אישר את הדברים בניע ראש. 
"ומה ענה לי הקדוש ברוך הוא?" שאל החסיד בציפיה דרוכה, 
והרבי השיב בקיצור ואמר: "הרבונו של עולם אמר 'שמויחל טויב'ס' 

(בלי טובות)!"...
והלקח ברור. אנו משכנעים את עצמנו שהחיסרון באיכות עבודתנו 
אינו באשמתנו, יש לנו קשיים, ניסיונות, התמודדויות ובקיצור: כולם 

אשמים חוץ מאיתנו...
אולם לאמיתו של דבר, הקדוש ברוך הוא אינו מחפש מי שיקיים 
אדרבא,  מלאכים!!  לו  יש  זה  בשביל   . . ניסיונות. בלי  דברו  את 
רצונו,  את  ונעשה  מצוותיו  את  רוצה שנקיים  הוא  ברוך  הקדוש 
דוקא מתוך הקשיים והניסיונות! דוקא מתוך כך שבני אדם אנו, 

עם יצרים וקשיים!
נכון, אנחנו לא מושלמים, וגם לא יכולים להיות כאלו, אבל בדיוק 

את זה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו!!
לפיכך, אם רצוננו באמת שתתקבל שוועתנו, אל נא נבקש בקשות 
שאינן יכולות להתקבל... לא נבקש אפשרויות בלתי מוגבלות לעבוד 
את ה' מבלי מפריעים, שכן תפילה מעין זו לא תתקבל לעולם! אך 
יכולים אנו לבקש על סייעתא דשמיא, על עזרה בפרט כזה או אחר, 

אבל את העבודה לא נוכל לחסוך בשום פנים ואופן!
(מתוך הגדה של פסח – 'ומתוק האור')

"ריבונו של עולם, אני רק מבקש אם אפשר שתקרע את התיק שלי 
בקופת חולים, ותפקיד לי מיליון דולר בבנק, לא בשביל להשתמש...
אני באמת לא צריך כל כך הרבה... רק בשביל שאוכל להיות רגוע!"

מרן הרב שך זצ"ל

>>> המשך מעמוד קודם

אקדח טעון, והישיר  מהם  אחד  שלף  לפתע,  אז  אבל  בנחרצות. 
אותו לפניו של ר' ניסן שהלבינו באחת כסיד...

לא היה זה סוד, שאנשי המחתרת מסוגלים להכל, הם לא היססו 
להשתמש בנשק ולחסל את כל מי שעמד בדרכם. ר' ניסן כבר 
התכונן לגרוע מכל, אך הצעיר משום מה לא לחץ על ההדק. "אנחנו 
עוד נתראה, אתה על הכוונת.. חכה חכה, אנחנו עוד נמצא אותך", 
וחבריו  שהוא  אחרי  מילותיו המאיימות,  בחדר  להדהד  המשיכו 

יצאו בטריקת דלת זועמת.
אל תפחד מהם!

המאורע הזה לא הותיר את ר' ניסן שווה נפש. הוא שב לביתו 
מודאג ונסער כשאינו יודע כיצד לנהוג. מחד ברור היה לו היטב 
מה יקרה אם יאפשר לאנשי המחתרת לפעול מתוך בנייני הישיבה, 
מאידך גיסא הרי הוא אברך צעיר, אב למשפחה וילדים רכים, כלום 
המסוגלים  אנשי המחתרת  של  ראש באיומיהם  להקל  לו  מותר 

לירות באדם ברחוב מבלי למצמץ...
מרן  הקדוש,  הרבי  אל  ולנסוע  לקום  החליט  ערב  באותו  עוד 

אדמו"ר רבי אהרן מבעלזא זי"ע, לשטוח בפניו את שאלתו. הרבי 
מבעלזא שהה אז בירושלים. המשמשים בקודש ששמעו ממנהלה 
'עץ חיים' כי מדובר בעניין דחוף שאינו סובל דיחוי,  הצעיר של 

מיהרו להכניס אותו לקודש פנימה.
הרבי, מרן מהר"א מבעלזא, האזין לשאלה בכובד ראש. לאחר מכן 
נשא את עיניו הטהורות לשמים והשיב, בשפה שאינה משתמעת 
לשתי פנים: "היו רגועים, מי שמפחד מהקב"ה אין לו מה לפחד 
מאף אדם! יפה אמרת להם ואל תחשוש מהם, הם לא יוכלו לעולל 
לך כל רע"... כיון ששמע ר' ניסן את הדברים יוצאים מפורש מפי 
הרבי נגולה אבן מליבו, הוא ידע כבר שאין לו יותר ממה לחשוש.

ומדבריו של הרבי לא נפלה שערה ארצה. האיום באקדח, מיותר 
לאנשי  גרמה  ניסן  ר'  של  נחישותו  התממש.  לא  מעולם  לומר, 
המחתרת לסגת מהתכנית המקורית, ולמצוא דרך אחרת לביצוע 
'מחנה יהודה', שאכן בוצעה בליל ז' כסלו  המתקפה על משטרת 

תש"ז ונחשבה לאחת הפעולות הזכורות של ארגוני המחתרות.
(מתוך המבשר 'קהילות')
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תלמיד חכם מופלג וירא שמים, שהדרך לגן עדן היתה חסומה עבורו... למה???
הרב ישראל מאיר שושן

"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם" (שמות כ"א, א')
הזוהר הקדוש מביא את תרגום אונקלוס על הפסוק 
ר, ֳקָדֵמיהוֹן. וממשיך הזוהר  ַתְסדַּ יַניָּא, דְּ ין, דִּ הזה: ְוִאלֵּ

הקדוש "אלין אינון סדורין דגילגולא" כלומר, זהו סוד הגלגול.
מטבע  מצאתי  לו: "רב'ה,  ואמר  איש  לחזון  הגיע  חסידי  בחור 
ודאי  כי  אומרת  הגמרא  שלו',  אלו  הרי  מפוזרות  'מעות   . . כסף.
הבעלים התייאשו, עוד כתוב בגמרא שאדם עשוי למשמש בכיס, 
אך עדיין חושש אני, שמא הבעלים לא משמש בכיסו? האם מותר 

לי להשתמש במטבע שמצאתי?" 
פסק לו החזון איש: "אל דאגה! המטבע ודאי שלך. זוהי ההלכה!" 

"אלו ממש דברי הבעל שם טוב", שמח הבחור.  
אומר הבעל שם טוב, שאם אדם היה חייב כסף לחברו בגלגול 
הקודם ולא החזיר לו, בדורות הבאים יגיע נכדו או הוא בעצמו 
- ויקבל את כספו חזרה. יתכן מקרה, שבית דין חייבו את האדם 
בכסף שלא היה חייב, אך לא היה לו את הראיות שהוא פטור, ונאלץ 

לשלם בעל כורחו, גם במצב 
כזה ישוב אליו הכסף בדורות 

הבאים. 
ואמר  איש  החזון  הוסיף 
לא  המאבד  "אם  לבחור: 
מאבידתו,  עדיין  התייאש 
הכסף  את  קיבלת  לא  אז 
קיבלת  אלא  ההפקר  מן 
את זה ממנו. כנראה בגלגול 
הקודם, קיבל ממך המאבד 

כסף שלא כדין, ועכשיו עליו להחזיר אותו. לכך, ההלכה הפסוקה 
היא, שכאשר מוצאים מטבע – 'הרי אלו שלו'."

כמה נורא הדבר – יכול אדם לשוב לעולם הזה בגלגול, בשביל 
מטבע אחת קטנה שטרם החזיר!!

את המעשה הבא סיפר ר' שלום שבדרון, ששמע מר' אליהו לופיאן, 
ששמע מהסבא מקלם ששמע מרבו ר' ישראל סלנטר, ששמע מר' 

זונדל מסלנט שהיה תלמידו של ר' חיים מוולוז'ין. 
בישיבת וולוז'ין היה בחור חולה ר"ל, שהיה צורך לשלוח אותו 
לבית חולים גדול בברלין שבגרמניה. ר' חיים מוולוז'ין שלח איתו 
הבחורים,  שני  נסעו  בדרך.  לו  ויעזור  אותו  שילווה  נוסף,  בחור 
לנו  בדרך  החולים.  לבית  בדרכם  וברכבות,  בכרכרות  והתגלגלו 

באכסניות דרכים. 
לבחור החולה, לא היה מספיק כסף. הוא נשאר חייב שבעה רובלים 
לבעל בית המלון, והבטיח לו שיחזיר לו את החוב עם החבר שליוה 

אותו. בעל בית המלון הסכים.
כשהגיעו השניים לברלין, פגשו בהוריו של הבחור החולה. הלה 
החוב  את  שישיב  לחברו,  רובלים  שבעה  שיחזירו  מהוריו  ביקש 
בדרכו חזרה. החבר לקח את הכסף, נפרד מחברו וחזר לישיבה. 
בדרך חזור נסע במסלול אחר. הוא לא עבר דרך בית המלון בו 

שהו בהלוך, ושכח מכל העניין. כששב לישיבה, סיפר לר' חיים את 
כל השתלשלות העניינים, ושב לענייניו בישיבה.

עולמו,  לבית  נפטר  והוא  החמיר,  הבחור  של  מצבו  זמן,  עבר 
לדאבון לב כולם. 

חצות לילה. בית המדרש עודנו מלא. הבחורים יושבים ולומדים. 
ר' חיים, ראש הישיבה הקדוש, פוסע בין ספסלי הלומדים, ולפתע, 
נעצר על עומדו. לתדהמת כל הנוכחים, החל ר' חיים מדבר עם אי 

מי, בהבעות פנים, אך מולו לא עמד אף אחד! 
התמוהה, אץ ר' חיים לחברו של הנפטר, הקים  לאחר השיחה 
אותו ממקום יושבו וקרא בזעקת שבר: "אוי ווי, כיצד זה שכחתי!!" 
הוא הוציא סכום כסף מכיסו, והורה לבחור המבולבל: "רוץ מהר, 
קח סוס ועגלה וסע אל האכסניה בה התארחתם בנסיעתכם, שם 

תשלם לבעל המלון את חובו!" 
הבחור מיהר לעשות כמצות רבו, והחזיר את החוב. 

כשחזר לרבו, שמח ר' חיים וסיפר לו: "חברך שנפטר, עלה לעולם 
האמת ועבר את כל הדינים, הלא תלמיד חכם מופלג הוא וירא 
שמים, אך משום מה הדרך לגן עדן היתה חסומה 
עבורו, וכל כך למה? כי חייב היה שבעה רובלים 

לבעל האכסניה. 
תמה הנפטר: 'זוכר אני, כי שילמתי את חובי!' 
'אמנם אתה שילמת את חובך', ענו לו בבי"ד 
'אך מה לעשות, והכסף טרם הגיע  של מעלה, 

ליעדו, משמע, החוב לא שולם!'
'מה אעשה?' פכר הנפטר את ידיו ביאוש.

של מעלה  'אין מה לעשות!' פסקו לו בבי"ד 
להשאר  או  בגלגול,  הזה  לעולם  לשוב  'עליך 

בפתח גן עדן, אך להכנס – לא תוכל!'
הנשמה האומללה החלה לבכות ולצעוק.

'מאחר ועשית את ההשתדלות הראויה  או אז הגיע פסק נוסף: 
להשיב את החוב, ניתנת לך האפשרות להתגלות לר' חיים, רבך, 

והוא יסדיר את העניין!' 
הושבה  בטרם  צער הנשמה למעלה,  הוא  גדול  כמה  כשראיתי 
ר'  סיים  החוב",  את  ולהשיב  לרוץ  אותך,  לזרז  מיהרתי  הגזילה, 

חיים את דבריו לבחור.
לאחר כמה ימים, התגלה הבחור לר' חיים בשנית, ואמר לו: "רב'ה, 

תנוח עליך דעתך על שהנחת את דעתי". 
לוקח דבר מה ולא  הגזל. אם אדם  בנושא  כמה עלינו להזהר 

רושם זאת לעצמו, מי יודע לאן ירדוף אותו החוב?! 
פרוטה  כל  בממונו.  זהיר  האדם להיות  חייב  לכל  ראשית  לכן, 
חייב  אדם  באש,  משחק  כמו  מסוכן,  דבר  היא  שילמנו –  שלא 
להיזהר ולשלם או לרשום כל חוב, שחלילה לא יבוא למצב שיאלץ 
להתגלגל פעם נוספת לעולם הזה, קשה לתאר אלו ייסורים נוראים 

הם, לעבור מחדש את כל החיים. 
יעזור הקב"ה שנזכה להיות ישרים, ונקיים בממון, אזי נזכה לשני 

העולמות - העולם הזה והעולם הבא.

ר' חיים, ראש הישיבה הקדוש, פוסע בין ספסלי הלומדים,
ולפתע, נעצר על עומדו. לתדהמת כל הנוכחים,

החל ר' חיים מדבר בהבעות פנים, אך מולו לא עמד אף אחד! 

ישיבת וולוז'ין
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 אנחנו לעזרתך בכל ענין ונושא בדרכך לעלות מעלה מעלה.
צוות מורחב של 'מוקד הישיבה' לעזרתך בכל יום בשעות הערב

1-800-20-18-18
˘יח˙ חינםבין ‰˘עו˙ 7:30 ל- 10:30 בערב

הרב אהרן כהן

"ְוגֵֹנב ִאיׁש ּוְמָכרֹו... מֹות יּוָמת" (שמות כ"א, ט"ז)
ברוסיה,  המלוכה  כסא  על  עלות ניקולאי הראשון  בזמן 
השתנה היחס ליהודים לרעה. גזירות רבות ניתכו עליהם, 
האכזרית.  "הקנטוניסטים"  גזירת  נגזרה  תקופה  באותה 
הרוסים היו חוטפים ילדי ישראל ומוסרים אותם למלכות 

לשם עבודת צבא ממושכת.
לתת  שעליהם  הגזירה  נפלה  סלנט  העיירה  של  בחלקה 

ילד אחד לצבא.
עיני ראשי הקהל התחילו לפזול לעבר משכנות הדלים 
כמנהג הימים ההם. באותם ימים נקלעה לסלנט אלמנה 
ענייה, שהיתה מחזרת על הפתחים ומנגנת בתיבת נגינה 
כמקובל בסביבה ההיא, היא הלכה בלוויית בנה הקטן, 
שהיה אוסף את הפרוטות שהיהודים היו זורקים לה. 
תוך כדי הליכה, חטפו ממוני הקהל את הילד מידי אמו, 
שינו את שמו לשם אחד מילדי המקום ורשמו אותו 

לעבודת הצבא לשם מילוי חובתם למלכות. 
זעקות האלמנה הענייה הרקיעו שחקים, דעתה נטרפה 

עליה, היא התרוצצה מבית לבית, דפקה על דלתות גבאי 
העיר, אך ללא הועיל. באותו זמן הגיע רבי ישראל סלנטר 

פנים,  נשוא  איש  לפניה  בראותה  האשה,  לשבת.  לביקור 
נפלה לרגליו והתחננה שיציל את ילדה. ר' ישראל הקשיב 
לסיפור דבריה, הרגיע אותה – וביקשה לבוא לאחר שבת. 

בליל שבת ובשבת בבוקר, הלך ר' ישראל לבית הכנסת 
להתפלל ולא דיבר עם איש מאומה בעניין זה. אחרי תפילת 
שחרית, הגיעו כל נכבדי המקום לאכסנייתו של רבי ישראל 
לקידוש. אחר שקידשו על היין, קם פתאום ר' ישראל ממקומו 
בקצף נורא והתחיל לנזוף במסובים ולכנותם בשם רוצחים 

וגונבי נפשות. 
בהיותו מכיר את ראשי הקהל, פנה לכל אחד באופן אישי, 
לאחד אמר: "הרי צדיק אתה וקושר את מטפחתך על הצוואר 
בשבת, כדי לא לטלטל אף במקום עירוב, ואילו לעבור על 

הפסוק: "גונב איש ומכרו מות יומת" לא אכפת לך?" לשני 
אמר: "הרי אתה מחזר אחרי הידורי מצווה ומדקדק בקלה 
כבחמורה, ואילו למסור נפש מישראל לשמד מותר?" לשלישי 
מהודר,  שמורה ובאתרוג  במצה  מדקדק  אתה  אמר: "הרי 
ואילו לעבור על הלאו: "כל אלמנה ויתום לא תענון", שיש 

עליו מיתה בידי שמים, לא אכפת לך?!"
שאסור  מרה  זועק  ישראל  שר'  כדי  תוך 
להימצא בחברת רשעים, עזב בבהלה את 
הבית, ובאמצע יום השבת עזב את העיר.

השמועה עברה מבית לבית, נזיפתו 
הצורבת של ר' ישראל, גאון וצדיק 
הדור, ובריחתו מהעיירה פגעה בהם 
בעלבון נוקב ויורד על תהום הנפש. 
גם ראשי הקהל, האחראים לחטיפה, 
הכירו בחטאם והחליטו לשחרר את 
הילד החטוף ולפייס את ר' ישראל, 
אולם, לא נמצא איש בכל העיירה 
שהיה לו העוז ללכת בשליחות זו 
ולהסתכל בפניו של ר' ישראל, עד 
שר' אליהו מקרטינגה, שהיה באותו 

מעמד, קיבל זאת על עצמו. 
ר'  את  מצא  הוא  רבים  חיפושים  אחר 

מהלך בין ההרים שבתחומי העיר שקוע במחשבות ישראל 
נוגות. ר' אליהו בישר לו ששחררו את הילד החטוף, ורק אז 

נאות ר' ישראל לשוב העירה.
לא  ושוב  הקנטוניסטים,  גזירת  בטלה  שכאשר  מסופר 
חטפו את ילדי ישראל לצבא הצאר הרוסי, שמח רבי ישראל 
שמחה גדולה מאד. שמחתו על ישועת ה' והצלתו היתה כה 
גדולה, עד שגער בתלמידיו על שלא ברכו את ברכת "הטוב 

והמטיב" בשם ומלכות.
(מתוך הספר 'תנועת המוסר')

מה הביא את ר' ישראל סלנטר
לעזוב את העיר באמצע השבת בזעקה מרה?

ת

 
ם,

להי
ה

מ
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'לקראת שבת' אצלכם בתיבת המייל
>>>  dirshu@dirshu.co.il :צרו קשר <<<

הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל על הנסיונות והניסים הגדולים של חייו

"ִלְׁשָמְר ַּבָּדֶר" (שמות כ"ג, כ')
בימי השואה הנוראה, מספר הגר"ח קרייזווירט זצ"ל אב"ד 
אחרים,  עוד  עם  יחד  הגרמנים  אותי  כשעצרו  אנטוורפן, 
הם  היתה: "האם  שאלתם הראשונה לכל אחד לפי תורו, 
השיב:  ל"ע,  בנסיון,  עמד  ולא  לחייו  שחשש  מי  יהודים?" 
"לא, קתולי!" (אפשר שאולי להמתיק קצת ולסנגר שאמר 

את הדברים בנשימה אחת ללא פסיק. ש.א.נ.) 
אח"כ ניגשו אלי, והם כנראה לא הכירוני, כי הייתי עדיין 
בלי חתימת זקן (במראה החיצוני היה בי אולי מקום לטעות), 
ושאלו גם אותי אם אני יהודי, השבתי: "כן!" הרי בשו"ע 

איתא שעל כה"ג 'יהרג ואל יעבור'. 
הורו לי להמתין. 

יהודי  כל  בסכנה.  שחיי  הבנתי 
אשר נתפס בהיותו יהודי, נחרץ דינו 
לאלתר, וללא עוררין בצעו הארורים 
את גזר הדין. פחד נורא נפל עלי 
לבד,  איתם  להשאר  כשאולצתי 
לרגעים הבזיקה בי מחשבה זרה, 
ל"ע, "ואני אמרתי בחפזי נגרזתי 
אמרתי  קט  ולרגע  עיניך",  מנגד 
בלבי אולי אגלה את אזנם, שגם 
זה העומד לפני הוא יהודי (כדי לא 
להשאר לבד), אך מיד תפסתי את 
עצמי, אוי! הרי דבר זה אסור מקל 
וחומר, אסור למסור יהודי לגויים. כל 

חיי מודה אני לרבש"ע שעמדתי בנסיון זה, ויתכן שנשארתי 
בחיים בזכות זה. קשה להסביר ולהמחיש, את הפחד האיום 
להשאר לבד עם רוצחים כאלה (בדידות נוראה ומפחידה), 

לא למסור את היהודי כרוך היה בנסיון גדול מאד".
רבינו סיפר על הדרך המופלאה, כיצד ניצל מהשובים, אחרי 
שנלקח בשבי בעקבות הודאתו המפלילה שהינו יהודי. הם 
טענו, כמובן, בתור אמתלה שרבינו חשוד בריגול למען האויב, 
ואי לכך נחרץ דינו... לא היה שום סיכוי על פי דרך הטבע, 
ולא היתה שום אפשרות שיוכל להתחמק מפסק הדין הנורא.

שבע  בן  בחור  "בהיותי  רבינו,  מספר  המלחמה",  "לפני 
עשרה, שימשתי כראש ישיבה בוורשא, בישיבה של האדמו"ר 
מפיאסעצנא זצוק"ל, בעל 'חובת התלמידים'. שהיתי בחדר 
עם מיטה אחת, ובא יהודי מרודנא לוורשא ושמו ישעי'לע 
משנה, בן אחר בן לרבי מרדכי קרעמניצ'ער, חותנו של רבי 
אהרן קרלינ'ער, ה'בית אהרן'. בוורשא לא היו דירות לאכסניה, 
והאדמו"ר מגרודז'ינסק שלח אותו אל חדרי, ואמר לו שאדאג 
בעדו. ב"ה עמדתי בגאון בהכנסת האורחים הזו. מסרתי לו 
את מיטתי היחידה, ובמשך כמה שבועות ישנתי על הרצפה, 

וטיפלתי בו הרבה.
לפני  כשעמדתי  לענייננו.  נחזור  ועכשיו 
הגסטאפו, עלתה בי מחשבה שרוצה אני לנצל 
עכשיו את זכות המצוה, אותה קיימתי בשעתו 
אבי  בחיים.  ולהשאר  משנה,  ישעי'לע  ר'  עם 

אפילו לא ידע מה אירע עמי.
לפתע  אמר  זו,  מחשבה  לחשוב  סיימתי  אך 
ה"וורמאכט",  לחייל  'תגידו  הגסטאפו:  איש 
(חיילי הצבא היו  נינוחים יותר), שאיני רוצה 
שהגופה תשכב כאן', הוא דיבר בבזיון ובזלזול, 
והורה לקחת אותי ליער, ושם להוציא לפועל 

את פסק הדין.
החייל לקח אותי עם כלי נשקו ליער. בדרך 
נכנסתי אתו לשיחה וראה זה פלא – הוא ענה 
והתייחס אלי בצורה אנושית, ובתוך כדי שיחה 
התאונן על מצבו. הוא הסביר: "גם אני בן אדם 
עם רגשות, השארתי אשה ושלושה ילדים בגרמניה, ואיני 
יודע אם אראה אותם שוב". תוך כדי דיבור הביאני ליער, 
וירה לאויר כדי שהממונים עליו יחשבו שקיים את הפקודה, 

ופקד עלי לברוח מיד.
המחשבה,  דבר זה אירע בדיוק ברגע שעלתה על דעתי 
ישעי'לע  ר'  עם  בשעתו  שקיימתי  זכות המצוה  את  לנצל 
משנה. בטוח אני שר' ישעי'לה משנה – הצילני מידם, לילה 

אחד נדמה עלי כשבעים שנה".
(מתוך 'מי"ם חיים')

מיד תפסתי את עצמי, אוי! הרי אסור למסור יהודי לגויים.
אני מודה לרבש"ע שעמדתי בנסיון זה, ויתכן שנשארתי בחיים בזכות זה. 

אחרת אין אפשרות להסביר, כיצד נשארתי לבד עם רוצחים כאלה...
לא למסור את היהודי, היה נסיון גדול מאד עבורי...

הגאון רבי חיים קרייזווירט זצ"ל
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רבי ראובן קרלנשטיין עם סיפור ששמע מרבי שלום שבדרון על איש מיוחד 
"ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם" (שמות כ"א, א')

 פרשת משפטים עוסקת בהלכות ובחיובים שבין אדם לחברו – 
הן בקום ועשה והן בשב ואל תעשה.

שני חלקי התורה – בין אדם למקום ובין אדם לחברו, צמודים 
זה לזה, הולכים ביחד.

הפחד מפגיעה ביהודי
צריכים לדעת דבר אחד כביעתא בכותחא:

(ד,  באבות  אומרים  חז"ל 
א): "איזהו מכובד? המכבד 
את הבריות", ומביאים לכך 
א'  (שמואל  שנאמר  ראיה, 
אכבד  מכבדי  כי  '  : ל) ב, 
הקב"ה  כלומר,  יקלו',  ובוזי 
אומר: מי שיכבד אותי – אני 

אכבד אותו.
ולכאורה זו ראיה רק שמי 
שמכבד את הקב"ה והקב"ה 
מכבד אותו – הוא מכובד, אך 
מה הראיה מכאן שהמכבד 
את הבריות הוא עצמו נעשה 

מכובד?! למדנו מכאן, אומרים המפרשים, דבר נורא ונפלא! התנא 
מביא ראיה: אם אדם מכבד את הבריות, הוא בעצם מכבד בכך את 
הקב"ה, כי "בצלם אלוקים עשה את האדם". היהודי הוא בן המלך, 
"בנים אתם לה' אלוקיכם" וכשמכבדים את בן המלך – אביו המלך 

מתכבד בכך. כבוד הבריות הוא, אפוא, כבוד ה', כבוד השכינה.
"כי מכבדי אכבד" – אם אתה מכבד אותי, על ידי הכבוד שאתה 
מעניק לבני, גם אני מכבד אותך, נמצא "שאיזהו מכובד? – המכבד 
את הבריות". זוהי גישה שונה להבנת המושג 'כבוד האדם', ליחס 
אל המצוות שבין אדם לחברו, כמה צריכים להיזהר בכבוד הזולת! 

אלו הם דברים נוראיים, מושגים אחרים לגמרי!
סיפר לי רבי שלום שבדרון זצ"ל: היה יהודי בירושלים בשם רבי 
יוסף שמשליבץ, יהודי תלמיד חכם, מתמיד גדול וירא שמים מרבים. 

על התמדתו הגדולה ניתן ללמוד מהמעשה הבא:
רבי יוסף התגורר בעיר העתיקה ולמד בישיבת "עץ חיים" בעיר 
החדשה, מדי יום היה הולך את הדרך הארוכה מביתו עד הישיבה. 
פעם אחת כשיצא מהישיבה לחזור לביתו, הציע לו אחד האברכים: 
"אולי אבוא אתך ונלך ביחד?" אמר לו רבי יוסף: "לא, אל תבוא 

איתי, אני מבקש!.."
"למה לא?" תמה האברך, "טובים השניים מן האחד, נלך ביחד!"
"אינני יכול, קשה לי, ברצוני ללכת לבד, יש לי עניין גדול בכך.."
אבל הלה בשלו: "אם בין כה וכה אתה הולך, למה לא נלך ביחד?!.."

לא היתה לו ברירה, הלכו יחדו בדרך והאברך התחיל לספר לו 
סיפורי מעשיות.. אמר לו רבי יוסף: "ראה נא, בדרך הלוך מביתי 
לישיבה שיננתי את כל מסכת כתובות, כעת עלי ללמוד את כל 
מסכת יבמות. אם אשמע את סיפורי המעשיות שלך - כיצד אוכל 

ללמוד את כל המסכת?!.."
שאלתי את רבי שלום מדוע לא שמעו עליו בירושלים, והוא ענה 
לי: "בתקופה ההיא הוא לא היה 'בן יחיד' בירושלים, היו שם הרבה 

תלמידי חכמים, מתמידים ויראי שמים.."
הבחין  ולפתע  במקוה,  פעם  אתו  שהיה  לי  וסיפר  המשיך  הוא 
שרבי יוסף נראה חיוור. היה נראה שאינו חש בטוב. ניגש אליו רבי 
שלום ושאל אולי הוא צריך עזרה. "זה שום דבר", ענה רבי יוסף, 
"פשוט יהודי אחד הכניס את רגלו למקוה ואמר: 'אוי, זה חם כמו 
הגיהנום'. כששמעתי את המילה 'גיהנום' נהיה לי רע מחמת הפחד 

הנורא, וכעת עלי להירגע ולחזור לעצמי.."
רבי יוסף הגאון הצדיק התפלל בבית כנסת מסוים בירושלים. 
פעם אחת בליל שבת, כיבדו חזן גדול לעבור לפני התיבה בקבלת 
שבת. הלה הראה את כל כוחו וגבורתו ומשך את התפילה. רבי 
'נו, אין לי זמן לחזנות  יוסף, שכאמור התפלל שם, אמר לעצמו, 
הזו..' ותוך כדי שהוא מדבר לעצמו עשה בכתפיים תנועה המביעה 

חוסר שביעות רצון.
החזן קלט את התנועה בזוית עינו, וליבו נפל בקרבו. עד עכשיו 
היה בטוח שכולם מתמוגגים משמחה, מרגישים גן עדן בעולם הזה, 
והנה הוא רואה שאותו צדיק לא מרוצה מהחזנות שלו. כל החשק 
יצא לו והוא סיים להתפלל מהר, כמעט ללא ניגונים וקטעי חזנות.

רבי יוסף שם לב שהחזן הפסיק את קטעי החזנות, ואז הלמה בו 
ההכרה, שהלה ראה את התנועה שעשה בכתפיים, והביעה חוסר 

שביעות רצון מחזנותו. הוא הזדעזע!
אחרי שסיים תפילת מעריב (הוא היה מאריך בתפילה) התיישב 
ושאל את עצמו: מה עושים עכשיו? ביישתי יהודי, הרגתי אותו, 
כיצד אני מפייס ומרצה אותו?! רבי יוסף לא המתין אף לא רגע. 
מבית הכנסת הלך הישר לביתו של החזן ודפק על הדלת. בני הבית 
תמהו: מי דופק עכשיו בדלת? הלא כל יהודי נמצא עכשיו בביתו 
ועושה קידוש, או שהוא כבר באמצע הסעודה. פתחו את הדלת, 

והנה בפתח עומד הגאון רבי יוסף שמשלביץ.
רבי יוסף נכנס פנימה, והתנפל על החזן בבכיות נוראות (בשבת!) 
תוך שהוא מתחנן לפניו: "תרחם על הנשמה שלי, תמחל לי על 
מה שעשיתי לך, אני מבקש מחילה!" בכה והתנועע, "אנא מחל 

על מה שעשיתי לך!"
הפחד מפגיעה ביהודי - חייב להיות נורא, בין אדם לחברו, כמה 

נורא ואיום!
(מתוך 'יחי ראובן')

לפתע הבחין שרבי יוסף נראה חיוור, הוא ניגש אליו, "זה שום דבר",
ענה רבי יוסף, "פשוט יהודי אחד הכניס את רגלו למים ואמר – אוי,

זה חם כמו הגיהנום". כששמעתי את המילה 'גיהנום'
נהיה לי רע מחמת הפחד הנורא, וכעת עלי להירגע ולחזור לעצמי.."

רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל



16info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

"ַוֹּיאְמרּו ֹּכל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה' ַנֲעֶשֹה ְוִנְׁשָמע" (שמות כ"ד, ז')
בספר 'פרי צדיק' (לרבי צדוק הכהן מלובלין זצ"ל - שושן פורים 
אות א), מביא את הגמ' (שבת פח.) "בשעה שהקדימו ישראל נעשה 
ואחד  אחד  לכל  השרת  מלאכי  של  ריבוא  שישים  באו  לנשמע, 
מישראל וקשרו לו שני כתרים אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע".

וביאר שעניין "נעשה" הוא מעשה המצוות בפועל, ו"נשמע" הוא 
העסק בתורה, להיות הלב שומע לדברי תורה,  ומוכיח שם מהמדרש 
שגם לאחר שחטאו ישראל בעגל, בכל אופן הכתר של "נשמע" 

נשאר לנו על ידי עסק התורה.
וכתב שעל זה נתפשט המנהג בישראל, ללבוש בשבת על הראש 
מקיף  החול, והוא  כובע משונה בתוארו, מאותו שלובשים בימי 
הראש כעין עטרה, מה שאין כן בשאר הבגדים, שמחליפין אותם 
רק במה שלובשים בגדים חשובים יותר ולא בתמונה אחרת מיוחדת 

לשבת,  מפני שהתורה הרי 
ניתנה בשבת, והכובע ירמז על 
"כתר תורה" שניתן לנו בשבת 

מצד "נשמע" כנזכר לעיל. 
והוסיף שעל סמך זה, יש 
נוהגין ללבוש על הראש גם 
פורים]  [שושן  אדר  בט"ו 
כובע זו של שבת, והוא לרמז 
דברינו הנזכרים לעיל, מפני שבשושן נפעל בו הנס על התחדשות 
'הדר קבלוהו בימי אחשורוש  הנשמע בדברי תורה, וכמו שאמרו 
מאהבת הנס', וביחוד ביום זה יום טוב של שושן שהיה התיקון 
על קלקול העצלות בדברי תורה, ועל ידי מחיית עמלק ביום מחר, 

הוחזר לנו הכתר של נשמע.

מהו המקור לחבוש על הראש "שטריימל" בשבת?

פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

"ְוׁשַֹחד א ִתָּקח ִּכי ַהּשַֹׁחד ְיַעֵּור ִּפְקִחים" (שמות כ"ג, ח')
בהקדמת 'נפש החיים' (מרבי יצחק בנו של הגר"ח מוולוז'ין זצ"ל) 
כותב, שרגיל היה על לשונו של אביו הגר"ח, שכל החידושים שמחדש 
בגמרא רש"י תוס' או בשו"ת, ושיערה דעתו שליבו שמח מהפלפול, 
חשש שנהנה מדברי תורה, והיה קרוב בעיניו שהחידוש אולי אינו 
לאמיתה של תורה, ובדרך בדיחותא היה אומר שזה נחשב אצלו 
ל'שוחד', שמשחד עצמו בשמחה ששמח מסברתו, והיה מתייגע 

לסתור דברי עצמו ולחזור ולשנות דבריו, ושקל 
בפלס איך להעמיד על האמת בסברא ישרה, ע"כ.

ולכאורה על מחשבה זו שחשב, שהנאה מדברי 
תורה הם כמו 'שוחד' בעיניו, קשה מדברי ה'אבני 
נזר' בהקדמה ל'אגלי טל', שכתב שעיקר מצות 
ומתענג  ושמח  שש  להיות  הוא  התורה  לימוד 
נבלעים בדמו ומאחר  תורה  דברי  ואז  בלימודו, 
שנהנה מדברי תורה הוא נעשה דבוק לתורה. ואיך 
אמר כאן הגר"ח, שחושש לנהנה מדברי תורה, עד 

כדי כך שזה כמו שוחד?
וביאר הגרא"י וינטרוב זצ"ל (בפירוש יראת חיים 
לס' נפש החיים עמ' ז) שזה לא קשה, משום שמה 
שנאמר כאן על הגר"ח ז"ל, הוא רק כפי דרגתו 

שידע לשקול בחוט השערה דאפשר שנכנס כאן הרגשה צדדית. 
ה'אבני נזר' הוא לאפוקי שאם ילמוד בלי שמחה  ומה שכתב 
בתורה ותענוג בסברא, לא יוכל להתגדל כלל, וזהו צורת הלשמה 
התערבה  אולי  לחשוש  ולא  ידה  על  להתעלות  הלומד  שיכול 
כאן איזו הרגשה של הנאה שאינה אמיתית, ואף אם יתערב עם 

הלימוד לשמה איזה הנאת הלב שלא מצד הטוב, אין זה מגרע 
את כל לימודו לשמה, כי אם ילמד בלי שמחה וחיות לא יבלעו 

דברי תורה בעצמותיו.
אבל יחידי סגולה חששו מדקות של הרגשת הלב הבא שלא מן 
גדול לקיימה, לכן היה  התורה, מה גם שסברא נאה היא שוחד 

בודקה שוב ושוב עד שעמדה במבחן האמת.
מנהג ישראל לשלוח ביום הפורים משלוח מנות איש לרעהו, ורבים 
אף שולחים מנות מכובדות לרבני העיר ולדייניה, 
ויש לדון האם אין במשלוחי מנות אלו משום שוחד. 
'דבר שמואל' (לרבי שמואל אבוהב סי'  בשו"ת 
קצא) דן לגבי בעל דין ששלח לדיין שדן אותו 
משלוח מנות, האם יש לפוסלו מלדון את המשלח. 
העין,  וראות  העניין  לפי  תלוי  שהכל  שם  וכתב 
שאם מקובל בעיר לתת משלוחי מנות לדיין, גם 
מי שהוא לא דן אותם, ונראה מהעניין שגם הבעל 

דין הזה נוהג כמנהג הקהל, אין לפוסלו.
  אולם אם נראה מהענין ומסגנון המשלוח, ששלח 
זאת במיוחד משום שדן אותו, יש להתרחק מזה 

ולא לקבל כלל.
  מהראוי להביא את דברי 'כסף הקדשים' (להגה"ק 
מבוטשאטש בהגהות על שו"ע חו"מ סי' ט' סעי' ב), שכבר כמה 
שנים שאינני רואה את משלוח מנות של פורים כמה שולח כל 
אחד ואחד, רק זוגתי תחי' מקבלת, ואיש אחד כותב כדי לדעת 
למי להשיב משלוח מנות ואיני רואה כלל, אמנם כתב שזה לפנים 

משורת הדין, עי"ש.

מי חשש שהנאה מלימוד התורה יכולה להיות בגדר 'שוחד'? 
והאם משלוח מנות לרבנים – יש בו חשש שוחד?
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"ִאם ַּבַּמְחֶּתֶרת ִיָּמֵצא ַהַּגָּנב ְוֻהָּכה ָוֵמת" (שמות כ"ב, א')
בספר 'שמירת שבת כהלכתה' (פמ"א הערה ח') הביא מהגרש"ז 
אויערבאך זצ"ל שהעיר מדוע בבא במחתרת מתירין להרוג את 

הגנב אפילו בשבת כדי להציל את הנגנב ממוות. 
ויכול  נשרף,  רכושו  שכל  אדם  אצל  שפרצה  דליקה  ובכיבוי 
בעקבות זאת לחלות ולהסתכן - לא מתירים לכבות בשבת. דהא 
ידוע שע"פ רוב, בשעה שצריכים לבשר לאדם בשורה רעה כזו, 
חוששין לחייו ומזמינים רופא שיהא נוכח בשעת מעשה, וכיון שכן 

מדוע אסור לחלל שבת?
ומביא שם מקונטרס 'עובר אורח', שנידון זה שייך גם באיש אשר 
זיכהו ד' בחיבורי כת"י שעדיין לא נדפסו, דלפעמים הו"ל ספק 
פיקוח נפש, ומדוע לא מצינו שמתחשבין בחייבי מיתות בי"ד עם 

הצער וספק סכנה של הקרובים, ע"כ.
לגבי הנידון המופיע ב'עובר אורח' הנ"ל מצאתי, שכתב על זה 
בספר 'מציון מכלל יופי' (להגר"א נבנצל שליט"א עמ' פ"ט) "שאלתי 
קמיה דהגרשז"א אם בי"ד פסקו על אחד שחייב מיתה או מלקות, 

והרופאים סוברים שע"י שיהרגו לזה, אזי אביו או אחד מקרוביו 
ימות מגודל הצער שיהיה לו במיתתו של זה, אם בכה"ג יהרגוהו 
בי"ד להלך חייב או לא, והשיב שמ"מ יהרגוהו לזה החייב. ומוסיף 
שם שאמנם בסוף ימיו היה נראה שחזר בו מזה, וס"ל שלא יהרגוהו 

בכה"ג שמסכן חיי אחרים ע"י הריגתו".

דליקה שפרצה בשבת, בבית אדם שיש לו כת"י יחיד
של חידושי תורה שכתב כל חייו, ויש חשש של פיקוח נפש

אם יוודע שנשרפו – האם מותר לכבות הדליקה?

"ְוִכי ִיּגֹף ׁשֹור ִאיׁש" (שמות כ"א, ל"ה)
רש"י: שור איש - שור של איש. המכילתא: שור איש - להוציא 

שור של קטן, שפטור על הנזק.
בספרי הראשונים והאחרונים מובא נידון גדול, אם קטן שעשה 
עבירה או נזק, יש לו לעשות על זה תשובה כשיגדל. בספר חסידים 
(אות תרצ"ב) כתוב, שכל העוונות שהקטן עשה וזוכר אותם - צריך 
לעשות עליהם תשובה. וכן מבואר לכאורה מרש"י (ב"ק צח: ד"ה 

ואכפייה), שכתב שכפהו משום ששרף שטר חברו בילדותו, משמע 
שקטן שהזיק חייב לשלם כשהגדיל.

וכ"כ הט"ז או"ח (סי' שמ"ג סק"ב) שמרש"י יש ראיה למש"כ הרמ"א 
שם (מהתרומת הדשן סי' ס"ב), שקטן שעבר עבירה אף דלאו בר 
עונשין הוא מ"מ טוב שיקבל ע"ע דבר לתשובה. ובחיד"א (מדבר 
קדמות מערכת כ' אות ג') מביא בשם האריז"ל, כשהצדיקים בגן 
עדן רוצים לעלות למעלה יותר, מדקדקים על מה שעשו בקטנותם 

בני ז' או ח' שנים לאביהם ולאמם.
ועיין בשבת (קנו.), מי שנולד בשבת - ימות בשבת בגלל שחיללו 
שבת בלידתו אע"פ שהיה קטן, ובשו"ת מהרי"ל (סי' ר"ג) תמה 
בימים  ומתים  בשבת  שנולדים  יום  בכל  מעשים  שהלא  השואל 
אחרים. והשיב לו המהרי"ל, שאפשר שלא חיללו עליו את השבת 
כי נולד ע"י גוי או ביממא או בלילה לאור נר שבת וכדומה, ועי"ש 

עוד שיישב.
ועי' בשו"ת נחל יצחק (להגאון ר' יצחק אלחנן זצ"ל, סי' ז' ענף 
ד'), שז' מצוות של בני נח מוטלות גם על הקטן עצמו כשהגיע 

לכלל דעת, דבבן נח ליכא שיעורים.

קטן שעשה עבירה בקטנותו
האם חייב לעשות ע"ז תשובה לכשיגדל?
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מעורבותו של ראש האצילים בלידא, היתה בעוכריהם 

של יהודי העיירה. בשל כך, הסכום שהוקצה לטובת 

25 אלף רובלים, התחלק  שיקום העיר, שעמד על 

האצילים  ראש  התושבים.  בין  שוויוני  לא  באופן 

עשרת  הערלים  העיירה  לתושבי  להעניק  החליט 

אלפים רובלים, למרות שהם מנו כשישים משפחות 

בלבד, ואילו התושבים היהודיים שמנו למעלה מ-150 

משפחות נאלצו להסתפק ב-15 אלף רובלים בלבד. 

עם זאת, החפץ חיים עצמו זכה ליחס מועדף על 

ידי הרשויות והתושבים הערלים, בשל הכבוד הרב 

שרחשו אליו כולם. הרשויות אף הציעו לו להקים 

את ביתו החדש, במקום זה הישן שעלה בלהבות, 

על גבי קרקע עירונית אותה יקבל חינם אין כסף. 

מאת  חינם  מתת  לקבל  אבה  לא  חיים  החפץ  אך 

חורבותיו  על  ביתו  את  להקים  והעדיף  הנוכרים, 

של הבית הישן, לצד בית אחותו, בנו ובתו שניצבו 

בחצרו בימים שלפני השרפה הגדולה. 

בחצי השנה שלאחר השרפה השנייה, עוד עסוק 

היה החפץ חיים בעזרה וסיוע לתושבי העיר, בטיפול 

בהגעת הכסף, בקבלת הפנים למושל המחוז ובחלוקת 

עמלו  כמו"כ  העיירה היהודיים.  תושבי  בין  הכסף 

החפץ חיים ובני משפחתו על גיוס כספי תרומות 

מתושבי העיירות האחרות, ועל אספקת מזון ובגדים 

מחממים לתושבי ראדין שאיבדו את כל רכושם. 

מאיים  שוב  החורף  עברה,  כבר  השנה  חצי  אך 

להגיע במלוא עוזו, התושבים כולם כבר השתכנו 

בבתיהם שכבר עמדו על תילם או בבתי שכניהם 

שאירחו אותם עד שיסיימו את בנייתם, ורק החפץ 

חיים ובני משפחתו נותרו תלויים ועומדים, מניעים 

את כל העשייה בראדין, אך חסרי כל אחיזה של 

ממש באדמתה השחורה והבוצית. 

באותה העת גברו בלבו של החפץ חיים התשוקה 

והרצון לעזוב את העיירה, ולעלות לארץ חמדת אבות. 

אלא שבכל פעם צצו מחויבויות חדשות שאילצו אותו 

לדחות את הנסיעה עוד מעט, עד שלבסוף החליט 

להישאר בראדין, בה התגורר כבר יובל שנים מאז 

העת  אותה  ועד   ,16 בהיותו כבן  נישואיו לרעייתו 

עליה נסוב סיפורנו, ובה היה כבר כבן 66. 

רבי  בנו  החליט  חיים,  החפץ  של  לבו  למגינת 

אריה לייב לעקור מראדין, ולעבור להתגורר בעיירה 

גרודנא. רבי ארייה לייב עצמו חפץ להישאר בראדין, 

אך רעייתו היתה זו שהתעקשה על מעבר לגרודנא 

ויכוח  ניהול  חיים  החפץ  אחרת.  גדולה  לעיר  או 

מר וכאוב עם בנו, וציין כי על אף שבנותיו גם הן 

מתגוררות לצדו, הוא אינו יכול לסמוך על כך, משום 

שהוא חושש שאם יציעו לחתניו הגאונים משרה של 

רבנות בערים אחרות, הם לא יהססו לקבל אותה, 

ובסופו של דבר הוא עצמו יישאר לבדו. 

"הלא טרם סיימנו לכתוב את המשנה ברורה", הלין 

החפץ חיים באוזני בנו, "וגם יש לנו עוד מלאכה 

בליקוטי הלכות בעניינים אחרים. עליך סמכתי כל 

השנים שתסעד אותי לעת זקנתי, וכעת אתה מבקש 

להרחיק נדוד ולעקור מעירנו". 

רבי אריה לייב הבטיח לחפץ חיים כי הוא עצמו 

יבוא לבקרו לעיתים תכופות ויישאר בביתו משך 

שבועות וחודשים יחד עם בנו הבחור, אך החפץ חיים 

לא קיבל את דבריו ובתוך הוויכוח הפטיר: "לא יהיה 

לי מנוס אלא לישא אשה אחרת כדי שלא אשאר 

לבדי לעת זקנתי". 

רבי אריה לייב העביר לנוות ביתו את כל הדברים 

בה  לחזור  אותה  לשכנע  וניסה  מאביו  ששמע 

ולהסכים להתגורר בראדין, אך היא דווקא התגברה 

בהתנגדותה וטענה כי אדרבה, זו לבדה סיבה טובה 

מספיק שלא להתגורר על יד החפץ חיים, כדי שיישא 

אשה נוספת לאחר שמתה עליו אשת נעוריו. ואכן 

כשנתיים לאחר פטירת רעייתו, נשא החפץ חיים 

אשה אחרת, וממנה נולדו לו בן ובת נוספים: רבי 

אברהם הכהן אשר לימים היגר לקנדה שם כיהן כרב 

בית כנסת, ולאחר מכן עבר לניו יורק בה נפטר ללא 

ילדים, ובתו הצעירה של החפץ חיים מרת פיגא חיה, 

אשת הגאון רבי מנחם מנדל זקס, ואמו של הגאון 

הגדולה'  'כנסת  ישיבת  ראש  זצ"ל  זקס  הלל  רבי 

במודיעין עילית, ומראשי ישיבת חברון. 

פרק י"ב // נישואין שניים

תקציר הפרקים הקודמים:

בתיהם של החפץ חיים ובני משפחתו נשרפים בשרפה 

השניה שפקדה את ראדין, וכילתה את כל הבתים ששרדו 

את השרפה הראשונה שפרצה כשנה קודם לכן. החפץ 

חיים שאיבד את רעייתו בין שתי השרפות, שבור ורצוץ 

אך אינו נכנע למצב ומתאמץ בכל כוחו לסייע לתושבי 

העיירה שאבדו את בתיהם. בינתיים הוא נאלץ להפסיק 

את כתיבת החלק השישי והאחרון של המשנה ברורה, 

ונאלץ להקדיש את זמנו בעיקר לעיסוק בצרכי ציבור. 

כספים התמיכה הממשלתית הגיעו, מושל המחוז מאוד 

מעוניין לעזור ליהודים, אך ראש האצילים הפולני אינו 

מצליח לכבוש את שנאת היהודים המפעפעת בו, ומתערב 

לרעת היהודים.

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

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

זווית הלכתית לדף היומי מסכת בבא בתרא פרק חזקת הבתים דף כח'

פרק זה עוסק בערעור על בעלות בקרקע כאשר הקרקע מוחזקת 
ביד אחד, ובא מערער וטוען בעלות ומביא עדים שמעידים שהקרקע 
הייתה שלו בעבר. והמוחזק טוען שקנה אותה ואין בידו הוכחה 
לכך, אמרו חכמים שאם המוחזק יושב בקרקע כבר ג' שנים אין 
המערער יכול לסלקו, ונאמן המוחזק בטענתו שקנה את הקרקע.
טעם הדבר, כתב הרמב"ן בדף מב' שאחר שישב שלוש שנים 
ולא מיחה המערער זה הוכחה שבאמת קנה, שאם לא כן לא היה 

שותק המערער, ולכן מאמינים לו מקנה ואבד שטרו.

הנמוקי יוסף (דף יד' בדפי הרי"ף) כתב שזו תקנת חכמים כדי 
שהקונה לא יצטרך לשמור את שטרו, והקצות החושן סי' ק"מ 

סק"א החזיק בדעה זו ע"ש.
ואבד  שקנה  המוחזק  שיטעון  שנים  ג'  לחזקת  ראשון  תנאי 
שטרו אבל אם אינו טוען בעלות רק ישב כל זמן שלא מיחו בו 

מוציאין מידו.
אכן אם קנה מאדם אחר או שירש מאביו ואינו יודע אם המוריש 
קנה, בית הדין טוענים עבורו שמסתבר שמורישו והמוכר לו קנו, 

ואינו צריך לטעון בעצמו.
והנה כהיום כל מכירת דירה רושמים בטאבו ממילא נדיר לדון 
בדין חזקת ג' שנים, אך פעמים מסיבה מסוימת מעוניינים שלא 

לרשום בטאבו, והאריך בזה בספר פתחי חושן קנינים פרק ב' 
הערה י"ד בדעות האחרונים אם רישום בטאבו מעכב את הקנייה 

מצד דינא דמלכותא, ומצד שאין סומך דעתו כאשר אין טאבו.

פינוי עמונה
כגון  טאבו,  עליהם  שאין  ישראל  בארץ  שטחים  יש  אכן  א. 
הנושא שמסעיר כעת את התושבים "פינוי עמונה" שהיה נידון 
על קניית הקרקע לאחר שהחזיקו בה למעלה מג' שנים ולא היו 
רישומים בטאבו באותו אזור, ולא ניכנס לטעמים ביטחוניים 
ומדיניים שהובילו למצב שאליו הגיעו, השם ישמרנו מכל 

אויבנו מבית ומחוץ.

ערעור על בנייה בגג
ב. מעשה שהגיע בימים אלו לבית הדין, באחד שבנה על 
הגג והוריש את הדירה לבניו וכעבור כמה שנים ערער השכן 
מקומה תחתונה על היורשים שיש לו בעלות בגג והבניה 
בשטח השייך לו, והיורשים אינם יודעים אם אביהם קנה 

ממנו בכסף או בהסכמה, וההלכה היא שטוענים ליורש.
אך המערער הפתיע בטענה חדשה שדירתו רשומה על שם 
אשתו, וממילא הדין שאין מחזיקין בנכסי אשת איש. כמובן 
שא"א להביא כאן מסקנת הדברים לפי ראיות ומסמכים 

של שתי הצדדים.
עכ"פ למדנו שכיון שהיום רוב הקרקעות רשומות ע"ש 
הבעל והאישה יש ליתן את הדעת בדיני חזקות לדין שאין 

מחזיקין בנכסי אשת איש.
אכן בנדון זה שבנו על הגג מועילה חזקה בנכסי אשת איש לפי 
שיטת הרמ"ה שהביא הטור (סי' קמ"ט סעיף ה') שכשחפר בורות 

שיחין ומערות בקרקע יש חזקה גם בנכסי אשת איש.

איסור הליכה לערכאות
ג. מה שלמדנו בפרשת השבוע שנא' "ואלה המשפטים אשר 
תשים לפניהם" לדון בפני ב"ד של דין תורה ולא לפנות לערכאות 

חס ושלום.

 והשי"ת יתן בלבנו ללמוד וללמד לשמור ולעשות את כל דברי 
התורה באהבה.

הדירה רשומה בטאבו אבל אף אחד
לא מיחה בפולש שכבר גר בנכס 3 שנים...
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מה המקור לאיסור זה? והאם מותר לצער בעלי חיים לצורך האדם?
הרב יעקב ברגמן

אוֹ  ַחת ַמשָּׂ י ִתְרֶאה ֲחמוֹר שַֹׂנֲאָך רֵֹבץ תַּ בפרשת השבוע נאמר: "כִּ
ֲעזֹב ִעּמוֹ"; ומפרש רש"י: "עזוב תעזוב עמו,  ְוָחַדְלתָּ ֵמֲעזֹב לוֹ ָעזֹב תַּ
לפרק המשא". ובפרשת כי תצא נאמר: "לֹא ִתְרֶאה ֶאת ֲחמוֹר ָאִחיָך 
ִקים ִעּמוֹ"; ומפרש  ְמתָּ ֵמֶהם ָהֵקם תָּ ֶרְך ְוִהְתַעלַּ דֶּ אוֹ ׁשוֹרוֹ נְֹפִלים בַּ

רש"י: "הקם תקים, זו טעינה, להטעין משאוי שנפל מעליו".
בגמרא נחלקו תנאים ואמוראים, אם האיסור לצער בעלי חיים הוא 

מדאורייתא או מדרבנן; ולדעת 
רבים מהראשונים, פסוקים אלו 
הם המקור לאיסור זה, לדעת 
הסוברים שהוא מדאורייתא. יש 
שכתבו שיתכן כי מקורו הוא 
כי  מהאיסור האמור בפרשת 
ִדיׁשוֹ".  תצא: "לֹא ַתְחסֹם ׁשוֹר בְּ
נלמד  שהאיסור  שכתבו  ויש 
מגערת המלאך בבלעם: "ַעל 
יָת ֶאת ֲאתְֹנָך", כלומר  ָמה ִהכִּ
מדוע הכית אותה שלא לצורך 
(ראה להלן). ויש שכתבו בדעת 
כמה מהראשונים שאיסור זה 

הוא הלכה למשה מסיני.
הוא  חיים  בעלי  צער  שאיסור  והרמ"א,  יוסף  הבית  פסקו  וכן 
מדאורייתא. וכפי שאנו לֵמדים ממצות פריקה וטעינה, שמלבד 
האיסור לגרום להם צער, יש אף חובה להצילם מצער ולהוציאם 
ממיצר. ולכן, לדוגמה, אם אדם רואה ברחוב העיר חתול או בעל 
חי אחר שנפל למקום שאינו יכול לצאת הימנו, חובתו לסייע לו 

לצאת משם.

ונחלקו הפוסקים אם איסור זה אמור דוקא כשמצערם בחייהם, 
או שגם בהמתתם עובר על איסור זה; וכן נחלקו אם מותר לצערם 
לצורך האדם. ולהלכה - מותר הן לצערם והן להמיתם כשיש בדבר 
צורך ותועלת לאדם; ועם זאת, יש להמנע תמיד ממעשים אכזריים, 
שאינם מתאימים לבני אברהם יצחק ויעקב, ואין לעשותם אלא 

לצורך הכרחי, כגון פרנסה, רפואה, או מניעת נזק מבני אדם.
יש מהאחרונים שכתבו, שאיסור זה של צער בעלי חיים והחובה 
גם  מתייחס  מצער,  להצילם 
לבני אדם, כלומר, אם הקפידה 
התורה על צער בעלי החיים, 
קל וחומר שהקפידה על צער 
שלא  שכתבו  יש  אך  האדם. 
הקפידה תורה באיסור זה אלא 
על צער בעלי חיים, שאין להם 
דעת ונפש המשכלת שבעזרתן 
יוכלו לשאת את סבלם, אבל 
האדם, יכול להתיישב בדעתו 
את  לסבול  נפשו  את  ולחזק 
הצער, ולכן חובה זו של הצלת 
בעלי חיים מצער אינה מתייחסת 
לאדם. (ויתכן כי דבריו אמורים 
דעת  בחסר  בילד,  ולא  דעתו,  את  ליישב  יכול  שאכן  באדם  רק 

ובכיוצא בהם).
[ב"מ לב, א, וראשונים שם;

ראשונים שבת קכח, ב; מו"נ לרמב"ם ג, יז; חינוך מח;

ב"י ושו"ע חו"מ ערב, ג ו־ט, וסמ"ע יג; שו"ע אה"ע ה, יד; ועוד]

האם איסור צער בעלי חיים כולל גם את בני האדם?

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

מדוע פתחה התורה את ה'משפטים' דווקא במצות עבד עברי?• 
מהו היחס הנכון לספרי הקיצורים שנתחברו בכל דור?• 
האם על האדם לצפות לברכת ה' עליו ?• 
מהי מעלתה של הפשרה על די תורה?• 

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

חייג עכשיו: 02-560-9000

חבל על כל יום!
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הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א
מחבר הספר "הכשרות למעשה"

צליית כבד
כיצד סדר צליית כבד לכתחילה?

ג' ימים מהשחיטה: בשר בהמה או עוף, וכן כבד שעברו 

עליו ג' ימים מהשחיטה [72 שעות], נאסר בבישול ומותר 

בצלייה בלבד. כמבואר בשו"ע (יו"ד סימן סט סי"ב). 

כיום הבשר המשווק לחנויות, בין עוף בין בהמה - נמלח 

והודח כדין, כך שאפשר לצלות ולבשל לכתחילה. 

בשר הכבד משווק לחנויות חי, ויש לתת את הדעת כאשר 

רוצים לבשלו לאחר הצלייה, כמה זמן עבר מעת השחיטה 

[בכשרויות בד"ץ מופיעים שעה ותאריך]. 

כאשר הכבד היה במקפיא ולא רק בקירור - נחלקו הפוסקים 

האם נחשב כאבן, ויש למנות ג' ימים מיום ההפשרה, או 

לא. דעת הגר"ח קנייבסקי שליט"א - להקל בכבד שהיה 

במקפיא יותר מג' ימים, שניתן לבשלו לאחר הצלייה.

הדחה קודם הצלייה - יש להדיחו קודם הצלייה מהדם 

שעליו. כמבואר בשו"ע (חיו"ד סימן עו ס"ב). כיום מקילים 

בזה יותר, היות והכבד עובר היטב הדחה במשחטות. אלא 

שיש להדיחו מפני החיתוכים שעושים בו. ובפרט כאשר 

נותנים עליו מעט מלח כמבואר ברמ"א (סימן עג ס"ה).

שיעור הצלייה - מעיקר הדין, אם צלה את הכבד חצי 

אבל  סק"ב).  עג  (סימן  בש"ך  כמבואר  בכך.  די  צלייתו - 

בימינו, שאין בקיאים מהי חצי צליה, נוהגים לצלותו צליה 

גמורה. והיינו כמו שהוא טוב ומוכן לאכילה.

לאחר  הכבד  את  להדיח  יש   - הצלייה  לאחר  הדחה 

לא  ואם  ס"ב).  עו  סימן  (חיו"ד  ברמ"א  כמבואר  הצלייה. 

הדיח בדיעבד מותר. 

לדעת בני ספרד, כאשר אוכלים את הכבד צלוי ללא בישול 

לאחר מכן, אין צריך להדיחו לאחר הצלייה.

החל מהשבוע פרשת משפטים ניתן יהיה להשיג
את העלון 'לקראת שבת' בגירסה המודפסת,

במוקדים ברחבי הארץ כדלהלן:

ירושלים
'גל פז' - רח' מלכי ישראל 5 גאולה 

ישיבת מיר בבנין המרכזי - רח' בית ישראל 3 
ספרי 'אור החיים' סנטר - רח' חבקוק 2 מא''ש

פיצוחי כהן - רח' חזון איש 28 רמת שלמה
'ספרים ברמות' - רח' נוף רמות 74 רמות

משרד 'דרשו' – רח' הקבלן 45 הר נוף
בני ברק

'גל פז' רח' רבי עקיבא 88
היימיש סלולר במרכז ב"ב:

    • חזו"א 23
    • ירושלים 22

    • עזרא 32
ספרי 'אור החיים' - רח' נחמיה 28

בית שמש 
ספרי 'אור החיים' - רח' נחל ניצנים 3

ישיבת "תורת חיים" – רח' אור שמח 17 
קרית ספר  

מקווה אבני נזר - רח' אבני נזר 18
ישיבת 'אחינו' לצעירים – רח' נודע ביהודה 40

ביתר
B ביהמ''ד קארלין – רח' פחד יצחק 5 גבעה

שטיבלאך אלאמין – רח' נדבורנא  

כאן ניתן להשיג את:
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בחורי ישיבה - האם מברכים את 'ברכת האורח'?
מה מברכים על מיץ ענבים מפוסטר?

ומהי ברכתם של 'גרעינים לבנים'?
'ברכת האורח'

שלושה אנשים ויותר האוכלים יחד (וכל אחד אוכל מלחמו הפרטי) - ראוי שהגדול שבהם בחכמת התורה 'יזַמן'. • 
ואם אחד מהם גדול בבקיאותו מכולם, ואחֵר גדול בפלפולה של תורה - הבקי עדיף. 

האוכל אצל אחֵר צריך לכלול בברכת המזון ברכה לבעל הסעודה. ובחורים האוכלים בישיבה - נחלקו הפוסקים • 
אם צריכים לומר את ברכת האורח על אלו שתרמו את ארוחתם.

מיקום ברכת האורח בברכת המזון: יש אומרים שמקומּה לפני המילים "במרום ילמדו"; יש אומרים שמקומּה • 
לפני המילים "אותנו ואת כל אשר לנו"; ויש אומרים - לאחר "אל יחסרנו".

אורח שמכבדים אותו 'לזַמן', ראוי שלא יסרב, וכפי שאמרו חז"ל: "מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה"; ויש שכתב • 
שמטעם זה ראוי לבעל הבית לזַמן תמיד בעצמו.

מצות 'וקדשתו'

 • - ראשון"  "ולברך  לתורה,  בעליה  כגון   - ראשון"  "לפתוח  חז"ל:  ומפרשים  ְּתוֹ",  "וְקִּדַשׁ הכהן:  על  בתורה  נאמר 
להוציא את כולם ידי חובה, או לפתוח ראשון בברכה.

ישראל תלמיד חכם, קודם לכהן שאינו תלמיד חכם. ואם הכהן גם הוא תלמיד חכם, אלא שהישראל גדול ממנו, • 
אין חובה להקדים את הכהן לישראל, אך ראוי להקדימו.

ברכת הפירות והיין

ליין נקבעה ברכה מיוחדת, "בורא פרי הגפן", משום שהוא משביע - "סועד את הלב", בלשון חז"ל והפוסקים - • 
ומשּמֵח. ואם טעה ובֵרך על היין 'העץ' - אין לברך שנית. 

מיעוט •  מהווה  היין  אם  אף   - שתייתו  את  לאפשר  כדי  או  להשביחו,  כדי  בו  לערב  שמקובל  דבר  בו  שעֵרבו  יין 
בתערובת, הריהו נחשב לעיקר, וברכתו 'הגפן'.

מיץ ענבים ברכתו 'הגפן', משום שהוא ראוי לתסוס ולההפך ליין. ומיץ ענבים שעבר תהליך שמונע את תסיסתו • 
- לדעת פוסקים רבים דינו כיין, ויש שהורה שברכתו 'שהכל'.

ברכת פירות בוסר

ויש •  'העץ',  ברכתו  והרמ"א  ערוך  השולחן  לדעת  לאכילה -  ראוי  הוא  אך  גידולו  נגמר  ולא  'העץ',  שברכתו  פרי 
אומרים שעד שהפרי יגיע ל'עונת המעשרות', ברכתו 'האדמה'.

כאמור, לדעת השולחן ערוך והרמ"א ניתן לברך 'העץ' על פרי אף בתחילת גידולו; אך אף לדעתם, על ענבים אין • 
לברך 'העץ' עד שיגיעו לגודל שבו ניתן להפיק מהם יין.

כאמור, לדעת השולחן ערוך והרמ"א ניתן לברך 'העץ' על רוב הפירות אף בתחילת גידולם; אך אף לדעתם, אם • 
הפרי אינו ראוי לאכילה אף בשעת הדחק, והכשירוהו לאכילה - ברכתו 'שהכל'.

ברכה על גרעינים

גרעיני פירות העץ שיש הנאה באכילתם - נחלקו הפוסקים אם ברכתם 'העץ' או 'האדמה'. ואם אוכל את הפרי • 
ולאחריו את הגרעין, לכל הדעות נפטר הגרעין בברכת 'העץ' שּבֵרך על הפרי.

גרעיני דלעת ('לבנים') וגרעיני אבטיח קלויים הנמכרים בפני עצמם - ברכתם 'האדמה', אך גרעינים שהוציאום • 
בבית מדלעת ואבטיח, וייבשום והכשירום לאכילה - ברכתם 'שהכל'.

השותה שמן זית בפני עצמו, לא יברך עליו, כיון שאין הנאה בשתייתו. ושמן סויה, שמן קנולה וכיוצא בהם - יש • 
שכתב שברכתם 'שהכל', ויש שהסתפק שמא דינם כשמן זית.
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האם מותר לסחוט חצי לימון לתוך כוס קולה קרה בשבת?

האם מותר בימינו לקרוא בשבת לאור הנרות?

על כך ועוד בדיני איסור סוחט שהוא מתולדות מלאכת דש
הרב יצחק פוליטנסקי 

סחיטת משקה מפרי
אחת מתולדותיו של מלאכת דש היא איסור סוחט, אשר בדומה 
לפעולת הדישה, שבה מנתקים את המאכל מקליפתו כדי שיהיה 

מוכן לאכילה, כך גם בפעולת הסחיטה 
נעשית הפרדה של הנוזלים מתוך הפרי 

כדי שיהיו מוכנים לשתיה.
אמנם במלאכת דש אין איסור כאשר 
סוחט  כאשר  אך  מאוכל,  אוכל  מפרק 
נחשב  מהפרי,  הנוזלים  את  ומוציא 
היה  שלא  חדש  משקה  ליצירת  הדבר 

ראוי לשתיה כשהיה בתוך בשר הפרי.
האיסור בזיתים וענבים

אסור מדאורייתא לסחוט זיתים וענבים 
בין בכלי המיועד לכך ובין ביד ואפילו 
כדי לאוכלם מיד - אסור, כיון שהתורה 
החשיבה אותם למשקים החשובים בכל 

מקום לצורך שמן ויין.
האיסור לסחוט שאר פירות

גם בשאר הפירות והירקות שרגילים 
לפעמים לסוחטם לשתיה וכדו' [ואפילו רק חלק מהאנשים] גם 
בהם הורו חכמים איסור לסחוט אותם לתוך כלי או לתוך משקה 

או לרסקם כדי שיהפכו למשקה, וזה מכיון שחששו שמא יבואו 
לסחוט גם פירות אחרים האסורים מדאורייתא כגון זיתים וענבים.

לכן אסור לסחוט אפילו ביד תפוזים, תותים, רימונים, אשכוליות, 
תפוחים וכדו' כדי להוציא מהם מיץ, לתוך כלי או לתוך משקה. אך 
בתפוזים ואשכוליות יש המסתפקים האם איסורם 

מדאורייתא כיון שדרך רוב העולם לסוחטם.
(אף  וכדו'  תה  לתוך  לימון  לסחוט  אסור  וכן 
כשאינו רותח) אך מותר לתת פרוסות או חתיכות 
לימון לתוך מים קרים או לתוך תה שאינו רותח 
בדרגת חום 'שהיד סולדת בו' או בכלי שלישי.

מציצת פירות בפה
בענבים וזיתים שאיסורם מדאורייתא, הורו 
כאשר  בפה  אותם  למצוץ  לאסור  הפוסקים 
לסוחט  שנחשב  כיון  כך,  לשם  בידו  מחזיקם 
בידו ואם מכניסם לפה אין כמובן כל איסור בכך.

הפירות רבו הפוסקים להתיר למצוץ  בשאר 
מותר  ולכן  בידו,  כשמחזיקם  גם  בפה  אותם 
שלא  יזהר  אך  אחר  פרי  כל  או  לימון  למצוץ 

לסחוט ממש.

(התקציר הובא מספרים ומקורות שונים, אך אין לפסוק ממנו 
הלכה למעשה ללא עיון במקורות)

ומה הדין כשאור החשמל דולק יחד עם אור הנרות? והאם מותר לקרוא לאור מנורה עם 'ַעְמָעם'?
הרב משה גרין

נר שמן או כל נר אחר שחומר הבעירה שלו נוזלי - אסור להטותו 
או לנענעו בשבת, משום שקירוב השמן אל הפתילה מגביר את 
בעירת הנר, ויש בכך איסור 'מבעיר'. וגזרו חכמים שלא לקרוא לאור 
הנר, מחשש שמא יטה את הנר על מנת להיטיב את אורו; ואף נר 

מוצק שהופך לנוזל תוך כדי בעירה, נכלל בגזירה זו. 
הנרות מוצקים בימינו, העשויים מחומרים משובחים הדולקים 
היטב, ונותרים מוצקים במשך כל זמן הבעירה, וכל שכן אור החשמל 
- יש אומרים שמותר לקרוא לאורם, וכן מנהג רוב ישראל; ויש 

אומרים שאין לקרוא לאורם. 
ולדעת המתירים, אם דולקים במקום אחד נרות שמן יחד עם 
נרות אלו, או עם אור החשמל - מותר לקרוא אף לאור נרות השמן, 
כיון שאם יכהה אורם, די באור הנרות האחרים ובאור החשמל, ואין 

חשש שיטה את נרות השמן.
'ַעְמָעם'  ומנורת חשמל שניתן להגביר את עוצמתה באמצעות 

יֶמר) - נחלקו הפוסקים אם מותר לקרוא לאורּה.  (דִּ
[שו"ע רעה, א, משנ"ב, א ו ד, וביה"ל ד"ה וכן;

ביאורים ומוספים דרשו, 9, 14 ו־24]
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 העלון מופץ לזיכוי הרבים, אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התורה 
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