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הרבנית ר. צביון על חג הפסח במעונו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א

ההכנות ל'פסח' התחילו אצלנו בראש חודש ניסן, אז החלה 

אמא בניקוי החדרים והארונות. למרות הניקיון היסודי התנהלו 

סדרי הבית כתקנם, ואמא בישלה לאבא ארוחת צהריים טרייה 

מדי יום ביומו עד יום בדיקת חמץ ועד בכלל. את חדרו של אבא 

ניקינו רק כאשר נעדר מן הבית. העבודה היתה רבה, אבל אסור 

היה שאבא ידע כי אמא עובדת קשה מדי...

אמא, כך היה נדמה לכולנו, מעולם לא חשה קושי פיזי בתקופה 

זו – את כל עבודות הניקיון היתה אמא עושה מתוך שמחה עצומה, 

כשהיא מלווה את עבודתה בשירים רבים. את המצות של ליל 

הסדר מהדר אבא לאפות מחיטים שנקצרו ב'קצירת יד'. כמו כן 

אבא טוחן את החיטים בעצמו. טרם צאתו למאפיית המצות של 

ר' דב בורר, היה אבא מבקש מאמא שתברכנו כי יצליחו לאפות 

מצות מהודרות כיאה וכיאות. כמו כן היה רגיל לומר לה, שאם יבוא 

המשיח לפני פסח, יצטרכו לחזור ולאפות מצות משום שמצותינו 

טמאות בטומאת מת. אנחנו הילדים הצטרפנו אליו וצפינו במחזה 

בהתרגשות. היה לנו תפקיד מיוחד: למסור את המקלות שעליהם 

הכניסו את המצות לתנור, לפועל ששייף אותם לשימוש חוזר )לא 

היה אז נייר חד-פעמי(.

ערב פסח – 'סיום הסיומים'
אבא אינו מתחיל לבדוק חמץ לפני ליל י"ד בניסן, ולכן בדיקת 

חמץ נמשכת אצלו שעות ארוכות. )כשעברנו לשיכון 'חזון איש', 

לא הטריד את אבא דבר, אלא שגודלה של הדירה החדשה לא 

יקשה על בדיקתה מחמץ...( את הבדיקה החל אבא במטבח, ומיד 

בצאתו מן המטבח החלה אמא להוריד את כלי הפסח. עד אז לא 

בישלה לחג דבר כיון שהמטבח עדיין לא נבדק! 

אבא נוהג לכסות את ארונות הספרים בוילון ולמוכרם לגוי. 

מדי שנה בשנה בערב פסח לאחר תפילת שחרית זוכה אבא 

לעשות את 'סיום-הסיומים' המפורסם: סיום התלמוד הבבלי, סיום 

התלמוד הירושלמי, סיום התנ"ך, סיום המדרשים, סיום השולחן 

ערוך, ועוד ועוד... יום זה הוא יום שמחה גדולה בביתנו.

אבא נוהג לשרוף את החמץ במגרש הסמוך לביתנו. לאחר מכן 

היה עולה הביתה ואומר עם אמא את נוסח "כל חמירא'' שלוש 

פעמים. כי אכן, אמא היתה שותפה לאבא גם בכל ענייני המצוות. 

אחרי הצהריים היתה אמא יוצאת למרפסת, שם ריסקה את 

ה'חריין' )חזרת( בפומפייה כשעיניה זולגות דמעות מפני החריפות. 

)במשפחתנו נוהגים לאכול חזרת ל'מרור', גם הילדים הקטנים. 

אבא חילק לכל אחד כזית, היינו טועמים מעט ומעבירים לאמא 

מתחת השולחן כדי שהיא תסיים את שלנו...( 

שיא השיאים של כל ימי השנה היה כמובן ליל הסדר. אי אפשר 

לתאר את שירת 'בצאת ישראל', שאבא שר שוב ושוב בדבקות 

עילאית. אני זוכרת היטב גם את אמירת 'שפוך חמתך'. 

בילדותה של אמא היתה סבתא חיה מושא פותחת את הדלת 

לאליהו הנביא, ואמא המשיכה במנהג זה: אמא והילדים היו 

הולכים לדלת, פותחים את הדלת ואומרים בקול רם: "ברוך הבא! 

ברוך הבא!" תמיד נראתה על פניה של אמא הציפייה לראות את 

אליהו הנביא. אנו הילדים התבוננו היטב בכוסו של אליהו, לבדוק 

אם הוא אכן שתה מן היין... 

בעת אמירת 'שפוך חמתך' היתה אמא עומדת. מנהג זה הביאה 

אמא מבית אביה. את הפיוט 'חד גדיא' אבא שר באידיש. 

לאחר סיום ה'סדר', אבא אומר 'שיר השירים' עם טעמים.

)מתוך הספר 'בית אמי'(

שיא השיאים של כל ימי השנה היה כמובן ליל 
הסדר. אי אפשר לתאר את שירת 'בצאת ישראל', 
שאבא שר שוב ושוב בדבקות עילאית. אני זוכרת 
היטב גם את אמירת 'שפוך חמתך'. תמיד נראתה 
מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"אעל פניה של אמא הציפייה לראות את אליהו הנביא
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מרן בעל שבט הלוי זיע"א בעבודת המידות וגדלות התורה – ליום הסתלקותו ט"ו ניסן

מה נהדר היה המחזה המרהיב של מכירת חמץ במעון קדשו. 

ישבו סביב השולחן מורי הוראות רבים. הוא ערך שבעה- שמונה 

קניינים והסביר וחזר והסביר כל קנין וקנין. כך, ערך קנין אגב, 

קנין חצר, קנין אודיתא, קנין סטומתא )בתקיעת כף לגוי(, קנין 

כסף, קנין חליפין, והסביר לכולם את שיטות הראשונים, איזה 

קנין טוב יותר, ולמה סובר ראשון זה כי כי קנין אחר מועיל יותר. 

בדרכו המיוחדת להאיר פנים לכל אדם, אפילו לנכרי בשוק, פנה 

בבדיחותא אל הנכרי, קונה החמץ, שהביא לאותו מעמד את ילדו. 

שאל אותו אם הביא אותו כדי "לעשות שימוש" לשנים הבאות.

זו היא תמצית הזיכוך של האדם השלם, אבל  התנהגות 

כשמתבוננים לעומק, מגלים שזהו פשוט המשך המהלך של 

אותו אדם, שהלך ישר כפי אשר עשהו אלוקים ופרק מעליו 

עול חשבונות הרבים, שהרי ההנהגה המיוחדת של רבינו 

עם בני אדם היתה מתוך עבודה והתבוננות תמידית 

כיצד ניתן להיטיב עם ברואי הקל והצהיל את פניהם.

"זכיתי לשמוע מפי קדשו של רבינו משפט אחד שפתח 

בפני חרך צר לדמותו הגדולה", סיפר תלמידו הרה"ג 

רבי בנימין גרוסברד שליט"א, "היה זה באחד מימי 

חול המועד פסח, בעת שהתקבצו רבים וטובים להקביל 

פני הרב ברגל. בין ההמונים היו רבנים, ראשי ישיבות, 

מו"צים, תלמידי חכמים, עסקני ציבור ועמך בית ישראל.

לאחר שכולם קמו ממקומם ועברו להתברך, סימן לי רבינו 

להמתין, ]הסיבה שביקש ממני להמתין היא ג"כ לימוד גדול על 

ענוותנותו הנפלאה, רבינו ביקש "להתייעץ" מה ללמוד בזמן הבא 

בשיעורים. בינו זאת! רבינו הגדול, פוסק הדור שעיני כל ישראל 

נשואות אליו, צריך להתענין ולהתחשב ברצונות של צורבים צעירים[.

בעומדי לידו, נוכחתי לראות את ההתייחסות האישית המפעימה, 

מלאת הסבלנות והחמימות. אם את הראשון שאל "מה שלום 

אביך?" הרי שאצל השני התעניין למצבו ואילו אצל השלישי הביע 

דאגה למצב הגמ"ח שלו.

עודי משתאה ומחריש, סיים הקהל לעבור ואני שומע את רבינו 

מפטיר לעצמו בסיפוק: ב"ה היו פה הרבה אנשים מכל החוגים 

והסוגים, וקבלתי את כולם בצורה טובה ]ובלשון קדשו: "איך הב 

זאך גיפירט פאר אלעמאן ג'נטלמניש"[. והיינו, שרבינו השקיע 

מחשבה והשתדל כל הזמן להשביע רצון כל אחד ואחד, כשם 

שהשקיע עבודה במצוות שבינו לבין קונו, כך השקיע עבודה 

במצוות שבין אדם לחברו, ללא שום חילוק כלל!

"זכורני", סיפר נכדו הרה"ג רבי עקיבא וואזנר שליט"א, "שפעם 

הגיע יהודי חשוב מחו"ל בשעות הבוקר המוקדמות, וזקני שהגיע 

לתפילה בבוקר סיבב באופן מיוחד, שיעבור דרך מקומו באופן 

שלא יהא בזה איסור של משכים לפתחו. כך עבר ליד מקומו 

ואמר לו במאור פנים "ברוך הבא" ובד בבד הקפיד שלא יהא 

חשש של איסור שאילת שלום. מיד אחר קריאת התורה ניגש 

אליו שוב בחביבות ודרש בשלומו. הרי לנו דקדוק ההלכה יחד 

עם הקפדה בכבוד הזולת".

תמיד אחר התפילה, פנה לעבר המתפללים והעניק להם יחס חם 

ואבהי בהתעניינות כנה או במילה טובה. גם ילדים רכים בשנים 

זכו ליחס הנלבב. קרה באחת הפעמים שהיתה 

במקום צפיפות גדולה. כיון שכך דחפו 

מבלי משים ילד אחד. מיד עצר רבינו 

וקרא לאותו ילד לפייסו בחביבות 

מיוחדת.

ה  שהי אחת  פעם  רע  אי

רבינו במנצ'סטר. רבינו נועד 

לביקור אצל הגרי"ז סגל 

ממנצ'סטר. רבינו התרחק עד 

מאוד מצילומים ולא חיבב, 

בלשון המעטה, את העובדה 

שמצלמים אותו מעת לעת. 

אך עם זאת כאשר נוכח לדעת 

כי נגרם לאחד הבחורים שהגיע 

לשם, שברון לב גדול מהעובדה שלא 

הספיק לצלם את רבינו, לא היסס כלל, 

יצא ממקומו ברכב ונעמד במיוחד כדי לפייס 

את אותו צעיר שיוכל לצלמו.

כך היה גם בעת סעודת פורים. כאשר נכנס יהודי עם מצלמה, 

החלו תלמידי רבינו לצעוק עליו שיפסיק לצלם. אך רבינו עצר 

בעדם ואמר ברוגע ובנעימות "מה אתם רוצים?! מה אתם עושים 

עסק ממעשיו הוא רק בא לצלם".

ויסוד בעבודת ה',  רבינו ראה בעבודת המידות, לא רק ענין 

אלא יסוד בגדלות התורה. כמו שכתב וביאר בהקדמה לשו"ת 

"שבט הלוי": פעמים הרבה נסתמו מעיינות האמת מן האדם 

מפני שקדמה מידה גרועה לפני הלימוד בהקפדה וגאוה וכיו"ב. 

והיא היא הלוקחת נפש בעליה והרחבת דעתו ולבו של אדם, 

ושוב בשעת הלימוד והכרעה בע"כ נגד רצונו נשתבש יושר שכלו 

ויגיד על טמא טהור. הנה בכזה אינו נענש על עצם אמרו מטמא 

טהור כי ליבו אנסו באמת, אבל יתבייש מאוד בעולם הזה ובעולם 

הבא כי יאמרו לו על הקפדה קלה אפסית גרמת לך מכשול עצום 

לסתום שערי חכמה ממך.

)מתוך 'ולא שבט הלוי בלבד'(

 בדרכו המיוחדת להאיר פנים לכל אדם, אפילו לנכרי בשוק,
פנה בבדיחותא אל הנכרי קונה החמץ, שהביא לאותו מעמד את ילדו, 

ושאל אותו אם הביא אותו כדי "לעשות שימוש" לשנים הבאות...

מרן בעל 'שבט הלוי זיע"א
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הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א על ארבע כוסות של יין ועל הפה-סח
ורבי  תמיד, לפני הקידוש בליל הסדר, היה אדוני אבי מורי 
ה"תפארת יחזקאל" זצ"ל מזכיר את דברי קדשו של מרן החיד"א 
הקדוש זצ"ל )"חומת אנך" מטות ב( בבאור הכתוב: "לא יחל דברו, 
ככל היוצא מפיו יעשה" )במדבר ל, ג(, שפרש מורנו הרב רבי חיים 
ויטאל זצ"ל בשם רבי שמעון טירנו זצ"ל, שישגיח האדם שלא 
יעשה דבריו חולין, כי כל דיבור אם טוב ואם רע פועל בעולמות 

העליונים לטוב או למוטב, ובורא סנגורים או קטגורים.
וכתב מרן החיד"א זצ"ל, שאין לתמוה איך הדיבור כאן פועל 

גדולות ונצורות במרום. שהלא נראה שהיין הסתום וחתום 
בחבית במרתף, מתנועע בעצמו בדריכת הענבים, אף 
שהגת רחוקה מאוד, "וזה ניכר ונודע" ]עד ג' שנים ושם 
כתב עניין זה בשם ה"תולדות יעקב יוסף" זצ"ל, ששמע 
מפי בנו הצדיק רבי ישראל נחמן זצ"ל[, כך גם הדיבור 
כאן מעורר בעולמות העליונים. ולפיכך: "לא יחל דברו 

ככל היוצא", ראשי תבות ]עם הכולל[ גימטריא "יין".
לכן, אמר אבי זצ"ל, תקנו ברכות רבות על היין. לדעת 
שהברכה פועלת במרום גדולות ונצורות. ובפסח, שנצטוינו 
על "פה סח", סיפור יציאת מצרים שכל המרבה בו משובח, 
תקנו לנו ארבע כוסות, להדגיש ביותר לקח זה, שדורכים 

את היין פה והוא מתנועע שם!
בנוסף לאמירת ההגדה, היה אבי זצ"ל כמעיין המתגבר בפרושים 
ובאורים על ההגדה וניסי יציאת מצרים. אבל בכל שנה חזר על 
אמרה זו, כהקדמה לכל מה שיאמר, לדעת עד כמה הדיבור פועל.

בשעתו, למדתי בתלמוד תורה דושינסקי בירושלים. התלמידים, 
רובם ככולם, היו בני עניים שמהם תצא תורה, והדחק היה רב. יום 
אחד ביקר נדיב בתלמוד תורה, התעניין, וסיפרו לו שהתלמידים 
אינם יוצאים מארבע אמות של הלכה. לא היה מושג של טיול. 

גם לא היה מהיכן לממן. 
החליט לממן בל"ג בעומר טיול ליקב בראשון לציון. כדי לקבל 
מושג, כאילו היו מודיעים לתלמידי ה'חיידר' שיוצאים לטיול 

בחוץ לארץ!
זו  יצאנו בשיירה של ששה אוטובוסים, לרוב הילדים היתה 
היציאה הראשונה בחייהם מירושלים. והדרך ארוכה כל כך, למי 
שזוכר: חניה בהר טוב, ודרך רמלה וצפונה עד זכרון יעקב, ובדרך 

רואים את הים הגדול, יום של חויה! 
הגענו, ומנהל היקב בכבודו ובעצמו הדריך אותנו. ראינו את הסרט 
הנע, איך ח"י בקבוקים בשורה מתמלאים ללא מגע יד אדם, וזרוע 
מתכת יורדת ופוקקת אותם. פלאי פלאות. בתום הסיור שאל: "יש 

למישהו שאלות?!"
כבן אחת עשרה הייתי. שאלתי: "האם מוכרת לכבודו התופעה, 

שכאשר דורכים את הענבים, מתנועע היין שבחביות?!"
אני זוכר שלצידי עמד חבר טוב, כיום הוא מרביץ תורה נודע, הלה 
התחלחל לשמע השאלה. "אהרלה", לחש בחרדה, "וואס פערגסטו 

אזא נארישקייט! מה אתה שואל כזו שטות?!"
גם מנהל היקב נרעש. קרא בקול: "מה?! מהיכן אתה יודע?!" 
כל העיניים נתלו בי. אמרתי: "כך מספר אבי, בשם החיד"א!"

"החידא?! " תמה המנהל. בשבילו היתה זו חידה. "מה זה?"
סיפרו שהיה רב גדול, חי לפני כמאתיים שנה וחיבר עשרות 

ספרים, ושמו היה חיים יוסף דוד אזולאי, ראשי תיבות חיד"א.
אמר: "כך?! בכל שנה, כשהיין החדש תוסס, אנו שומעים תסיסה 
במכלי הענק בהם מתיישנים היינות משנים עברו. היתה זו תעלומה 
לגבינו, ויגענו מוחנו לחקור אותה. ואתה 
אומר שהתופעה ידועה. האם הרב ההוא 

כותב גם את סיבתה?!"
אמרתי: "כן, כדי שנדע שדיבור כאן 

פועל שם"...
כמה התפעל המנהל! כאות הוקרה לחידה 
שנפתרה, הורה להעניק בקבוק יין לכל 
ילד. העלו שני ארגזים לכל אוטובוס...

אשר בחר בנו מכל עם 
באחרית ימיו היה אדוני אבי מורי ורבי 
הגאון הצדיק ה"תפארת יחזקאל" זצ"ל, 
מסובל בייסורים קשים ומרים. בחודש ניסן, 
חודש פטירתו, אושפז בבית החולים. שכב על ערש דווי והתייסר 
נוראות. התחנן בפני רופאו המסור, פרופסור רקובר, שישחררו לליל 
הסדר כדי שיוכל לקיים מצות "והגדת לבנך", אבל הפרופסור הודיע 

שזה לא בא בחשבון במצבו הקשה וחולשתו הנוראה. 
ברם, הפרופסור נוכח שהצער על כך מזיק לו יותר, ראה שהדבר 
בנפשו, ושחררו. שעה קלה לפני כניסת החג הגיע לביתו בכסא 
גלגלים כשהוא באפיסת כוחות. קשה היה להאמין שבמצב כזה 
יוכל לשבת ליד השולחן, ומי מדבר על עריכת הסדר. אבל אין 
דבר העומד בפני הרצון. בכוחות על אנושיים לבש את הקיטל, 
וחגר שארית כוחותיו לקרוא בקול גדול: "קדש"! ועכשיו, ינוח 

שעה קלה ויאזור כח להמשיך... 
אך לא, מיד אחז הגביע בידו והחל לקדש במתיקות ובדבקות, 
כדרכו בקודש. ובהגיעו למילים "אשר בחר בנו מכל עם, ורוממנו 
מכל לשון" פרץ בבכי נרגש, כדרכו מימים ימימה ויותר, עד שכל 
הנוכחים בכו אתו, כולל האחות הראשית במחלקה שבקשה 
מהפרופסור להתלוות אליו ולהשגיח עליו, כי מצבו גבל בפיקוח 
וייסוריו  "וקווי ה' יחליפו כח", בתוקף חולשתו הנוראה  נפש. 
העצומים ניהל את הסדר בהתלהבות ורגש עז, והתאמץ לאכול 

את ה"כזית" מצוה בהידור. 

אנו ראינו שהוא אוכל בקושי ובמסירות נפש. האחות ידעה כמה 
קשה לו וכמעט מן הנמנע. התפעלה כל כך עד שהתחזקה, ונשאה 

לבן תורה ירא שמים, ובנתה בית נאמן בישראל!
)מתוך הגדה של פסח 'מקרבן לתורה'(

כבן 11 הייתי. שאלתי: "האם מוכרת לכבודו התופעה, שכאשר דורכים 
את הענבים, מתנועע היין שבחביות?!" אני זוכר שלצידי עמד חבר טוב, 
כיום הוא מרביץ תורה נודע, "אהרלה", לחש בחרדה, "וואס פערגסטו 

אזא נארישקייט! מה אתה שואל כזו שטות?!" 

הגה"צ רבי אהרן טויסיג שליט"א



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

שיחה מרתקת עם הגה"צ רבי נפתלי צבי ראטטענבערג שליט"א, אבדק"ק קהל חסידים קאסאן ומו"צ העדה החרדית בבית 
שמש, על החומרות הנהוגות בימי הפסח, המקורות בהלכה והטעם שהחמירו חז"ל בחמץ בפסח יותר מכל שאר איסורי התורה. 

יעקב א. לוסטיגמן 

מבין כל מועדי השנה מתבלט חג הפסח בו רבו החומרות הנהוגות 
בקהילות הקדושות ובבתי ישראל, כשבמשך שבועות וחודשים 
נערכים הכל לקראת ימים קדושים ונשגבים אלו באמצעות ביעור 
והשמדת כל פירור שיש בו חשש חמץ, וביותר בהגיע חג הפסח 
עצמו, בו נזהרים הכל מכל דבר מאכל שיש בו צל צלו של ספק, 
ובקהילות רבות אף החמירו חומרה על גבי חומרה, עד שתהא 

ההחמרה בפסח דקה מן הדקה. 
פקדנו את מעונו של הגה"צ רבי נפתלי צבי ראטטענבערג שליט"א, 
אבדק"ק קהל חסידים קאסאן ומו"צ העדה החרדית בבית שמש, 
וביקשנו לשמוע מפיו את הטעם להחמרה המפולגת בחמץ בפסח. 
"האמת היא שהמקור לכל החומרות הנהוגות בפסח הוא כבר 
בדברי חז"ל", משיב הגרנ"צ ראטטענבערג שליט"א, "חז"ל הם אלו 
שהחמירו בחמץ בפסח אפילו במשהו, וזה דבר שלא מצינו בכל 
איסורי התורה האחרים. כל איסור שבתורה יש לו שיעור, ככותבת 
הגסה, כביצה, כזית, כעדשה, כגריס ועוד, אבל חמץ בפסח אפילו 
באלף לא בטיל. האיסור הוא אפילו במשהו, עד שהביא המחבר 
בשו"ע את לשון הרא"ש שכתב שנהגו ישראל לגרד ולקרצף את 
קירות הבתים לפני פסח, כדי להינצל ממשהו חמץ שאולי נדבק 

בקירות הבית. 
"והטעם לכך שדווקא בחמץ בפסח החמירו בכלשהו, כתב 
הרדב"ז שהוא מפני שחמץ מרמז על היצר הרע, ובמלחמת היצר 
אין מקום לפשרות. ובאמת ההסבר של הרדב"ז הוא נפלא מאוד, 
כי לא ראינו ולא מצינו במקומות אחרים שחז"ל קבעו הלכה על 
פי עניינים של עבודה, שלקחו את העניין של 'שאור שבעיסה', 

החמץ שבלב, וקבעו אותו להלכה ממש. 
"שמעתי כמה פעמים מהגאון הגדול רבי מאיר ברנסדורפר 
זצוק"ל, שבעבודה של ימי הפסח יש שני חלקים, יש את חלק 
הסור מרע, ויש את העשה טוב. החלק הראשון הוא לפני החג, 
כשכל עם ישראל עמל ומתייגע בביעור החמץ, והחלק של 'עשה 

טוב' הוא בחג הפסח עצמו, בעבודה של ליל הסדר, באכילת המצה 
ובקיום מצוות החג בשמחה. 

"ובאמת ראינו בהלכה שיש בפסח הרבה מאוד דרגות של עבודה. 
על פי ההלכה הפשוטה, אפשר להסתפק בביטול החמץ, בסילוק 
החמץ מהבית, ואפיית מצות מקמח שנקנה מן השוק כשהשמירה 
יכול  יותר,  של המצה היא רק משעת לישה. מי שרוצה להדר 
לאפות מצות עם קמח שנשמר משעת טחינה, דרגה גבוהה יותר 

היא בקמח שנשמר כבר משעת קצירה. 
"מספרים על רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל, שבשעת אפיית המצות 
היה עומד ואומר תהילים בתפילה שלא תארע תקלה ושהמצות 
יצאו כשרות ומהודרות. פעם כשראה שמכניסים מים לתוך הקמח 
כדי ללוש אותו הוא נפל תחתיו והתעלף. את זה הולכים לאכול 

בפסח? קמח שנגעו בו מים? איך אפשר???
"כעניין זה יש שאלה שעוסקים בה בעולם הישיבות, מדוע לא 

גזרו חז"ל על מצה ביום טוב שחל להיות בשבת, כמו שגזרו על 
שופר ולולב שמא יעבירנו? הרי גם במצה יכול להיות חשש שיעביר 

אותה דרך ר"ה כדי לקיים מצוות אכילת מצה... 
"שמעתי פעם מבריסקער תלמיד, שאצל הרב מבריסק עלתה 
השאלה הזאת ודנו בה התלמידים, עד שענה אחד מהם שבעניין 
של אכילה חז"ל לא גזרו, כי הרי המצות הן האוכל של פסח, 
והבריסקער רב מאוד נהנה מהתשובה הזאת. האמת שיש לה גם 
'צו שטעל' מהרשב"א שכתב שאין איסור טוחן בחיתוך ירקות 

לחתיכות קטנות בשבת, כי לא גזרו על מה שהוא דרך אכילה. 
"אבל אפשר לומר שיש בזה עוד טעם, על דרך העבודה. מצה 
בפסח זה לא משהו שדואגים לו ברגע האחרון. לפסח מתכוננים 
שבועות וחודשים. את החטים קוצרים כבר בקיץ הקודם, מתכוננים 
ונערכים לקראת הפסח בדחילו ורחימו, מכינים את הכל ודואגים 
שיהיו מצות שלמות לליל הסדר ולסעודת יום טוב, אחרי כל כך 
הרבה הכנות, אין חשש שיבוא מישהו לביתו בליל החג ולפתע 
ייזכר שאין ברשותו מצה, עד שיהיה חשש שמא יעבירנו ברשה"ר". 
הגרנ"צ ראטטענבערג שליט"א, מספר לנו על החומרות שהיו 
נהוגות בבית הוריו: "אמי מורתי ע"ה היתה מצאצאי הרה"ק רבי 
מאיר מפרמישלאן זיע"א, ובביתנו עוד היו נהוגים כמה שיירי 
חומרות שמקורן בבית פרמישלאן. באופן כללי היה מושג מפורסם 
מאוד באירופה של 'פרמישלאנע חומרות', כי החומרות של רבי 

מאיר מפרמישלאן היו גבוה מעל גבוה, בדקות שבדקות. 
"בביתנו תמיד אמרו שהחומרות המופלגות שנהגנו הן רק מעט 
שבמעט מה'פרמישלאנע חומרות' המקוריות, ופעם שאלתי את דודי 
זצ"ל מה אם כן היו החומרות המקוריות. הוא השיב לי שגם הוא 
אינו יודע את כל החומרות שהיו נהוגות אלא רק כמה דוגמאות 
כמו למשל שנהגו שם שלא להיכנס לבית עם הנעליים בפסח, כי 
הנעלים נגעו ברצפה ברחובה של עיר במקומות שאולי לא ניקו 
אותם כראוי לפסח. כמו"כ נהגו להלביש גרביים לחתולים שנכנסו 
הביתה, היו נוהגים אז להחזיק חתולים כדי שיאכלו את העכברים 
ובפסח היו מקפידים שכשהחתול נכנס הביתה מלבישים לו קודם 

גרביים מיוחדות כדי שלא יביא איתו משהו חמץ מן החוץ. 
"הרה"ק מפרמישלאן גם נהג שלא לטבול במקווה בערב פסח, כי 
בעירו היו סוחרי קמח ותבואה, והם היו מתמלאים בקמח וטובלים 
במקווה וממילא היה חשש של משהו חמץ. זכורני שפעם סיפרתי 
על כך למורי חמי, כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אהרן זצוק"ל והוא 
תהה על כך שלרבי מאיר מפרמישלאן לא היה מקווה לבד כדי 
שיוכל לטבול בו בערב פסח... אבל האמת שבאותם ימים היה 
בכל עיירה מקווה אחד בלבד, וגם הוא נבנה במאמצים מרובים". 
"ובאמת גם בבית מורי חמי נהגו בחומרות מופלגות כל השנה, 
וביותר בימי הפסח, והמקור היה מבית חמותו הרבנית של ר' 
אהרל'ע האדמו"ר משומרי אמונים זצ"ל, שגם במשפחתה היו 
נהוגות חומרות מופלגות. היא סיפרה שבביתם לא היו מבשלים 
בכלל אוכל בפסח, כי חמץ במשהו לא מתבטל אלא רק לפני 

 מספרים על רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל כשראה פעם שמכניסים
 מים לתוך הקמח כדי ללוש את המצות הוא נפל תחתיו והתעלף.
את זה הולכים לאכול בפסח? קמח שנגעו בו מים? איך אפשר???

המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

פסח, ואכן היו מבשלים את כל האוכל לפני החג, אבל מקררים 
לא היו להם ועל אף שהיו שומרים את האוכל המבושל בתוך 
בור במרתף, זה החזיק אולי שלושה ימים. אחר כך כבר לא היו 
אוכלים אוכל מבושל. גם מצות הם לא היו אוכלים למעט הכזיתים 
שחייבים לאכול בליל הסדר. אם אין מצות ואין אוכל מבושל, כל 
מה שהיה להם לאכול בשאר ימות הפסח היה רק פירות וירקות, 

לאחר שקילפו אותם כמובן". 
• למרות כל האמור, הרי ישנן חומרות שלכאורה אין להן טעם בהלכה, ואפילו 
לא חשש רחוק של חומרה, כמו שנוהגים במקומות שונים לא לאכול גזר או 

דגים וכדו'. מה הטעם בחומרות אלו? 
"גם לעניין זה יש מקור בשו"ע שכותב במפורש היו מקומות שבהן 
לא אכלו מאכלים שונים כמו צימוקים ועוד, והטעם הוא שבמקומות 
אלו היו נוהגים להכין או לשמר את המאכלים הללו בעזרת חמץ. 
אמנם, כיום כשכבר לא נוהגים להשתמש בחמץ להכנת המאכלים 
הללו, וכשכבר יש השגחה על כל דבר משעת גידולו, לכאורה אין 
טען בחומרות הללו, אלא שזה כבר נכנס לשאלה אם יש בזה את 
העניין של 'אל תטוש תורת אמך', ושל 'מנהג ישראל דין הוא', או 
שבעצם אין זה נחשב למנהג כי הסיבה שנמנעו היתה שיש בזה 
חשש חמץ. הפוסקים כבר דנים בשאלה הזאת, אבל בוודאי שמי 

שנהגו בחומרות הללו, יש להם טעם בדבר". 
• ומה לגבי הנוהגים שלא להשתמש בכלים חד פעמיים וכדו'? 

"גם מנהג זה בוודאי יש בו טעם, שהרי בפסח רבים נזהרים שלא 
להשתמש בשום דבר שהוכן מחוץ לבית, כי עם כל ההכשרים 
ובזהירות  יתירה  וההשגחות, רק מה שעושים בבית בהשגחה 
מופלגת אפשר לדעת בוודאות גמורה שאין בו שום חמץ. אם כן 
למה להכניס לבית כלים שאנחנו לא יודעים אילו חומרים מכניסים 
בהם במהלך הייצור והאריזה וכדו'? בבית הורי נהגנו שלא לאכול 
בפסח עם כלים מכל סוג שהוא, למעט כלי זכוכית שלדעת הרבה 
ראשונים אין בהם בכלל חשש של בליעה. אפילו בכלי פורצלן 

וכדו' לא היינו משתמשים בפסח. 
"פגשתי פעם את הרב פאדווא שליט"א, מגדולי בעלי המכשירים 
באירופה, ומומחה אמיתי בענייני כשרות ושאלתי אותו עד כמה 
אפשר לסמוך על ההכשרים השונים. הוא השיב לי שמצד ההלכה 
אפשר לאכול מאכלים שבהכשר ללא שום פקפוק כמובן, אבל 

אין ספק שהכי כשר והכי מהודר זה מה שמכינים לבד בבית. 
"עם זאת, בוודאי שאת החומרות האלו אי אפשר לדרוש מכלל 
ישראל. הדורות חלשים, וצרכי עמך מרובים. זאת היתה הגישה גם 
של הגאב"ד בעל המנחת יצחק זצוק"ל, שהיה בדור השני שאחרי 

המלחמה, כשהציבור התחיל לגדול ולא היה מה לאכול. לא היה 
ניתן להשיג מוצרי חלב כשרים בכשרות מהודרת כי המדקדקים 
היו עושים לבד בבית, וממש לא היה מה לאכול. הוא הנהיג אז 
בעדה החרדית שיתחילו לתת הכשרים על מוצרי מאכל שונים, 
כמו מוצרי חלב של תנובה וכדו', וכמובן שהיתה לזה התנגדות 
גדולה, כי בירושלים התנגדו לכל דבר חדש. אפילו להקים את 
שכונת 'מאה שערים' זה לא היה פשוט בירושלים של בין החומות. 
אבל היום יש כבר כמיליון יהודים שומרי מצוות, צריך לתת לציבור 
בסיס של מאכלים כשרים ומהודרים גם בימות השנה וגם בפסח, 

ומי שרוצה להחמיר ולהדר בביתו, תבוא עליו הברכה". 
• ועדיין נראה לפעמים שחלק מהחומרות הן חדשות ולא היו נהוגות בעבר? 
"כמובן שכך הם פני הדברים, וגם לזה יש סיבות. כך למשל 
השו"ע הרב מסביר למה בדורות האחרונים התחילו להקפיד על 
הענין של מצה שרויה, שלא שמענו על החומרה הזאת בדורות 
קודמים, והוא מבאר שעד לתקופה ההיא נהגו לאפות מצות עבות 
בבלילה רכה יותר, שבה אין חשש שחלק מהקמח לא התערב עם 
המים לפני האפיה, כי היו משתמשים בהרבה מים לצורך הכנת 
המצות. אבל לאחר מכן שהתחילו להחמיר בעניין זה ולאפות מצות 
דקות, התעורר החשש שחלק מהקמח אינו מעורב כראוי ולכן יש 
להיזהר שלא להשרות המצה במים מחשש לחימוץ הקמח שלא 

התערבב בעיסה לפני האפיה ח"ו. 
"כעין זה כתב גם החתם סופר שאצלם היו מכניסים את המצות 
לתנור בתוך שלוש דקות מהרגע בו הכניסו מים לקמח. תמיד הייתי 

תוהה איך ייתכן כדבר הזה, 
וככל שניסיתי למהר את זמן 
ההכנה של המצות בחבורות 
בהן הייתי משתתף, אף פעם 
לא הצלחתי להתקרב אפילו 
לשלוש דקות, לפני שש או 
שבע דקות הבצק בכלל לא 

עולה על השולחן. 
"יתירה מזאת, התברר לי 
שבאמריקה באמת מקובל 
שבתוך  רבות  ות  במאפי
שלוש דקות הם מצליחים 
להכניס את המצות לתנור, 
ותהיתי מה ההבדל בין המצות 
למצות שלנו. שם  שלהם 
בכלל לא משקיעים זמן רב 
בלישת הבצק, ומיד אחרי 
את  חותכים  הפארנעמען 
הבצק ומתחילים לרדד את 
המצות. במשך שנים חשבתי 

שאולי הקמח הוא מסוג שונה מזה שיש לנו, עד ששמעתי שגם 
במאפיית המצות המפורסמת בקוממיות נוהגים כך שהבצק עובר 

מהפארנעמען הישר לשולחנות של ה'קאצ'ערס'. 
"ביררתי את הנושא והתברר לי שהסיבה לכך נעוצה בזה שברוב 
המאפיות בארץ נוהגים לרדד את המצות על גבי שולחנות מתכת, 
ומאחר והמתכת היא אטומה ואינה נושמת אוויר, הבצק נדבק אל 
השולחן אם הוא רטוב מעט, בשל כך מכניסים מעט מים בקמח 
ולשים אותו זמן רב כי העיסה קשה יותר. בקוממיות לעומת זאת 
לשים את הבצק על גבי נייר, ולכן אפשר לשים יותר מים בעיסה, 
וממילא אין צורך ללוש את הבצק שוב ושוב, ואפשר בתוך זמן 

המשך בעמוד הבא <<<

הגה"צ רבי נפתלי צבי ראטטענבערג שליט"א

נהגו להלביש גרביים 
לחתולים שנכנסו 

הביתה, היו נוהגים אז 
להחזיק חתולים כדי 

שיאכלו את העכברים 
ובפסח היו מקפידים 

שכשהחתול נכנס 
הביתה מלבישים לו 

קודם גרביים מיוחדות 
כדי שלא יביא איתו 
משהו חמץ מן החוץ



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

<<< המשך מעמוד קודם

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, על המעשה המופלא שסיפר לו הרב ד"ר משה רוטשילד 
'ֶאָּלא ֶשְּׁבָכל ּדֹור ָודֹור עֹוְמִדים ָעֵלינּו ְלַכּלֹוֵתנּו, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָיָדם'
הרב ד"ר משה רוטשילד סיפר לנו מעשה מופלא עד מאד. 
"נסעתי במונית עם הגאב"ד דפוניבז', רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל 
ברחובותיה של העיר רומא, ולפליאתי אני שומע את הרב חוזר 
כמה פעמים על המשפט: 'אני הולך לגמור אתו את החשבון אחת 

ולתמיד'. לא ידעתי עם מי רוצה הרב לגמור חשבון"...
מי שהכיר את הגרי"ש כהנמן זצ"ל ידע, שמדובר באישיות טהורת 
לב, והמשפט הזה לא התאים למידת הוותרנות המובהקת שהיתה 

בו. "נראה היה", הוסיף הרב ד"ר רוטשילד, "ש'סיום החשבון' 
הזה חשוב לו מאד, לרב זצ"ל, והוא נחוש בדעתו לבצע 

את זאת בכל מקרה...
הפתרון לתעלומה הגדולה היה רק כאשר הגענו ל... 
שער טיטוס שברומא, הרב בקש מנהג המונית לעצור, 
ומבעד לחלונות הוא מביט בציור המנורה הטהורה 
החרוט על השער, ומתחתיה כתוב 'יהודה לא תהיה', ואז 
הוא יוצא מהמונית. מייסד ישיבת פוניבז' מתקרב אל 

השער הגדול, מיישר את כובעו ומסדר את בגדיו, והנה 
הוא ניצב הדור-פנים אל מול השער ומכריז בקול גדול:

"טיטוס, טיטוס, לפני אלפיים שנה רצית למחוק ולאבד 
את עם ישראל, מבלי להשאיר להם זכר, שם ושארית. ראה 

טיטוס, מי מכיר אותך היום: מי שיטייל כאן, בין רחובותיה של רומא 
וישאל את הילדים מי היה טיטוס, הם אפילו לא ידעו לחזור בהגיה 
נכונה על השם שלך... הרי מכל ה'תורה' שלך לא נותר מאומה! 
האם יש בעולמנו אנשים הרואים עצמם כממשיכי מורשתך?!---

ואילו אני, מגיע עכשיו מבני ברק שבארץ ישראל, אותה רצית 
להחריב, וברגע זה ממש יושבים למעלה מחמש מאות בחורים 
על התורה ועל העבודה, שכל כך שאפת להשכיח מאתנו, וזה רק 
בישיבה שלי, לבד ממאות הישיבות ומוסדות התורה בכל רחבי 

תבל, שבהם נמצאים עוד אלפים ורבבות של לומדי תורה!"---
והרב מפוניבז' עוד לא גמר את החשבון... מסביבו התאספו 
כמה צעירים רומאים אבל הוא לא פחד, והמשיך לנאום בכיכר 
המרכזית שליד שער טיטוס: "את קודש הקודשים אמנם ביזית 
וחרפת בצורה נוראה, אבל מציע אני לך לבוא עכשיו אל הכותל 
המערבי, שריד בית מקדשנו, ותראה איך יומם ולילה עומדים שם 
יהודים ומבכים את החורבן, ומצפים ומייחלים לבניית בית המקדש, 
ולומדים ומשננים את תבנית ההיכל, וכל מעשהו, 
והוא - הוא האות והמופת המבהק ביותר 
שבית המקדש שלנו אכן יבנה במהרה!--- 
אתה, נשכחת לנצח, ואבדת את שמך, 

ויהודה היה תהיה, ופרוח תפרח!"---
"היה זה", סיפר הרב ד"ר רוטשילד, 
"מעמד מרגש ביותר, שהמחיש יותר 
מכל את נצחיותו של העם היהודי, 
מול התפוררותן של כל האידיאות 
האחרות שעלו ונפלו על מזבח העמים 

במהלך הדורות.
הדברים הללו, שנאמרו על ידי הגאב"ד 
ליד שער טיטוס, צריכים להחרט בתודעתנו 
כל אימת שאנו נתקלים באדם או בתופעה המנסים 
להשכיח מאתנו את התורה והמצוות. צריכים אנו 'לסגור חשבון' 
עם כולם, ולהשיב להם מנה אחת אפיים בגאון ובגאווה יהודית: 
במשך כל הדורות לא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אך כולם 
הלכו בעקבותיו של טיטוס. גם אתם, כולכם תרמסו תחת גלגלי 
ההיסטוריה, ותעלמו מן העולם, ואנחנו נמשיך ונפאר את עולמו 

של בוראנו עד סוף כל הדורות".
)מתוך הגדה של פסח 'חשוקי חמד'(

נסעתי במונית עם הגאב"ד דפוניבז', רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל ברומא, 
 ולפליאתי אני שומע את הרב חוזר כמה פעמים על המשפט:

 'אני הולך לגמור איתו את החשבון אחת ולתמיד'
לא ידעתי עם מי רוצה הרב לגמור חשבון...

הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א

קצר מאוד להתחיל לרדד אותו מבלי לחשוש שהוא ידבק לשולחן. 
באמריקה אין מכניס ומוציא, אותו שיבר מוציא ומכניס, שם 

המצות יותר רטובות, עד שהוא נאפה ונדבק יש יותר זמן". 
לקראת סיום השיחה המרתקת מבקש הגרנ"צ ראטטענבערג שליט"א 
לנצל את הבמה הנכבדה כדי להזהיר מפני מכשלה המצויה בערבי 
פסחים: "צריך לדעת ולהיזהר מאוד בנושא של שריפת החמץ בפסח. 
אנשים רבים נוטים לחשוב שמאחר ונקבע להלכה כרבי יהודה שלחמץ 
את ביעור אלא בשריפה, יש לשרוף את כל החמץ בבית ולא להשליך 

אותו לפח האשפה קודם לכן. 
"והאמת שזאת טעות שלפעמים גורמת למכשולות חמורים, כי העניין 
של ביעור חמץ דווקא בשריפה זה רק אחרי סוף זמן הביעור. קודם 
לכן מספיק לבטל את החמץ ולסלק אותו מהבית. נוצר מצב בו אנשים 
באים לשריפת חמץ עם קרטונים מלאים בעוגיות וחלות יבשות, ומאחר 
וזה ערב חג ויש הרבה מה להספיק, לפעמים החמץ לא נשרף כראוי 

ונשאר אחרי זמן הביעור ואף במהלך החג כמו שאפשר לראות בכל 
שנה ששאריות שלחמת מתגוללות ברחובות כי הן לא נשרפו כראוי. 
הבעיה הקשה היא שאחרי כל הניקיונות היסודיים בבית, את החמץ 
שרוצים לשרוף אנחנו לא מבטלים בלב כדי שלא להפסיד את מצוות 
ביעור חמץ, וכך בעצם משאירים חמץ בפסח בבעלותו של היהודי רח"ל. 
"לכן העצה שלי היא לזרוק את כל החמץ לפח לפני סוף זמן הביעור, 
ולהשאיר רק את העשרה פתיתים מבדיקת חמץ לקיים בהם את 
המנהג של שריפת חמץ. עשרה פתיתים אפשר לשרוף בקלות, זה 
לא לוקח זמן ואפשר להמתין ולראות שהם נאכלים על ידי האש עד 
תומם. כמו כן צריך להקפיד לבטל את כל החמץ פעם נוספת אחרי 
שריפת החמץ, כדי להסיר ולהינצל מכל חשש של חמץ בפסח רח"ל, 
ויהי רצון מלפני אבינו שבשמים שבאמת נזכה לבער החמץ שבבית 
והחמץ שבלב, ולאכול השתא מן הזבחים ומן הפסחים בארעא דישראל 

ובירושלים עיה"ק, אמן.
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הגה״צ רבי יעקב גלינסקי זצ״ל, כל דכפין ייתי ויכול
"ָהא ַלְחָמא ַעְנָיא, ָכּל ִדְּכִפין ֵייֵתי ְוֵייכֹול"

ל"חתם סופר" זצ"ל היתה קושיא )דרשות ח"ב רלו, א(: נניח 
שאכן תיפתח הדלת, וכל עניי העיר יבואו – להיכן נכניסם? מה 

ניתן להם לאכול? 
הוא תירץ לפי דרכו, שייעשה נס. יאכלו קמעא ויתברך במעיהם, 
ולא יאמר אדם צר לי המקום, כבירושלים.  לנו, לדרכנו, תשובה 

אחרת – 
מכירים אתם את הסוכות של בני ברק? הקבלנים, 
תלמידי חכמים, מחמירים בשיעור הסוכה כשבעה 
טפחים של שיעור חזון איש, שבעים סנטימטרים. 
והנשים, הרי פטורות. נשארים האב וחמישה בנים. 
ואז מזמינים את האושפיזין. "ליתי אברהם", יבוא 
אברהם אבינו, ואין בכך די, אלא: "ועמו יצחק ויעקב, 

יוסף משה ואהרן ודוד"! -  
אבל להיכן ייכנסו?! 

והתשובה, שאם זו "דירת עראי", יש מקום לכולם...
וכשם שזה נכון ב"דירת עראי" של הסוכה, כך נכון הדבר ב"לחם 
העוני" של המצה. אם הכל של הקדוש ברוך הוא, ואיננו להוטים 

אחר מותרות – יספיק המקום לכולם, ויספיק האוכל לכולם...
לא מובן: הלא "אפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב" ויש 
לו שלוש מצות לליל הסדר, כל מצה ותפקידה: עליונה ל"לחם 
עוני  ול"על אכילת מצה", לחם  משנה", אמצעית לאפיקומן 
בפרוסה, והתחתונה ל"כורך". והוא פותח את הסדר באמרו: "כל 

דכפין ייתי ויכול" – 
ונניח שהדלת תפתח ועני ייכנס, מה יתן לו? הרי אין לו אלא 
שלוש מצות, הוא מוציא מהן שני כזיתים להמוציא וכזית לכורך 

ושניים לאפיקומן, ומה נשאר?! 
והתשובה: כשיש עני נצרך, הנח את כל החומרות, והסתפק 

בכזית מצה! 
כיוצא בכך: "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" )בראשית ט, כ(, 
ודרשו בו שנעשה חולין, ומ"צדיק תמים" היה ל"איש האדמה" – 

ומדוע? למה לא נאמר שהיתה כוונתו לשמים, ליין וקידוש?
והתשובה, שבודאי היתה כוונתו ליין לקידוש – 

אבל אם העולם חרב, אל תחשוב על חומרות! תזרע חיטה ותאפה 
לחם להשביע רעבון כולם, ותקדש על חלות...

• • •
כולם שמעו על ה'חומרות' של ה"חזון איש" זצ"ל. אבל במפורש 
שמעתי מפי ה"חזון איש": "אני לא מחמיר, אלא רק מקפיד על 

ההלכה!" שאלתי: "מה בין חומרות לבין הקפדה על ההלכה?" 
חייך, וענה: "כשההלכה אומרת להחמיר, הרי זו ההלכה. כשההלכה 
אומרת שאפשר להקל ואדם רוצה להחמיר, זו זכותו. אבל שידע 
שההלכה אינה תובעת זאת, וממילא ישקול ויבחן האם 
אין החומרה פוגעת באדם!" והוסיף: "בוא ואספר לך: 
יש לי שכן עשיר. שאלתי אותו: "היודע אתה שיש לך 

שכן עני מרוד?" 
התברר שהוא יודע. הצעתי: "ה' ברכך בעושר רב, 

אולי תפרנס אותו?"
וענה: "בפורים יש מצות מתנות לאביונים. אמנם 'כל 
הפושט יד נותנים לו'. אבל אביון אינו. וכיצד אקיים 
מצוה זו? שכני זה, יודע אני בו שהוא עני מרוד, ואפשר 
לקיים בו מצות מתנות לאביונים בהידור, לכן נמנע 

אני מלחלצו מעוניו". הרי לך דוגמא לחומרא!...
• • •

שואלים מדוע ליל הסדר פותח בהכרזת: "כל דכפין ייתי ויכול", 
ואני איני מבין את השאלה: איך יכול יהודי להסב לליל הסדר 
ולאכול בניחותא, כשבחוץ מסתובב אח רעב, שאין לו מה לאכול?! 
עבורנו אנו מכריזים זאת, כדי שאנו נוכל לאכול במצפון נקי?! 
שאם לא כן, היכן ה"נושא בעול עם חברו", היכן הרגשת הזולת?!

בסיביר היה לי חבר, בנימין מהוסקוב זצ"ל. בנובהרדוק הכרנוהו 
כמתמיד עצום, למדנו ממנו מהי התמדה וניצול הזמן, "בין אדם 

למקום". אבל בסיביר, התגלו המידות, ה"בין אדם לחברו"! 
רעבנו ללחם, פשוטו כמשמעו. עבדנו בפרך, בכריתת עצים, בקור 
הנורא, במשך ארבע עשרה שעות ליום, והתקיימנו על קיצבת 

מזון זעומה. 
לבנימין הוסקובער האירה ההשגחה פנים. שבצוהו לעבודה במטבח. 

ראשית, מקום מוסק וחם. ושנית, אוכל כאות נפשו! 
ונודע לנו- שמעו טוב! נודע לנו – לא הוא סיפר, מעובדי המטבח 
נודע, שבנימין דנן אכל בדיוק כמנתם של שאר חבריו, כדי לשאת 

בעול עמם, לחוש בצערם!
 )מתוך 'והגדת' הגדה של פסח מהגה״צ רבי יעקב גלינסקי זצ״ל(

 כולם שמעו על ה'חומרות' של ה"חזון איש" זצ"ל,
אבל במפורש שמעתי מפי ה"חזון איש": "אני לא מחמיר, אלא רק 

מקפיד על ההלכה", והוסיף: "בוא ואספר לך, יש לי שכן עשיר..."

הגה״צ רבי יעקב גלינסקי זצ״ל

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

1-800-20-18-18
שיחת חינםבין השעות 7:30 ל- 10:30 בערב
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עצות וסיפורים ממרן הגאון הגדול רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל כיצד לקיים את ה׳והגדת לבנך׳
סיפר בנו הגאון רבי משה דוד שליט"א:

כל דרך החינוך אצל רבינו היה בנעימות ובאהבה, ואף חלק זה 
של לימודו עם הבנים, היה בחכמה ובתבונה, בדרך של נעימות 

ולא כעול ולחץ.
זכורני, שפעמים בימי החופש, כשהייתי באמצע לשחק היה 
קורא לי להפסיק את המשחק ולבוא ללמוד עמו, אך לפני הלימוד 
היה פונה ואומר לי בנעימות: "מסתמא, אתה לא מרוצה שעכשיו 
באמצע המשחק אני קורא לך, אבל אחרי רבע שעה תראה כמה 
זה טוב, איזו הנאה ושמחה תהיה לך, אף שבהתחלה אינך נהנה 

מן הלימוד"...
והיה משתדל לטעת בנו, שנרגיש את ההנאה מהלימוד, כבר מראש 
השריש בנו את המחשבה הזאת, שלאחר שמתחילים ללמוד באה 

תחושת ההנאה והשמחה.
פעם הילדים היו נרדמים עם קול תורתו של האב

נשאל ע"י גבאי "קופת 
העיר ב"ב", בדבר משפחה 
בת י"ג נפשות הדחוסה 
זעירה בת שני  בדירה 
חדרים, ומבקשת סיוע 
גדולה  דירה  לקניית 

מעט יותר.
ואמר בתוך הדברים: 
"פעם, כשאבא היה לומד 
בערב בבית – הוא היה 
עושה זאת ליד מיטותיהם 
של הילדים, כי הבית היה 
קטן וכולו מוצע במטות. 
והילדים היו נרדמים עם 
האב,  של  תורתו  קול 

ויוצאים כולם תלמידי חכמים...
ואמנם, היום, דירה קטנה משפיעה קשה לרעה על נפשם של 
ילדים, ומוכרחים לעזור להם לעבור לדירה המותאמת לבני הבית, 

כי היא שומרת על נפשם".
הכל תלוי בשמחה שההורים משרים בבית, והילדים מאושרים 

במה שיש להם, ואין להם שום קנאה באחרים
כשדובר אודות הקיצוצים שעשתה הממשלה, סיפר רבינו שהיתה 
תקופה שלישיבת פוניבז' לא היה כסף ליתן משכורות, ורק אחת 
לחצי שנה, בחודש ניסן ובחודש תשרי, שאז יש לישיבה מדרך 

הטבע יותר כסף, אז הוא קיבל משכורתו.
וסיפר, שכדי שלא ירעבו בבית, הורה הרב ] מפוניבז'[ זצ"ל 
שנקבל במשך חודשים אלו לחם וחצילים ממוסד "בית אבות" שע"י 
ישיבת פוניבז', ממה שהיו קונים בשביל להאכיל את ילדי המוסד. 
והרבנית תחי' עשתה מהחצילים הן ארוחות צהריים כעין בשר, והן 
ארוחות בוקר וערב, כעין ממרח חמאה, והיה מאד טעים לילדים 
ולא היה צריך יותר. אז הרגישו טוב עם מה שהיה לפניהם. אבל 
הבעיה כיום שיש שפע, והרגילו את הילדים למעדנים וממתקים.

והוסיף רבינו: עכשיו שיש קיצוצים, במיוחד בבתים של אברכים, 
צריכים לחזור אחורה ולהסתפק במועט, ולא להסתכל על השכנים 

ולא לקנאות בילדים אחרים.
ונשאל על כך רבינו, דהא תינח לפני כחמישים שנה שלכולם היתה 
פרנסה ומזון בצמצום, מי יותר בצמצום ומי פחות, וממילא ילדים 
שאכלו רק לחם וחצילים היה להם טוב, ולא קינאו באחרים. ולא 
כן בזמנינו שיש שפע גשמי גדול, וכשנצמצם לילדים במאכלים 
הם ירגישו את עצמם כמקופחים ובדרגה פחותה לעומת אחרים, 
ומהי הדרך למנוע מהילדים את ההרגשה כאילו חסר להם ולא 

יבואו לקנאות באחרים?
והשיב רבינו, שאמנם היום אחרת מפעם, אבל העיקר תלוי בשמחה 
שההורים משרים בבית, ואם הם משרים אוירה של שמחה ושל 
הסתפקות במועט, אזי הילדים קולטים זאת, והם מאושרים במה 
שיש להם ואין להם שום קנאה באחרים. וכשילד שמח ומרוצה 

בבית שלו הוא – אינו מחפש שום דבר מחוץ לבית.
החברותא של ראש הישיבה

מספר רבי אברהם טלגם, אחד מתלמידי החכמים אשר 
בארגנטינה:

לפני כ-50 שנה, בהיותי נער צעיר, לא היו מקומות תורה 
בארגנטינה, לכן החליטו הורי לשלחני לארץ ישראל, ללמוד 
תורה אצל רבינו. בימים ההם היתה זו מסירות נפש עצומה, 

בפרט לנער צעיר לימים.
באחד השיעורים פנה רבינו אלי ואמר לי: "נו, אברהם, אמור 
את דעתך בענין". אני שתקתי במבוכה, אפילו השפה לא היתה 
שגורה מספיק בפי. רבינו המשיך בשיעורו – אולם לא התכון 
לוותר. כעבור ימים אחדים שוב הפתיע אותי רבינו: "הו, אברהם, 
מה יש לך לומר?" שוב שתקתי במבוכה ולא אמרתי מאומה.

ימים אחדים,  בי, אולם כעבור  רבינו לא הוסיף להפציר 
כשפגש אותי במסדרון אמר לי: "אברהם, מדוע כשאני שואל 
אותך אינך עונה?" הסמקתי עד תנוכי אזני ואמרתי: "אני מתבייש 
שאומר מילה לא לעניין וכולם יצחקו. וחוץ מזה, לא רק עם השפה 

יש לי בעיה, אלא גם בלימוד אני לא משהו מיוחד"...
"אוי", אמר רבינו, "אם ככה הרי יכולתי ממש לבייש אותך... אם 

הייתי לוחץ אותך, היית ממש יכול להתבייש... אוי, תסלח לי..."
"עמדנו כך שנינו", מסיים רבי אברהם את סיפורו המפעים, "הוא 
מחזיק בידי, ושוב ושוב חוזר: 'אוי, אוי... הייתי יכול לבייש אותך...' 
עשר דקות חלפו, והוא עדיין מחזיק בידי, רק כעת הבנתי, שהוא 

פשוט חושב מה אפשר לעשות אתי.
לפתע אמר לי: "אברהם, אני רוצה שפעמיים בשבוע תעלה אלי 

לחדר, ובכל פעם נלמד עשרים דקות בחברותא".
"לא האמנתי למשמע אזני. רק אח"כ תפסתי את כוונת הדברים 
– לא היתה כאן רק תועלת של עשרים דקות לימוד עם ראש 
הישיבה, אלא המעמד שלי השתדרג  לחלוטין. שוב לא הייתי נער 

זר ארגנטינאי. הייתי החברותא של ראש הישיבה!
הייתי מאושר, ושוב לא הייתי נער ביישן נבוך, והתוצאה המיידית 

היתה, כמובן, שהתחלתי ללמוד הרבה יותר טוב!"

נכנסה אשה המתגוררת בשכנות לישיבה, וביקשה להפסיק עם 
 הדפיקות. הבחור המשיך להרעיש. שבה האשה והתחננה שיאפשר
לה ולבני ביתה לישון בשעה 2 בלילה, אך הבחור לא השגיח בה... 

המשך בעמוד הבא <<<

מרן הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל
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<<< המשך מעמוד קודם

ההשקעה בתלמיד חרדי או חוזר בתשובה
נשאל רבינו על ידי ראשי ארגון "אחינו":

ארגון "אחינו" מוגבל ביכולותיו. לפעמים יש תלמיד מבית 
חרדי שזקוק לעזרת הארגון, כשהטיפול בבעיותיו דורש השקעה 
והתאמצות מרובה ואף הוצאה כספית גדולה. מולו עומד מקרה 
של תלמיד מבית חילוני, שבפחות מאמצים ובפחות עלויות יכולים 
אנו להשקיע בו ולהעלותו על דרך התורה. האם יש להשקיע יותר 

בתלמיד הראשון מחמת שמגיע מבית חרדי, או לא?
והשיב רבינו: הצלחת תלמיד וסיכוייו להצליח אינם קשורים 
דווקא עם הוריו, אלא בחשבון כל הדורות שלפניו, והרבה אנו 
רואים שמבתים פשוטים ביותר יצאו תלמידי חכמים מופלגים. 
ויש לזה מקור בגמרא )מכות כג ע"ב( שאמרו שם: "גזל ועריות 
שנפשו של אדם מתאווה להן ומחמדתן, הפורש מהן על אחת כמה 
וכמה שיזכה לו ולדורותיו ולדורות דורותיו עד סוף כל הדורות". 

הרי שכל הצלחת האדם תלוי גם בדורות שלפניו.
וממילא אי אפשר לקבוע שתלמיד שהוריו חילוניים, סיכויי 
הצלחתו פחותים מתלמיד שהוריו חרדיים, ולכן אין עדיפות לזה 

מפני זה, ואנו מחוייבים לעסוק עם שניהם כפי היכולת.
ושוב שאלוהו: האם להשקיע יותר כספים באלו שכבר נמצאים 
בישיבות, או שמא עדיף להשקיע ברישום והבאת תלמידים חדשים?
והשיב: שאלה זו היא ביסודה המשך לשאלה הקודמת, ואף 
תשובתה בכלל תשובת השאלה הקודמת, שאין להעדיף דבר על 
משנהו, אלא מחוייבים לעסוק בין בזה ובין בזה כפי האפשרות 

והיכולת, וכפי הענין. 
הרב מבריסק: "הרבה דמעות הורדתי בשביל החינוך"

בהזדמנות אחרת אמר רבינו לאחד מתלמידיו: "מה שצריך, 
בעיקר, לעשות עבור חינוך הילדים – לשפוך הרבה הרבה דמעות".

וסיפר, שמרן הרב מבריסק זצ"ל הלך פעם עם אחד מידידיו, והלה 
שאלו כיצד הצליח הרב בחינוך ילדיו. השיבו הרב מבריסק: "וכי מה 
אתה חושב, שהדבר בא בקלות? הרבה דמעות הורדתי בשביל כך!"

כך גם הוסיף וסיפר מה שסיפרו בניו של הגה"צ רבי רפאל ברוך 

טולידנו זצ"ל, שהיה מרבה להתפלל ולבקש על חינוך ילדיו, ובשנים 
שהיה עדיין במקנס שבמרוקו והחלה שם לנשב רוח ה"השכלה" 
והצעירים נהרו אחריה, הוריד הוא נחלי דמעה בתפילה ובדאגה 
לחינוך צאצאיו, עד שגם כשהיה אוכל את המרק בסעודת השבת 
היו עיניו זולגות דמעות אל תוך הצלחת, והיה מבקש מבקש 
מהקב"ה שיצליח עם ילדיו! ואכן זכה למה שלא כל אחד זוכה, 

וכל צאצאיו זרע ברך ה'.
אם אין מידות – אין תורה, אין יראת שמים, אין מצוות ואין כלום

פעם, כשראה התנהגות לא טובה בין שני בחורים מוכשרים 
בשיעור, חייך אליהם, ולא הוכיחם על פניהם כלל, אלא רק סיפר 

סיפור, וכה אמר:
"בתקופה שלמדנו בישיבת חברון, היה בחור בעל כשרון עצום, 
למדן ומתמיד נורא. אותו בחור היה עושה מידי פעם 'משמר' ולומד 
כל הלילה בהתמדה גדולה. פעם אחת כשהתעייף קצת והשעה 
היתה מאוחרת מאוד בלילה, עורר את עצמו על ידי שבכל נענוע 
עם הסטנדר היה דופק בכח עם ידו על הסטנדר. לאחר כחצי שעה 
נכנסה אשה המתגוררת בשכנות לישיבה, וביקשה להפסיק עם 
הדפיקות. הבחור עשה בידו תנועת ביטול והמשיך להרעיש. שבה 
האשה והתחננה שיאפשר לה ולבני ביתה לישון בשעה 2 בלילה, 
אך הבחור הלז לא השגיח בה. האשה הלכה מבויישת לביתה, 

ואפשר לתאר את ההרגשה הקשה שהיתה לה".
וכאן הרעים רבינו בקולו הרך: "אם אין מידות – אין תורה, אין 
יראת שמים, אין מצוות ואין כלום". והמשיך: "אותו הבחור ברבות 
הימים גדל, ועם התורה ביחד נעשה מהאויבים הגדולים ביותר של 
התורה והמצוות!"... ]בחור שובב, לחש בקול לאחד מחבריו שישב 
לידו את שם האיש המדובר, רבינו שמע זאת והגיב: "אני בכוונה 
לא אמרתי את שם הבחור, משום שאני סיפרתי רק את הפרטים 

שיש בהם איזו שהיא תועלת לרבים!"[
ושוב המשיך וסיים: "צריכים לדעת שמי שאין בו מידות טובות, 
אפילו שהוא למדן גדול, הוא מתעקם וכל תורתו נהיית עקומה".
)מתוך: קובץ  "דבר זה רבינו הגדול אמרו"(

הגרי"א שוורצמן שליט"א, ראש ישיבת ליקווד בירושלים הביא את המעשה הנ"ל, המובא בספר "קנין תורה":
סיפר הרב שלמה הופמן ז"ל, פסיכולוג חרדי שהתגורר בבית וגן 
בירושלים, שבבקרו של ערב חג הפסח, הוא הגיע לבית הכנסת, 

והמתפללים קידמו פניו בשמחה: "זכית! 
אורח גדול היה אצלך!" 

"מי?" תהה הפסיכולוג. 
"הרב שך היה אצלך! אבל מדוע הסתובב 

בחצר שעה כה ארוכה?"
"הרב שך?! לא יכול להיות, אתם ודאי 
טועים!" אמר נחרצות. רק כשהבטיחו לו 
נאמנה שאכן ראו את מרן זצ"ל בחצר 
ביתו, חדרו הדברים לתודעתו. בחרדה 
תפס בשתי ידיו את ראשו: "אבוי לי! אני 
הוא שאמרתי לו שלא יעלה. לא הרשתיו 

להכנס לביתי!" 
המתפללים הביטו בו בתמיהה, והוא לא ידע את נפשו מרוב צער. 
ביום הראשון של חול המועד נסע הרב הופמן לבני ברק, לבקש 

מחילה. מרן זצ"ל קבל פניו בשמחה: "לא אתה הוא שצריך לבקש 
מחילה, אני הוא שצריך לבקש ממך!" 

והסביר: "בליל בדיקת חמץ בא אלי בחור, וראיתי 
שזקוק הוא לטיפול דחוף. טלפנתי אליך, אף על פי 
שידעתי שאתה טרוד בזמן כזה. הצעתי לבוא עם 
הבחור, ואתה אמרת שאין צורך, שלא אבוא, אתה 

מוכן לבוא לכאן.
לכך לא הסכמתי, לא רציתי להטריחך. לפיכך אמרתי 
שהבחור יעלה לבדו, והסכמת. אבל לא רציתי לשלוח 
את הבחור לבדו, חייבים היו ללוותו. ולבקש מאחרים 
- זה לא הזמן, כולם טרודים. אני אדם זקן, ואין לי 
וכדי שלא  ולכן נסעתי עמו,  ולסדר.  הרבה לנקות 
להביך אותך, שלחתיו אליך לבדו ובינתיים טיילתי 
בחצר הירושלמית הנעימה וחשבתי בלימוד  –  ממש 

תענוג. באמת תודה..."
)סיפורים נפלאים( 

מה עשה הרב שך זצ"ל בליל בדיקת חמץ?

מרן הרב שך זצ"ל
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גאב"ד העדה החרדית הגאון הגדול רבי טוביה וייס שליט"א, על קורות חייו וסיבת עלייתו לכהן פאר כגאב"ד ירושלים
'ְוִהיא ֶשָׁעְמָדה ַלֲאבֹוֵתינּו ְוָלנּו'

בראשית דרכו היה אאמו"ר עשיר גדול. אך לאחר מכן, איבד 
את רוב נכסיו והפרנסה היתה בדוחק והמזון בצמצום. רק הבית 
שהיה גדול ומפואר, כראוי לעשירים, נשאר לו ושימש למקום 
הכנסת אורחים ואכסניה של תורה. בבית היו ג' חדרים גדולים 
זה לפנים מזה. ודכירנא שהרבה פעמים היה נותן את הבית כדי 

לעשות בו סעודות נישואין.
מעת שאני זוכר את הבית. כבר היה אאמו"ר עני מרוד. עד 
שבימות החול כמעט שלא אכלנו מאכלים מבושלים זולת לחם 

בצמצום. בליל שבת עשינו קידוש על "חלות". ובשבת 
ביום עשינו על "קאווע". וכן בהבדלה. וזאת על אף 
שאאמו"ר היה מהדר ומדקדק במצוות ובמנהגים. ועל 
כגון דא נאמר )פסחים קיב. א( 'עשה שבתך חול ואל 
תצטרך לבריות'. היה אסור לנו לגלות זאת לשום אדם, 
ואפילו לדודי רבי נחום אדלער ז"ל שהיה לו בית מסחר 

ליין - מעולם לא גילינו זאת ולא ביקשנו ממנו יין.
הנאצים ימ"ש נכנסו לעירנו ביום ה' פרשת אחרי מות, 
שנת תרצ"ט אחר הצהריים, והיה זה עוד קודם שפרצה 
המלחמה בכללות. בשבת בבוקר, הלכו לבית הכנסת 

הגדול של העיר וחיפשו לתפוס 'קרבן'.
אחר כך נכנסו שוב לבית הכנסת, והבעירו את 'ארון 

הקודש' רחמנא ליצלן, ולמרבה הפלא קראו לעברנו "נעמען זי 
די ראלן" )כלומר: תוציאו את ספרי התורה משם(, ומיד נכנסו 
במהירות שני אחי: הרב דוד יונה ז"ל והבחור משה אהרן ז"ל, 
והוציאו מתוך 'ארון הקודש' הבוער, עשרים ספרי תורה, והביאו 
את כולם לביתנו )במשך השבוע שלאחר מכן הברחתי בתוך שק 
של לחם ס"ת אחד מביתנו לבית הכנסת הקטן של העיר(. מונח 
עדיין בזכרוני שבפעם האחרונה, ביציאתי מבית הורי זצ"ל, ראיתי 

את הארון עם כל ספרי התורה עומדים בצד הבית.
ביום ראשון לפנות בוקר, החליטו אנשי עירנו לשלוח שליח מיוחד 
לעיר הגדולה הסמוכה אלינו 'פרעשבורג', בכדי להודיע לראשי 
הקהילה שם על האסון והצרות שפקדו אותנו, ולבקש מהם שיבואו 
לעזרתנו. ומכיון שהדרך היתה מסוכנת מאוד מפחד הצוררים, 
החליטו לשלוח ילד, כי הסברא היתה שבילד לא יפגעו לרעה, 
ושלחו אותי, בהיותי ילד בן שתים עשרה. כשהגעתי ל'פרעשבורג' 
נכנסתי לבית ה'קרנצילאט' של קהילות החרדים, והודעתי את 

המצב, וביקשתי שישתדלו ויסייעו לנו. 
ענה לי המזכיר הרב שווארץ שאינם יכולים לעזור כלום, כי שום 
דבר אינו עומד בפני הגרמנים ימ"ש. אך הוסיף ואמר לי שהג"ר 
שלמה שאנפלד מלונדון והג"ר מיכאל בער ווייסמאנדאל, מארגנים 
'קינדער טראנספארט' )=משלוח ילדים( של עשרה ילדים שיסעו 
ללונדון שבאנגליה, וכבר יש להם תשע ילדים מ'פרעשבורג', ואם 
ברצונך להיות העשירי, תלך להירשם מיד ב'וועד הקהילה' ותודיע 
על רצונך לנסוע ללונדון. ואכן כך עשיתי, ובזכות זה ניצלתי לבסוף 

בחסדי השי"ת והגעתי לעיר לונדון.

והוסיף רבינו שליט"א: בשנת תשס"ט נפגשתי עם יהודי זקן 
מקנדה, הר"ר שמעון וווערנער שיחי', וסיפר לי שהמקום העשירי 
שהוקצה עבורי, היה בעצם רשום על שמו, והוא היה אמור לנסוע 
עם ה'קינדער טראנספארט ', אלא שאמו חזרה בה ברגע האחרון 
ולא הרשתה לו לנסוע בשום אופן עם אותה קבוצה, ואז התפנה 
מקום אחד עבורי, ועל ידי זה היה נס הצלתי. והנה רואים בזה את 
יד ה', שכיון שנגזר על אותו יהודי להנצל, הרבה דרכים למקום, 
והיתה נס הצלתו בדרך אחרת, ולא הפסיד מאומה מזה שלא נסע 

ב'טראנספארט'.
לפני שנסעתי, נפרדתי מהורי זצ"ל בדמעות 
שליש, ועדיין אני זוכר את ה'מעריב' האחרון 
שהתפללתי בעירנו בהתעוררות גדולה ובהשתפכות 
הנפש. כשנפרדתי מאאמו"ר זצ"ל ליווה אותי 
לתחנת רכבת הנוסעת ל'פרעשבורג', ונתן לי 
סידור, וכתב בו: תתפלל להקב"ה ותמצא אותו 
בכל מקום ובכל זמן )ובלשונו: 'איממער און 

אומעטום'(, ובזה נפרדנו.
בחסדי השי"ת הגעתי ללונדון עם ה'קינדער 
טראנספארט' שמנה 'מנין' ילדים – בחודש סיון 
תרצ"ט. יצאנו מפרעשבורג ביום ג' אחה"צ, 
ונסענו ל'פראג', ומשם לאורך על 'דייטשלאנד' 
וכל 'הולאנד', שם הפלגנו באוניה, ובערב שבת קודם אחר צהריים 

הגענו לאנגליה.
הבר מצוה שלי היה מיועד להיות ביום ד' כי תבוא ט"ו אלול 
תרצ"ט, ומיד בבואי ללונדון עמלתי והשגתי ג' וויזא'ס )אישורי 
כניסה( לאנגליה לאאמו"ר זצ"ל, ולאח הב' שרגא יהודה, ולאחותי 
הי"ד, בכדי שיהיה ביכלתם לבוא לאנגליה לבר מצוה שלי ולהישאר 
שם כבר. על כל אחד מהם הייתי צריך לומר לשלטונות תירוץ 
אחר: על אאמו"ר זצ"ל אמרתי שצריך לבוא מפני ה'בר מצוה', 
וזה היה מילתא דמסתברא. על אחי אמרתי שבא בתור 'סטודענט' 
ללמוד בישיבה – ושלחתי לו משום כן 'הזמנה' מישיבת הגר"מ 
שניידער זצ"ל, ועל אחותי אמרתי שתבוא לעבוד אצל אדם בתור 
משרתת. אך לבסוף לא איסתייעא מילתא, ולא הצליחו להגיע 

לאנגליה לבר  מצוה.
באגב אורחא אמר רבינו שליט"א: זכורני, שפעם ביקר מלך 
אנגליה באזור של היהודים ב'גייטסהעד', ובאמצע נסיעתו קפץ 
אחד מהילדים הפליטים, התקרב אל המלך והתחנן בבכיות שיאשרו 
'אישורי כניסה' להוריו ולמשפחתו, ואכן פעלו תחינותיו וזכה להציל 
את משפחתו. ראיתי אז במוחש את מה שכתבו הספרים על חודש 
אלול, שכאשר 'המלך בשדה' ניתן להתקרב אליו ולבקש ולפעול 

הרבה, יותר משאר ימות השנה...
לפני הבר מצוה שלי, שלח לי אאמו"ר זצ"ל תפילין, וכתב לי 
שאת הבתים הזמין מפולין, כי שם היו בתים יותר טובים, ואילו את 
הפרשיות הזמין מסופר ב'פרעשבורג', אך כשקיבל את הפרשיות 
לא היה מרוצה מהם, ולכן הזמין פעם שניה מסופר אחר, ולפיכך 

שלחתי מכתב לאבי עם ב' שאלות: אם ללבוש 'גארטל' כמנהג החסידים. 
ואם לקשור התפילין כמנהגו – מנהג אשכנז, או כמנהג מו"ר האדמו"ר 

מסאסוב זצ"ל שרצה שאניח כמנהג ספרד, כנהוג אצל החסידים 

גאב"ד העדה החרדית הגאון רבי טוביה וייס שליט"א

המשך בעמוד הבא <<<
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ה'מקור ברוך' בחכמתו הרבה הבין שהרה"ק מסקולען יחלק את כל אשר לו ולא יותיר לעצמו אף ג' מצות...
הרב אברהם פוקס 

הרה"ק ה'מקור ברוך' מסערט-ויזניץ זי"ע, אחר ששתה את כוס 
התרעלה בגלות טרנסניסטריה, שוחרר משם בתחילת חודש אדר 
תש"ד, ותחנתו הראשונה היתה בטשערנוביץ. באותו זמן שהה שם 

גם האדמו"ר מסקולען זצ"ל.
ערב פסח, אנשי העיירה שהתיישבו בה לאחר השואה שבורים 
ורצוצים, אחד מעיר, שניים ממשפחה, כולם מתאגדים כאחים 
מתכוננים להיות בני חורין... האדמו"ר מסקולען הצליח להשיג 
כמות מועטה של מצות ובישר לאנשי העיירה האומללים שב"ה 
עלה בידו לחלק לכל אחד ג' מצות. השמחה גדולה, בהתרגשות 
רבה מתייצבים בבית האדמו"ר ונוטלים את מצותיהם - אוצר שלא 
יסולא בפז. אף אחד לא מהין להעלות בדעתו שיתכן ויקבל יותר 
מג' מצות, היטב מבינים את המצב ושמחים ב'כזיתים' שהעניק 

להם האדמו"ר.
והנה, שולח המקור ברוך את בנו ר' משה )שהיה אח"כ ראש ישיבת 
סערט ויז'ניץ בחיפה ונפטר לפני כ25 שנה – אחיו של האדמו"ר 
מסערט ויז'ניץ הקודם( ואומר לו שיבקש שש מצות, שלש לא 
מספיקים לו... והוא חוזר ומדגיש שאמנם מסתבר שיסרב לתת לו 
אך הוא מצווה עליו שיתעקש ויאמר שאביו אמר לו שלא יחזור 

ללא שש מצות ומחויב הוא במצות כבוד אב ואם. 
ואכן כשהגיע תורו של ר' משה לקבל את המצות, ביקש הוא 

שש מצות, האדמו"ר מסקולען סירב אך ר' משה התעקש והסביר 
שזה ציווי אביו ולא יכול לחזור עם שלש מצות... כשראה האדמו"ר 
שמתעקש וידע שזה עבור המקור ברוך נתן לו לבסוף כמבוקשו 

- שש מצות.
לאחר שחזרו מתפילת ערבית של ליל יו"ט, קרא המקור ברוך 
לבנו ונתן בידו 3 מצות ואמר לו שיביאם לאדמו"ר מסקולען ויאמר 
לו ששלח לו מצות אלו. כשהגיע לבית האדמו"ר מסקולען ראה 
שם תכונה בבית ושעדיין אינם מתחילים בעריכת הסדר וכששאל 
לפשר הדבר אמרו לו שאביהם חילק את כל המצות ואין תחת 

ידם מצות להתחיל את הסדר...
ה'מקור ברוך' בחכמתו הרבה הבין שהרה"ק מסקולען יחלק את 

כל אשר לו ולא יותיר לעצמו אף ג' מצות...
סיפר לי אבי שליט"א שלא מזמן סיפר זאת לאברך ב'בר-

כל' ומאחוריהם עמדה אשה מבוגרת ואמרה לו, "סליחה שאני 
מתערבת לכם בשיחה, אני אחרי המלחמה גם הייתי באותה עיירה 
עם האדמו"ר מסקולען והתגוררנו קומה מעליו, אני זוכרת איך 
שביתו היה מלא ביתומים ושבורים שדאג להם כאילו היו ילדיו. 
לילה אחד, התעוררה ילדה ובכתה שהיא רוצה שיכינו לה תפוחי 
אדמה, אמר הסקולנער, אם אמא שלה היתה חיה היא היתה מכינה 

לה, אף אנו נכין לה..."

כשהגיע לבית האדמו"ר מסקולען ראה שם תכונה בבית ושעדיין אינם 
מתחילים בעריכת הסדר וכששאל לפשר הדבר אמרו לו שאביהם חילק 

את כל המצות ואין תחת ידם מצות להתחיל את הסדר...

<<< המשך מעמוד קודם

נתאחר הדבר וקיבלתי את התפילין רק ימים ספורים לפני הבר 
מצוה. ומכאן גם כן נראה עד כמה דקדק אאמו"ר זצ"ל במצוות, 
כי היו אז ימי צר ומצוק, והפרוטה לא היתה מצויה אצלו, ואפילו 

הכי הזמין עוד פרשיות כיון שלא היה מרוצה מהראשונים.
שלחתי לו אז מכתב עם ב' שאלות: א( אם ללבוש 'גארטל' 
כמנהג החסידים. ב( אם לקשור התפילין כמנהגו – מנהג אשכנז, או 
כמנהג מו"ר האדמו"ר מסאסוב זצ"ל, שרצה שאניח כמנהג ספרד, 
כנהוג אצל החסידים. על שאלה הראשונה השיב לי אאמו"ר זצ"ל 
שאוכל לחגור 'גארטל', ועל השאלה השניה השיב, שלדעתו עתה 
אקשור כמנהג ספרד, רק שאעשה תנאי, שלעתיד אשנה בחזרה 
למנהג אשכנז. למעשה נתאחרה קבלת מכתב תשובתו עד אחרי 
הבר מצוה ולא עשיתי תנאי, ולכן עד היום אני קושר כמנהג מו"ר 

זצ"ל כמנהג ספרד.
באותם הימים שלח לי אאמו"ר זצ"ל גם 'חוברת' ובה דרשה 
מוכנה לבר מצוה שהכין בעבורי, אולם למעשה לא היה לי היכן 
לומר זאת, כי באותו ימים היה נהוג לחוג ולדרוש בשבת אחרי 
הבר מצוה, ואילו בשבת אחרי הבר מצוה כבר לא הייתי בלונדון 
עקב מאורעות המלחמה, והחוברת עודנה בידי. בבר מצוה שלי 
קיבלתי בסך הכל כמה ספרים בודדים, האדמו"ר מסאסוב נתן לי 
ספר 'קיצור שולחן ערוך', מו"ר רבי שאול שאפער נתן לי ספר 
'שב שמעתתא', מאן דהוא נתן לי ספר קטן עם פירוש המלבי"ם, 

ואאמו"ר שלח לי הגדה של פסח, כאשר בראשה כתב על ג' דפים 
את סיפור יציאת מצרים ב'דייטש' ובחרוזים, ושמי היה חתום על 

ראשי הבתים – כדרך הפייטנים.
באחד ממכתביו )הנכתב אף הוא בשפת 'דייטש'(. שכתב אלי 
קודם ששלחוהו לאושוויץ, כאשר הבין והרגיש את המצב לאשורו, 
כתב לי דברי חיזוק בבטחון, וז"ל בתרגום ללשון הקודש: כי כמו 
שהוא יתברך מנהיג עולמו – הוא בוודאי טוב, ואין לנו לחוות 
דעה בהנהגת עולמו, יהיה מה שיהיה, כי בכל אופן נעשה רק מה 
שרוצה הוא יתברך ומה שהוא לטובתנו, ומה שלא בא, בוודאי לא 
היה לטובה. דברים אלו אומר לך אביך, המנוסה היודע והמעיד 
על הדברים האמיתיים האלה. תמצית הדברים – אל תדאג, כי יש 
לך אלקים גם על מחר, והדברים עמוקים. עד כאן. והנה דברים 
אלו מונחים בזכרוני כל הימים, והם כעין צוואה בשבילי, והועילו 
לי הרבה בכל הזמנים הקשים שעברתי, ונתנו לי כח וחיזוק בכל 
מעמד ומצב להמשיך הלאה ולעבוד את השי"ת, וגם היום אני 

נזהר לקיימם.
בהזדמנות אחת אמר רבינו שליט"א, שתולה את סיבת עלייתו 
לכהן פאר כגאב"ד ירושלים עיה"ק תובב"א, בזכות שזכר תמיד 
את הדברים הללו שכתב לו אביו זצ"ל שכל מה שעושה הקב"ה 

הכל לטובה.
)מתוך הספר 'אבינו הגדול אמרו'(
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<<< המשך מעמוד קודם

 תיאור חי, מפעים ומרתק של הקרבת קרבן הפסח כהלכתו בבית המקדש השלישי, במהרה בימינו,
כל הסוגיות – הלכה למעשה. שנזכה לאכול מן הזבחים והפסחים...

הרה"ג רבי שמואל ברוך גנוט שליט"א 

צלצול הטלפון הפריע את לגימת כוס הקפה היומית 
שלי. השעה היתה דקה לתשע בבוקר, ואני, יושב 
"על קוצים" בדרך לישיבה, לוחץ על המקש ומאזין 

בקוצר רוח לשיחה הנכנסת. 
"קניתי עז", אמר קולו הבהול של ידידי, "מה עושים איתו כעת?!"

חייכתי חיוך גדול ועניתי: "תן לה עשב, זה הכל... רק אל תקדיש 
את העז שלך עד סמוך לשחיטתו. תהיינה לך בעיות חמורות של 
"מעילה בקדשים", אם תישען עליו, למשל, או שילדיך ישחקו 

איתו וירכבו עליו"...
• • •

היום, ארבעה ימים לפני שאנו עולים, לראשונה מזה כמעט 
אלפיים שנה, אל בית המקדש, בכדי להקריב קרבן פסח במועדו 
וכהלכתו. האושר ברחובות עצום, אי אפשר להכילו בכלל. בכל 
פינה משוחחים כולם על כבשים ועיזים, "ביקור" ו"בעלי מום". 
מדהים להיווכח, כיצד כל סדרי החיים והעדיפויות שלנו התפוגגו 

כלעומת שבאו, ופתאום כל היהודים טרודים בבעלי חיים. 
היום הוא היום הראשון של "ביקור הבהמה" שלנו, ואני ניגש 
אל הכבש הזכר )לקרבן פסח מקריבים רק כבש או עז תמים 
ממין זכר, בן שנתו(. אני בודק אותו בדריכות, משתמש בזכוכית 
מגדלת. הבהמה משובחת, בלי שום פגם ומום, והנה ברוך ה' יש 
לנו כבש לקרבן פסח. בכל שלושת הימים הקרובים נבקר אותו 
שוב מכל מום, אם כי בדיעבד, אם היינו מבקרים את הכבש רק 

לפני שחיטתו - הקרבן היה כשר. 
לפני כשבוע התקשרתי לידידי הטוב ר' משה מזרחי )זהו שמו 
האמיתי...(, שוחט ותיק, בעל 18 שנות נסיון בתחום, ושאלתי אותו 
כמה אנשים צריכים להימנות על כבש ממוצע, כדי שנאכל את 

הקרבן מבלי להותיר ממנו פירור מיותר. 
ר' משה, שוחט באחד הדצי"ם, השיב לי שכבש ממוצע שוקל כ- 
70 ק"ג. "תוריד את הלכלוכים, הדם וכל הפסולת שאינה נאכלת, 
ותגיע ל- 35 ק"ג "נקי". בדרך כלל, כשמשפחה גדולה עושה "בשר 
על האש" מביאים 5-6 ק"ג ואוכלים ממנו כ- 15 איש, והם שבעים 
היטב מהבשר. כך שב- 35 ק"ג צריך לארגן בסביבות 105 אנשים 

לקרבן הפסח שלך", אמר לי ר' משה מזרחי. 
"ובכלל, אתם האשכנזים בקושי יודעים לאכול בשר. אתם שבעים 

מ- 100 גרם בשר. אז תיקח יותר אנשים"...
הכבש שלנו שוקל פחות. כי הוא הרי פחות מגיל שנה והוא כבש 
קטן, יחסית. כך שסיכמתי עם ילדיי, האחראיים על "סדרת המנויים 
לכבש" להכניס ברשימה 90 יהודים, שכל אחד מהם יאכל לפחות 
כזית בשר. הסברתי לילדים שאנו אמורים, כולנו, לאכול בכבש את 
החלקים הבאים: הבשר והלב, המוח, עור הרגליים הרך, החלחולת 

והקיבה ואת כל שאר האיברים והשומנים הפנימיים. 
"שימו לב לדבר מעניין", הערתי את תשומת ליבם, "הגמרא 
אומרת שזמן ההמלטה של בהמות דקות, כמו הכבשים והעיזים 
של קרבן פסח, הם בחודשי אדר ואלול בלבד. כך שהכבשים 

והעיזים, שצריכים להיות פחות מבני שנה, יהיו בני חודש )אם הם 
נולדו בחודש אדר( או בני כחצי שנה, אם הם נולדו בחודש אלול".

• • •
ירושלים מלאה במליוני אנשים. אי אפשר לתאר בכלל במילים 
את גודל המעמד. בחיי לא ראיתי כל כך הרבה יהודים וכל כך 
הרבה כבשים ועיזים. מכל פינה שמענו את פעיות הכבשים וגעיות 
העיזים, שהתערבו עם צהלות הילדים המוקסמים וקולותיהם 
הרמים של הוריהם, שלא ידעו האם לרדוף אחר ה"עיזים" מהלכי 

השניים שלהם או אחרי העיזים הולכי הארבע. 
למרות כל האנדרלמוסיה, שרר סדר מסוים בתוככי הבלגן, ונראה 
שכל אחד יודע את מקומו. התחושה המרוממת, שאפפה את רוחנו 
מאז בואו של המשיח, המשיכה ביתר עוז ושאת ואני עצמתי את 
עיני, לא מבין מדוע דמעות מסוימות זולגות מהן. מישהו הפריע לי 
לעסוק בשרעפי. "מתי מקריבים בדיוק את קרבן הפסח?" שאלני 

יהודי חביב, שסיפר לי שהגיע מישוב בשומרון. 
"את הקרבן ישחטו לנו בעזרת ה' אחרי שישחטו את קרבן התמיד 
של בין הערביים", השבתי לו ושנינו, אוחזים בכבש שלי ובעז שלו, 
התחלנו לשוחח על כמות האנשים שנמצאים כאן ועכשיו. "אי 
אפשר לדעת, מדובר בכמה מליונים", אמר האיש, "ידוע לך כמה 

אנשים היו בשעת הקרבת הפסח בתקופת בית המקדש השני?"
ניסיתי להרחיק מעלי כבשה כחושה, שחשבה שהנעל שלי היא 
אוכל מזין, וסיפרתי לו שבתוספתא בפסחים מסופר על אגריפס 
22 שנים לפני חורבן הבית השני. באחד מערבי  המלך, שנפטר 
הפסחים רצה המלך לדעת את מספרם של עולי הרגל וביקש 
מהכהנים שיפרישו כליה אחת מכל קרבן פסח לפני ההקרבה 
שלהם על המזבח, בשביל שיוכלו לספור אותן. "מספר הכליות 
היה 600 אלף זוגות, והתוספתא מיד מוסיפה שעל כל קרבן פסח 

נמנו לפחות עשרה אנשים, אם לא יותר. 
גם יוסף בן מתתיהו הכהן פלאביוס מספר בספרו "יוסיפון" שהנציג 
הרומאי בארץ ישראל ציווה לספור את הפסחים- 3 שנים לפני 
החורבן, והיו 265,000 פסחים. למרות שהיה זה כבר סמוך ונראה 
לזמן המלחמה העקובה מדם, והעליה לירושלים היתה קשה מאד".

נהר האדם הבלתי נגמר, סחף אותנו היישר לכיוון העזרה. קהל 
המקריבים העצום התחלק ל-3 כיתות, שהקריבו בזו אחר זו. מיד 
כשעזרת בית המקדש הקדושה התמלאה בהמון אדם, שהרכיבו 
את ה"כת הראשונה", נעלו הכהנים את השערים הכבדים והיפים, 
ולפתע נשמעה תקיעה, תרועה ועוד תקיעה, וכך החלה שחיטת 
קרבן הפסח. אנחנו המתנו בסבלנות עד שנכנסנו עם ה"כת השניה" 
)פשוט היה צפוף מאד ולא היה שייך להיכנס ל"כת הראשונה"(, 

ואז נכנסנו לעזרת המקדש. 
המראה היה מרהיב, אולי המראה המיוחד ביותר בחיי )אחרי 
מעמד קבלת פני המשיח(. שורות, שורות של כהנים עמדו בעזרה 
ובידיהם בזיכים )"הבזיכים האלה הם כמו כפות, שנועדו להחזיק 
את הדם, שיוגר מתוך הבהמה", הסברתי למוטי שלי, שעמד לידי(. 
הבזיכים היו עשויים מזהב וכסף, ואורם הבהיק למרחוק בניצוצי 

 תימני, ליטאי וחסיד ויז'ניץ יושבים יחד לשולחן הסדר – היתכן?
וכיצד משתלב ה"חד פעמי" כפתרון מופלא לקרבן פסח?
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נוגה מתוקים. שורת כהנים אחזה בבזיכי זהב, ושורת כהנים אחזה 
בבזיכי כסף והם לא התערבבו יחדיו. 

כהן אחד אמר בקול רם: "הריני מכוון לשם פסח ולשם המנויים 
שנמנו עליו". מסביב עמדו עשרות מבין "מנויי" הכבש שלנו, ששכב 
לו מורכן ראש. הכהן השוחט בירך בקול ובהטעמה: "אשר קידשנו 
במצוותיו וציוונו על שחיטת הפסח", בירך גם ברכת "שהחיינו" ואז 
שחט. זרנוק של דם פרץ החוצה, והכהן שעמד קרוב למקום זריקתו, 
קיבל את הדם בבזיך הזהב שבידו ומסרו לכהן השני שעמד לפניו. 
השני העביר בזריזות את הדם לבזיכו של השלישי, השלישי 
העבירו לרביעי וכן הלאה, כשהדם מועבר במהירות הבזק, עד 

שהגיע למקום זריקתו על המזבח.
 "אבא! תראה איך הבזיכים מבריקים בעברם מיד ליד! ממש כמו 

ברקים מתעופפים!" התפעם חיים, ואחיו 
הסביר בידענות ש"לבזיכים הזהובים האלה 
אין שוליים, התחתית שלהם חדודה, כדי 
שהכהנים לא יוכלו להניח בלי משים את 
הבזיכים על רצפת העזרה והדם יקרש". 

לידי, הסביר חברי הטוב ר' יהושע לבנו 
יצחקי, שהכהן מקבל את כל הדם בכלי, 
והוא מחכה בקבלת הדם, עד שכל הדם 
ייצא החוצה. "על הכהן להיזהר לא לקבל 
את הדם הנוטף מהסכין, ולכן השוחט מגביה 
ומרחיק את הסכין מיד אחר שחיטת שני 

הסימנים של הבהמה".
"שמת לב שמקבל הדם בירך ברכה?" 

שאלני ר' יוסף, תושב בני ברק.
"אכן, ההלכה היא, שמקבל הדם מברך "אשר קדשנו במצוותיו 
בקדושתו של אהרון וצוונו על קבלת הדם", וגם ברכת שהחיינו", 
אמרתי לו, והבטתי בכהן שעמד סמוך למזבח. הוא קיבל את הדם 
בבזיך, פסע פסיעה אחת, ושפך את הדם בשפיכה אחת למקום 

שנקרא "יסוד". 
גם הכהן הזה בירך ברכה בקול רם, וכולנו שמענוהו מודה לה' 
יתברך בברכת "על הולכת הדם". אחרי שפסע את הפסיעה, לפני 
ששפך את הדם, בירך הוא ברכה נוספת, ברכת "אשר קדשנו 

במצוותיו וציוונו על שפיכת הדם".
הפסקנו לדבר, והקשבנו מוקסמים לקריאת ההלל של הלווים, 
שנאמרה בקול ערב ובמנגינה קסומה, כמותה לא שמענו מעולם. 
בכל זמן ההקרבה אומרים את ההלל ולפעמים, מחמת ריבוי 
האנשים והכמות האדירה שלהם בבית המקדש, היו אומרים 
הלווים  את ההלל שוב בפעם השניה ולפעמים התחילו אותו גם 

בפעם השלישית, בכלי השיר המיוחדים שלהם.
הכהנים הוציאו את האימורים והניחו אותם בכלי. הכהן שעמד 

קרוב למזבח, העלה אותם עליו ומלח אותם במלח. הוא נעמד על 
שפת הכבש, למול עינינו המביטות בו באושר צרוף ובהתרגשות 
רבה, ובירך בקול רם: "אשר קדשנו בקדושתו של אהרון וציוונו 

על הקטרת אימורים". 
הוא זרק את אימוריו של הכבש שלנו )זכרונו לברכה..( על האש 
ור' אהרון דוד מרחוב התאנה באלעד, הסביר לחברו ר' ירחמיאל, 
שהכהן בכוונה לא מערב אימורים של שני פסחים יחד, וכל דבר 

נעשה בכלי לבדו.
ר' זושא, אברך חסידי, לחש לי בבהלה ששכח לסמוך את הקרבן. 

"לא עשיתי סמיכה! מה יהיה?"
הרגעתי אותו בלחישה שקרבן פסח אינו צריך בכלל סמיכה, ואם 
הוא היה שם לב, זהו קרבן שקרב ללא מנחה ונסכים. הוא התעניין 

האם הכהנים מברכים ברכה על כל קרבן והקטרה בפני עצמה, 
ומישהו שעמד לידינו, אברך ירושלמי עם שטריימל וקפטן זהוב - 
חום, הסביר שלא ומה פתאום, כל המברכים בהקרבה מברכים רק 
פעם ראשונה, גם על מעשה הקרבה שלהם וגם ברכת "שהחיינו", 
והם מתכוונים על כל הזריקות וההקטרות שיעשו עד לערב, עד 
לסיום הקרבת אלפי קרבנות הפסח. השיחה נקטעה עם סיומו של 

ההלל השני, ותחילתו של אמירת ההלל השלישי. 
ה"כת השניה" סיימה לשחוט את אלפי הפסחים שלה ואנו יצאנו 

החוצה, נוטלים עימנו על הגב את בשר הכבש. 
"ומה אתם אומרים על ההמצאה החדשה של הדור שלנו?" צייץ 
בקול בחור מישיבה קטנה. "בגלל שלא היו מספיק עצי רימונים, 
ובגלל שאסור להשתמש בשיפודי מתכת, כי הם מתחממים מכח 
האש, והבשר נצלה בגלל השיפוד 
הרותח ולא מהאש, לכן מפעלי 
"פלסטיק כהלכה" ייצרו שיפודים 
מפלסטיק, שאינם מוציאים לחות 
כמובן והם גם עמידים לחום האש, 

ולכן אפשר להשתמש בהם". 
התפעמתי כולי מהרעיון הנפלא. 
בדיוק לפני שבועיים אמר לי ידידי 
הרה"ג ר' ישי ש. שליט"א שלא 
ברור כיצד יצליחו מליוני יהודים 
"וכי ישנם  להקריב קרבן פסח. 
בכלל בכל ארץ ישראל אלפי עצי 
רימונים, מהם יוכלו לייצר כל כך 
מהר שיפודים מעץ רימון?" תהה 

ידידי, ולא ידעתי מה להשיב לו. 
והנה הקב"ה עזר לנו, ובדורנו הומצאה המצאת הפלסטיק. והנה 

לנו שיפודי פלסטיק כשרים למהדרין מן המהדרין. כמה נפלא!
"ומה עם יתר המצאות הטכנולוגיה של השנים האחרונות?", תהה 
ר' בעריש, חסיד לעלוב, משכונת "אבני נזר" באלעד. "מדוע שלא 

נשתמש בתנור חשמלי או במיקרוגל?"
"בספר "קרבן פסח כהלכתו", שחיבר הגרמ"ז זורגר שליט"א, 
מביא את דעות הפוסקים שתנור חשמלי פסול לצליית קרבן 
פסח. ובכלל, כל תנור, למרות שהוא חם מאד, אך אין בו ממש 
אש, כי גרפו ממנו את הגחלים, פסול לצליית הקרבן שלנו. לכן 
כתבו פוסקי זמנינו שאי אפשר לצלות קרבן פסח במיקרוגל. הוא 
מחמם מאד, אפשר לבשל ולצלות בו, אך אין בו גחלים ו"אש 
ממשית". כך שהטכנולוגיה העכשווית לא מסייעת לצלי הפסח 
ועלינו להשתמש בתנור עם גחלים, כמו בימי אבותינו הקדמונים".

קרבן בקומה שניה?
עד כה נשאנו את בשר הכבש שלנו על הגב, כמו שכתוב בגמרא 
בפסחים. תחבנו את השיפוד כהלכה, מהנקב שניקב מאחורי הכבש, 
עד שהשיפוד עלה ובצבץ מפיו. הכבש כולו נצלה כאחת, כשראשו 

מחובר אליו ומעיו, קרביו ורגליו תלויים לפניו. 
בהמשך, לאחר שהשיפוד יצא מפיו של גוף הכבש, תחבנו גם את 

מעיו ורגליו לשיפוד. קרבן הפסח נתלה באוויר התנור. 
מו"צ תלמיד חכם אחד, הזהיר את תלמידיו שאסור לקרבן 
לגעת בדפנות התנור. אחד מתלמידיו אמר לו בצער שבשר העז 
שלו נגע דווקא בדופן התנור בעת הצליה, והרב הורה לו לקלף 

את מקום הנגיעה. 
"הבשר שנוגע בדופן התנור הרותח צריך להיקלף במקום הנגיעה, 
כי הוא נצלה מחומו הגדול של הדופן ולא בגלל האש", הוא הסביר 
בטוב טעם. אחד הילדים שאל, האם מותר לתבל את הצלי במלח, 
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פלפל חריף וקצת שמן והרב השיב לו שאכן כן. "ההלכה מאפשרת 
לסוך ולתבל את הצלי בכל דבר לפני צלייתו, ואני מדגיש: לפני 

צלייתו, חוץ ממים".
הגחלים הלוהטות מיהרו לצלות את הצלי שלנו, ואנו שמנו 
פעמינו, יחד עם הצלי החם, לחדר האוכל של ישיבת "אור שמח" 
ברובע היהודי, שם נאכל בסייעתא דשמיא את קרבן הפסח. 
הצפיפות היתה רבה והשתרכנו לנו לאיטנו, כורעים תחת סחיבת 
הצלי הגדול, מאושרים בעליל מהמצווה המופלאה, אשר אלפיים 

שנים חיכו לה מליוני יהודים בכל הדורות. 
"אבא, למה שלא נחפש לנו מקום מוצל ורגוע באחד מהיערות 
שבסביבה? למה כולם מצטופפים דווקא בירושלים העתיקה?" 
שאל מוישי בן ה-8 את אביו ר' יונה, שצעד לידינו, כדי להשתתף 

באכילת הצלי, כאחד מבני ה"חבורה". 
בירושלים העתיקה,  דווקא  "צריך לאכול את קרבן הפסח 
ייצא מחוץ  בירושלים המקודשת ולא מחוצה לה. אם הקרבן 
לירושלים המקודשת, ייפסל הקורבן מדין 'יוצא'", השיב לו אביו, 

בעודו מסייע בעדי לסחוב את הצלי הקדוש שלנו. 
"שמעתי שמשפחת ויספיש אוכלת עם ה"חבורה" שלה בקומה 

שלישית של "אור שמח". מותר לאכול את הקרבן בקומה שלישית? 
הקדושה של ירושלים עולה גם לקומה גבוהה?" שאל מוישי ואני 

התמוגגתי משאלתו המחוכמת. 
"אכן, שאלת שאלה מקסימה! פשטות הסוגיה בגמרא בפסחים 
)פה, ב( מורה שאי אפשר לאכול את קרבן הפסח בעליות ובגגות 
ירושלים, לפי הדעה ש"גגין ועליות לא נתקדשו". הרשב"א )שו"ת 
ח"א סימן ל"ד( כותב שהגירסה היא, שאסור לשחוט קדשים קלים 
בגגות ועליות הגג של ירושלים, אך מותר לאכול שם קדשים קלים 
)כמו קרבן פסח(. ישנן דעות שסברו שמותר לאכול קרבן פסח 
בקומה שניה בירושלים, וישנם שסברו שאסור לאכול את הפסח 
גם בקומות גבוהות שכאלה בירושלים, אלא רק במקומות נמוכים, 
השווים לקרקע של ירושלים. מו"ר מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א 
)בדרך אמונה מע"ש סופ"ב ובביאה"ל שם( מביא שתי דעות בענין, 
ואילו רבינו החפץ חיים פוסק )בספרו ליקוטי הלכות עמוד פ"א( 

שאי אפשר. 
צריך לשאול את משפחת 
וייספיש מי הורה להם לאכול 
בקומה  הפסח  קרבן  את 
נגד פסק ה"חפץ  השניה, 
חיים" וכמו הדעות הסוברות 

שאפשר", אמרתי לו. 
הגג אחרי  על  "ולעלות 
שנאכל את הצלי- מותר?" 
שאל אלי, "מאד חם שם, 
למטה בקומה ראשונה. לא 

כדאי לערוך את המשך ה"סדר" על הגג של הישיבה?!" 
"הילדים שלנו מבריקים!" זרח שכני ר' יונה באושר, "ככה באמת 
נהגו בזמן בית המקדש הראשון והשני. אכלו את קרבן הפסח 
בקומת הקרקע, ולאחר מכן עלו לגג כדי לנשום אוויר צח ולקרוא 
את ההלל, בשמחה ובטוב לבב. אפשר בהחלט לאכול את הצלי 

ולעלות לגג אחרי זה".
"הלילה הזה כולו צלי"

הגענו לקומת הקרקע של ישיבת "אור שמח", שם המתינו לנו 
עשרות משפחות, שקיבלו את הכבש בצהלה ובהתרגשות רבה. 
ליל הסדר התנהל כבכל שנה, כמו לפני שהמשיח הגיע ונבנה בית 
המקדש. כשכל הילדים נעמדו לשיר יחדיו ולשאול "מה נשתנה", בכו 

כולם, פשוט בכו מהתרגשות, 
כשמקהלת צעירי הצאן שלנו 
שאלה את השאלה, שלא 
שאלנוה עד כה, והכרנוה 
רק מדברי המשנה "שבכל 
הלילות אנו אוכלים בשר 
צלי, שלוק ומבושל, הלילה 

הזה כולו צלי". 
בזמן המקדש הראשון 
את  שאלו  לא  י  והשנ
השאלה השלישית ב"מה 
נשתנה", "שבכל הלילות 
יושבין  בין  אוכלין  אנו 
ובין מסובין, הלילה הזה 
כולנו מסובין", אך אנו, 
שהתרגלנו לשאול גם את 

השאלה הזאת, הוספנו אותה גם כן והילדים שאלו הפעם 5 קושיות. 
"עד שנה הבאה, נברר בעזרת ה' האם צריך להשמיט את השאלה 
של "כולנו מסובין" לגמרי, ולשוב לימים קדמונים", הבטיח מישהו 
ואחר אמר לו שיש לשאול רק 4 קושיות ולא- 5. התפתח פולמוס 

שלם בנושא. 
בהמשך, פנינו ליטול ידיים כדי לאכול את המצה, אך הרב שערך 
את הסדר הודיע, שאת המצה נאכל עכשיו, אך נכוין בפירוש שלא 
לצאת ידי חובת אכילת מצה, כי את מצות אכילת המצה נקיים 
)"לנו יש מצה שאינה שמורה לשם מצוה, בשביל  לאחר מכן 
לאוכלה כעת", לחש לי שכני ר' יונה(. שלא כמו בכל שנה, דילגנו 

על אכילת המרור וה"כורך" וערכנו מיד שולחן ל"שולחן עורך". 
בשר קרבן החגיגה הונח בטס מפואר של זהב, חילקו "כזית" 
לכולם והציבור בירך בכוונה רבה ברכה שלא הכרנוה, לדאבוננו, 
עד היום, ברכת "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על אכילת הזבח". 
"תאכלו טוב, אבל אל תתמלאו לגמרי, כדי שלא נאכל את קרבן 

הפסח כאכילה גסה", הזהרתי את בני משפחתי. 
"אפשר לשבור את העצמות של בשר החגיגה, 
וצריך גם לאכול את המוח של העצמות", הודיע 
הרב רובינשטיין בקול רם, והסביר שאם לא 
נאכל את כל בשר החגיגה, נעבור חלילה על 

איסור "נותר".
"הסיבה שאנו מברכים על אכילת המצה 
בשעה שאנו אוכלים את המצה בתחילת 
הסעודה, מבלי לצאת באכילה לשם מצוה, 
היא כנראה משום שאנו צריכים לאכול פת 
בסעודה, ולחם משנה, ואילו את המצווה נקיים 
רק בשעה שנאכל את קרבן הפסח יחד עם 
המצה", הסביר ר' בונים, יהודי מיוחד שלמד ב"דף היומי" היטב 
את מסכת פסחים. הוא הראה לי את דברי הרשב"ם )פסחים קיט, 

ב( העוסקים בעניין. 
אמרתי לו שכך כותב רבנו שמעיה בשם רבו רש"י, שכך עושים 
כשהסדר כולל את קרבן פסח, והיהודי הספרדי שישב איתנו הראה 

לנו שכך רואים מהסדר של התוספתא.
הסדר עבר על כולנו בהתרוממות הרוח. בתי ירושלים היו גדושים 
ברבבות רבבות יהודים, ששרו את שירי ההגדה. מכל פינה שמענו 
מנגינות ישנות וגם חדשות, סילסולי ההגדה בעגה תימנית, לצד 
"והיא שעמדה" במנגינה מסורתית, "עזרת אבותינו" במנגינה 

הויז'ניצאית ו"ממצרים גאלתנו" נוסח חב"ד. 

המשך בעמוד הבא <<<

הסדר עבר על כולנו 
בהתרוממות הרוח. 
בתי ירושלים היו 
גדושים ברבבות 
רבבות יהודים, ששרו 
את שירי ההגדה מכל 
פינה שמענו מנגינות 
ישנות וגם חדשות
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<<< המשך מעמוד קודם<<< המשך מעמוד קודם

משוררי שירי פסח שנהפכו לנכסי צאן ברזל בעולם התורה כולו, 
עלו בקולותיהם על מקהלת הילדים הרחוקה, שניגנה את ה"מה 
אשיב" במנגינתו הקטיפתית של ליבלה השל ז"ל, מנגינה המושרת 

בשעת ההלל במאות בתי כנסיות בארץ ובעולם. 
רבבות אלפי בני ישראל שרו שירים חדשים, הנשמעים כקולות 
פעמונים קסומים, באוקטבות ותווים של זהב, מזוקקים ברוחניות 
שמימית, אלו הם שירי הלויים, שהושרו זה לראשונה מאז חורבן 
בית המקדש השני. אי אפשר לתאר את ה"וינתן לעם לב חדש 

לשורר בפיהם שיר חדש". 
ליל הסדר בבית המקדש ובירושלים המקודשת, ליד שולחנות 
גדושים בקרבן חגיגה וקרבן פסח, כהנים ולויים ועמך ישראל, 

ובראשם משיח צדקנו. אין לתאר ואין לשער!!
אוכלים את הפסח

השעון התקדם במהירות, ועורך הסדר הכריז בשמחה ובהתרוממות 
הרוח על קיום מצות האכילה של ליל הסדר. "כזיתי" הפסח חולקו 
לכל אחד ממשתתפי הסדר שלנו, לאנשים ולנשים הבריאים שיכולים 
לאכול "כזית בכדי אכילת פרס", כולל קטנים שהגיעו לגיל חינוך, 
ויכולים, כך לפי הכרזת הוריהם, לאכול "כזית" פסח ללא היסוס, 
בזמן של "כדי אכילת פרס". הזקנים והחולים שהשתתפו עימנו 
בשולחן הסדר והודיעו שלא יוכלו לאכול "כזית" מקרבן הפסח, לא 
זכו להשתתף באכילה, והרב הסביר להם שהם פטורים ממצווה זו. 
הס הושלך בחדר הסדר, כשר' יונה הסביר לכל הנאספים שאחרי 
שנתחיל לאכול יחדיו את קרבן הפסח בחדר אחד, שוב ייאסר 
עלינו להוציאו לחדר אחר. "אני מבקש ומתחנן, מזהיר ומודיע, לכל 
המבוגרים ובפרט לכל הילדים, שאנחנו יושבים כאן ועכשיו, בכל 
הרצינות וכובד הראש, ואוכלים את קרבן הפסח המופלא שלנו, 
מצות עשה מהתורה של אכילת פסח. אף ילד לא יוצא החוצה 
עם חתיכת הבשר שלו, ואין בזה שום תירוצים ושום סיפורים! אם 
מישהו רוצה, אפשר להתחלק כעת לשתי קבוצות, ושכל קבוצה 
תקבל את מנת קרבן הפסח שלה. אבל אחרי שנקבע את מקומנו 
כאן, אסור לאף אחד מן האוכלים לצאת החוצה ל"חבורה" אחרת!"

"ומה קורה אם ישנן שתי חבורות בחדר אחד גדול?" 
"שתי חבורות שאוכלות בחדר אחד, צריכות להיפרד, כל חבורה 
לחוד, במחיצה קלה, וכל חבורה תשב לצד אחר, כדי שלא יתערבבו 
ביניהם. אם יהיה ילדון שובב שיסלק את המחיצה שבין שתי החבורות, 

לא נוכל להמשיך ולאכול, עד שיחזירו את המחיצות למקומן".
מוטי שלי מושך בחולצתי ושואל: "האם צריכים לאכול את כל 
הבשר הזה?" אני צוחק ומסביר לו שכן, נאכל כעת את כל הבשר 
והסחוס, האיברים הפנימיים וגם את המוח של הבהמה. "אך ניזהר 

מאד לא לשבור שום עצם! חס וחלילה! 
גם אם נשברה עצם שלא בכוונה, אסור להמשיך ולשבור אותה 
יותר וכל המוסיף לשוברה- חייב מלקות!" הזהרתי את בני משפחתי. 
כולם קיימו את מצות אכילת קרבן הפסח, המצה והמרור, וכולם 
חייכו זה לזה באושר גדול. "כעת לא אוכלים ולא שותים שום 
דבר, חוץ ממים"- הכריז הרב, והתיר לשתות תה למי שרוצה. "אנו 
שמחים להשאיר את טעם הקרבן והמצה בחיכנו ובלשוננו ונאגור 
את הטעם הזה עד למחרת בבוקר, וכמובן, נשמור את טעם המצווה 

בלבבנו, עד עולם"...
"ברוך ה' שבשר הקרבן שלנו נאכל עד מתום, לפני חצות הלילה, 
כהלכה הפסוקה מדורי דורות", לחשתי לילדי, "אם היה נשאר 
מבשר הפסח, היינו צריכים לשורפו לאחר יום טוב, בבוקרו של 

היום", הוסיף ר' בעריש, יהודי חייכן מחבורתנו. 
ואז פרצו כולם בשירת ההלל. הגמרא מספרת, שמרוב קולות 
השמחה וההתלהבות של אמירת ההלל, "פקע איגרא", הגגות 
כביכול נבקעו, מרוב קולות. ואכן, כך היה במציאות. ירושלים של 
מעלה, גדושה במאות אלפי יהודים חוגגים, שוררה יחדיו את שירת 
בת השמים. "ה' זכרנו יברך, יברך את בית ישראל, יברך את בית 
אהרון, יברך יראי ה'", ריננו כולם בחדווה, בשמחה שכמותה לא 

נראתה בתבל וביקום כולו. 
"קול רינה וישועה באהלי צדיקים", רקדו היהודים ובת קול יצאה 

ואמרה: "ימין ה' עושה חיל, ימין ה' רוממה". 
מי שלא היה שם, לא יכול היה להבין, לא הצליח להרגיש, לא 
ידע, לא שמע ולא ראה, כיצד ניתן להכיל אושר אינסופי שכזה 
בתוך לב קטן אחד. החוויה היתה גדולה מכל תיאור וצבע, וכולם 

קראו בגרונות ניחרים: "קלי אתה ואודך! אלוקי- ארוממך"...
--- לשנה הבאה בירושלים!!

)למותר לציין שסיפור עתידי זה אינו להלכה ואינו למעשה. הדברים התבססו 
על סוגיות הש"ס, ראשונים ואחרונים, שלא הוכרעו תמיד להלכה. וכאשר 
יבוא משיח צדקנו, בזאת השנה בס"ד, נדע ממנו אל נכון כיצד לנהוג בכל 

דבר ועניין, כמובן(. 

הרב צבי וינברג

ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהִּמְזֵּבַח ָּכל ַהַּלְיָלה  )ויקרא ב', ו'(
במושב זקנים וכן ברבנו אפרים כתבו: ב' פעמים "על", בא לומר 
שאע"פ שיושב על התורה מכל מקום לא יבטל "על" ]100[ ברכות 
בכל יום, שזמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. ]ועי' בהקדמת הגר"ח 
מוואלזין זצ"ל לביאור הגר"א על ספרא דצניעותא שמספר על 
חידושים שנתגלו לגר"א באמצע התפילה ואח"כ נשכחו לו וחזרו 

לו שוב, עי"ש[
ובשבלי הלקט )סי' טז( כתב: שמצא לגאונים ז"ל )אוצר הגאונים 
ברכות )סי' סב(, וכ"ה בסידור הרוקח )אות מג(, ובסידור ר"ש 
מגרמייזא )עמ' צז( שמ"אמת ויציב" עד הדבר הזה, אגרת אחת 
היתה, לפי שכשיסדו מאה ברכות שלחו לגולה רצונכם לקבל מאה 
ברכות, שלחו להן "אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב 

ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה 
עלינו", ט"ו ווי"ן זה אחר זה, עולין לחשבון צ', וב' היהי"ן הרי ק' 
כנגד ק' ברכות. וכן כשתחשוב מאמת עד אמת ועד בכלל תמצא 

ק' אותיות לא פחות ולא יותר.
ובסדר היום )סדר קריאת שמע( מביא זאת בנוסח אחר:  שמעתי 
ויציב" שלחו בני הגולה שהיו רחוקים  שזה השבח של "אמת 
מירושלים ולא היו עם עזרא בבבל, ושלח עזרא אחריהם ולא 
רצו לעלות, באמרם שכיון שהיו עתידין להגלות פעם אחרת ובית 
המקדש עתיד ליחרב למה לנו להכפיל יגוננו פעם אחרת, טוב לנו 
לעמוד במקומנו ולעבוד את ה', ושמעתי שהם אנשי טוליטולה 
]ספרד[ והקרובים אליהם וכדי שלא יחזיקו אותם באנשי רשע 

ומחוסרי אמנה חלילה כתבו להם זה השבח הגדול.
)קב ונקי(

מי חיבר את "אמת ויציב"?
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 המרצה הנודע ומחבר הספר 'אתהלך', הרב אהרן מרגלית, בשיחה מיוחדת עם 'לקראת שבת',
על ההכנה הנפשית לקראת אמירת ההגדה כהלכתה בליל הסדר 

יעקב א. לוסטיגמן 

לקראת חג הפסח, שוחחנו עם המרצה הנודע, ומחבר הספר 
'אתהלך', הרב אהרן מרגלית, וביקשנו לשמוע מפיו כיצד יש 

להתכונן כראוי לאמירת ההגדה כהלכתה. 
הרב מרגלית נעתר בשמחה לאתגר, חרף העומס הרב בו הוא 
נתון בימים אלו, במסגרת פעילותו הענפה, וההכנות לקראת סדרת 
מופעים חינוכיים וערכיים שהופקו על ידו, ויוקרנו אי"ה בעשרות 

מוקדים ברחבי הארץ בימי חול המועד פסח. 
ישנו מקום אחד  ישראל,  ומכל מועדי  מכל מצוות התורה, 
בלבד שבו חז"ל הקדושים מצווים עלינו להשתמש בדמיון, דמיון 

מודרך", הוא פותח את השיחה המרתקת. "ישנם אמנם 
מקומות רבים בהם התורה הקדושה וגם חז"ל מצווים 
עלינו להשתמש בזיכרון. אנחנו מצווים לזכור את יציאת 
מצרים, לזכור את מה שעשה הקב"ה למרים, לזכור את 

אשר עשה לנו עמלק וכן על זה הדרך. 
אבל להשתמש בדמיון ממש באופן מפורש, ישנו רק 
מקום אחד, בליל הסדר בו חז"ל הקדושים מצווים עלינו 
בהגדה של פסח, שלדעת שיטה אחת כתבו אותה אנשי 
כנסת הגדולה: "בכל דור ודור חייב אדם לראות את 
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים", ומאיפה עליו להתחיל 
את הדמיון? "מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו". 
נשאלת השאלה: למה דווקא בליל הסדר? מה רע בכך 

שאדם ידמיין לעצמו איך היה נראה חג השבועות כשהר סיני 
כולו אפוף עשן? אולי נדמיין גם את ענני הכבוד בחג הסוכות? 
לא. דווקא בליל הסדר. ולמה? כי מהותו של ליל הסדר זה הכרת 
הטוב לבורא עולם, שגאל אותנו ממצרים ועשה בהם שפטים, וקרע 
לנו את הים, ושיקע צרנו בתוכו, וקרבנו לפני הר סיני, ונתן לנו 
את התורה והשבת וכו', עד שהביאנו לארץ ישראל. כפי שאנחנו 

שרים בפיוט 'דיינו'. 
כדי שאדם יוכל לחוש ולהרגיש את מלוא הכרת הטוב כלפי בורא 
עולם, הוא אינו יכול להסתפק רק בהבנה שיצאנו ממצרים, הוא 
אינו יכול להרגיש באמת הכרת הטוב רק מעצם הידיעה שעכשיו 
טוב לנו ופעם היה לנו רע. הוא צריך לדמיין, או אולי בלשון חז"ל 
– 'ציורים', לצייר לעצמו את עומק הקושי ואת עומק השעבוד. 
הוא צריך לחוש בדמיונו את מ"ט שערי הטומאה שבהם היינו 
משוקעים בטרם נגלה אלינו בורא העולם במורא גדול, והוציא 

אותנו ממצרים בכח עצום ובזרוע נטויה. 
"אם אדם יצליח לדמיין לעצמו, בשבתו לערוך את שולחן ה'סדר 
נכאט', את כל אותן שנים ארוכות שבהן 'מתחילה עובדי עבודה 
זרה היו אבותינו', את כל מה שעברנו במצרים את כל התלאות, 
הרעב, הצרות והעינויים שסבלנו תחת יד פרעה, את זריקת הילדים 
לתוך היאור, את הגזרות הקשות של פרעה, הילדים שהיה שוחט 

בוקר וערב כדי לרחוץ בדמם.
והתבן  כוחנו את קושי השעבוד, את הקש  נדמיין בכל  אם 
שהיינו צריכים לקושש, את סופו של יום עבודה מפרך שמשבר 

כל עצמותיו של אדם, כשהוא בא לתוך ה'חושה' שלו, נזרק על 
המזרן הנוקשה והמלוכלך שמן הסתם היה עשוי מבד גס ממולא 
בעפר או אולי בקש, כל כולו מלא בפצע וחבורה ומכה טריה שלא 

זרו ולא חובשו ולא רוככו בשמן. 
אם אדם ידמיין לעצמו עד כמה היו כאביו נוראיים, כמה היו 
ייסוריו קשים, כשנוות ביתו ניגשה אליו והציעה לו לשבת לאכול 
משהו, הוא בקושי הצליח להשיב לה שאינו חפץ בארוחת ערב: 
"כל גופי כואב, כל עצמותי דואבות, אני לא יכול לזוז". הוא שכב 
שם, מן הסתם, בעיניים עצומות שעה ארוכה, ולבסוף כשפקח את 
עיניו, המחזה שנגלה לפניו השרה עליו דיכאון קשה ועמוק: אשתו 
וילדיו בבגדים בלויים, רמת ההיגיינה 
בוודאי לא היתה מן המשופרות, הילדים 
היו נשוכים על ידי עכברים וחולדות, 
לבושים בסמרטוטים מלוכלכים, ואפילו 

השיניים מן הסתם לא היו לבנות. 
אדם שמדמיין לעצמו את כל הקושי 
הזה, ולאחר מכן יפקח את עיניו ויראה 
את שולחן הסדר עם הכלים היפים, 
יראה את בני ביתו, את הילדים הצדיקים 
עם הפאות המסולסלות,  והטהורים 
את בנותיו הקטנות לבושות בנעלי לק 
חדשות לכבוד החג, יריח את ריח הניקיון 
שבבית, יבחין בשיניים הלבנות והצחורות כשהוא יושב כמלך ובן 
חורין והבית כולו מואר ונקי וצח ונפלא יוכל להרגיש את החירות. 
והכי גרוע מכל הצרות והתלאות הללו שהיו, זה שהאור לא נראה 
בקצה המנהרה. למנהרה הזו אין בכלל קצה. היא אינסופית. כבר 
200 שנה שזה המצב, גם אבא וסבא שלו נולדו עבדים ומתו כעבדים 
לפרעה. הוא אינו רואה שביב של תקווה שאולי יצא ביום מן-

הימים ממעגל העבדות. אולי ילדיו לפחות יצאו מזה פעם. כלום, 
כלום לא נראה באופק ואין שום סיבה שזה יקרה. 

כשהוא קם בבוקר, בעל כרחו, ונאלץ לצאת לעוד יום של עינוי 
וסבל, וכי היתה לו תקווה כלשהי? אופק חדש? וכי יום אחד יגיעו 
כוחות קומנדו מיוחדים ויחלצו אותו במבצע בזק כמו שאירע 
לחטופי אנטבה? לא ולא! העבדות נראתה נצחית. העצב והדכדוך 
היו עמוקים ועצומים הרבה יותר ממה שנוכל אי פעם לדמיין. 
במצרים היינו כמו העבדים של אותם זמנים, רכושו הבלעדי של 
האדון שעושה בעבדיו כרצונו, כאילו היו בהמות משא ואף גרוע 
מכך. אין להם שום זכות לקבל החלטה כלשהי על חייהם או על 

מקום העבודה שלהם. הם עבדים, עבדי עבדים. 
בזמננו, קשה לנו לדמיין את עומק הייאוש ואת קושי השעבוד, 
אבל מעט מן המעט, אנחנו יכולים אולי להבין את ההרגשה שלהם. 
אחרי שהלב מתמלא בהרגשה של העבדות והשעבוד, אחרי 
שאדם רואה את עצמו נמצא במצב הנוראי הזה, בתוך הייאוש 
והחידלון האינסופי, זה הזמן לפקוח את העיניים ולהביט סביב, 
אל השולחן הערוך בכלים נאים, אל הכתלים המסוידים וצבועים 

"הוא שכב שם, בעיניים עצומות שעה ארוכה, וכשפקח את 
עיניו, המחזה שנגלה לפניו השרה עליו דיכאון קשה ועמוק"

הרב אהרן מרגלית

המשך בעמוד 19 <<<
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"אתה הרי יודע שאני עשיר העיירה, איך אתה מעיז כך לזלזל בכבודי?"
הרב ישראל ליוש

'ֲאֶׁשר ְּגָאָלנּו ְוָגַאל ֶאת ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים'
היתה מוטלת פרנסתם של  ועל כתפו  היה,  הוא  עני מרוד 
משפחתו הגדולה שמנתה עשרה נפשות, עבודת הכפיים שעבד 
לא הספיקה לתת אוכל לפי ילדיו, ובצר לו היה מכתת את רגליו 
בין דלתות נדיבים לאגור עוד מעט ממון, להשלים כדי צרכיהם 

של בני המשפחה.
פעם אחת נתקבצו אצלו מספר פרוטות גדול יותר מהרגיל והוא 
החליט לקנות בהם כרטיס הגרלה, אולי מכאן תצמח הישועה, כך 
חשב, ואכן הצליח ה' דרכו וכרטיס ההגרלה שברשותו זכה בפרס 
גדול של עשרות אלפי שקלים. נקל לתאר את אושרו הרב, שמחתו 
פרצה עד לב השמים, מעתה הוא כבר לא יזדקק למתנת בשר 
ודם. מעמדו התבסס, את חלק מכסף הזכיה הוא השקיע בעסקים, 

ומהם התפרנס בכבוד.
כעבור מספר שנים הוא קנה שוב כרטיס הגרלה, ומזלו הטוב שפר 
עליו גם עתה, ושוב כרטיסו זכה בפרס הגדול, אבל הפעם הפרס 

היה גדול הרבה יותר – 'מאות אלפי 
שקלים', גם הפעם הוא שמח שמחה 
גדולה, אך היא היתה דלה ועלובה 

לעומת השמחה בזכיה הראשונה.
חבריו תמהו מאוד לפשר התנהגותו, 
והם שאלו אותו, הרי סכום הזכיה 
הראשונה היה קטן בהרבה מסכום 
הזכיה השניה, א"כ מדוע בזכיה 
הראשונה שמחת יותר מהזכיה השניה?

"בזכיה הראשונה" – השיב להם 
הזוכה – "הזכיה הפכה אותי מאיש 
עני מרוד הרעב לפת לחם לאדם 
עשיר המתפרנס באופן קבוע ללא 
– המשיך  ואילו הפעם"  דאגות, 

הזוכה – "אמנם זכיתי בהרבה יותר כסף, אך השינוי שיחול אצלי 
אינו בעל משמעות ניכרת כ"כ, אילו הייתי זוכה במיליוני שקלים, 

סביר להניח כי שמחתי היתה זהה לשמחה בזכיה הראשונה".
ע"פ משל זה הסביר האדמו"ר רבי לוי יצחק מברדיטשוב זצ"ל 
את ברכת 'אשר גאלנו' הנאמרת בליל הסדר, בני ישראל היו 
משועבדים במצרים בעבודת פרך, מכות וייסורים קשים היו מנת 
חלקם, בשורת הגאולה והניסים הגדולים שחוו, היציאה מעבדות 
לחרות גרמה להם שמחה גדולה ועצומה, שמחה שהביאה עמה 
שירה. לעתיד לבוא, בביאת גואל צדק, הגאולה תהיה כה גדולה, 
והניסים שיתחוללו בה יהיו אף הם כה עצומים עד שעם ישראל 
ישמח לא פחות משמחתו ביציאת מצרים, לא תהיה זו כמו הזכיה 
השניה בפיס שהיתה מגומדת יחסית לזכיה הראשונה, אלא תהיה 
זו גאולה עוצמתית והניסים בה יעוררו שמחה בלב עם ישראל 
לא פחות ואולי אף יותר משמחת יציאת מצרים, וכפי שהבטיח 

הנביא )מיכה ז, טו( 'כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות'.

כך גם אנו אומרים בהגדה אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים... 
כן ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו יגיענו למועדים ולרגלים אחרים 
הבאים לקראתינו לשלום שמחים בבנין עירך וששים בעבודתך...!

• • •
הסיפור הבא, גם הוא סיפור על כרטיסי הגרלה, וגם הוא מלמד 
אותנו פרק חשוב בעבודתנו בליל הסדר. בנובהרדוק היה סוכן 
כרטיסי הגרלות שהציע את מרכולתו לתושבי העיר, פעם אחת 
הצליח הסוכן לשכנע עני מרוד לקנות כרטיס הגרלה, העני חסך 

פרוטה לפרוטה עד שהיה בידו די לקנית כרטיס ההגרלה.
ההגרלה נערכה והסוכן קיבל את מספרי הכרטיסים הזוכים, והנה 
עיניו קורנות ואינו מאמין למה שהן רואות, העני, שכה השקיע 
רבות כדי לשכנע אותו לקנות כרטיס הגרלה, בטענה שזה מה 
שיוציא אותו ממעגל העוני, אכן זכה בפרס הגדול, ובין רגע נהיה 

עשיר העיירה.
סוכן הכרטיסים לא התאפק והחליט שהוא הולך בשעת לילה 
מאוחרת להודיע לעני שהוא נהיה עשיר העיירה, הוא לא שת לבו 
לקור העז ולשלג שירד בחוצות, 
במסירות נפש הוא שם פעמיו 
לעבר בית העני-עשיר להודיע 

לו על זכייתו הגדולה.
הסוכן הגיע אל הבקתה העלובה, 
התריסים היו מוגפים ובני הבית 
כבר נמו את שנתם בשלוה, הוא 
דפק על הדלת, ובלבו חשב הם 
בוודאי לא יכעסו על שהערתי 
אותם משנתם, הרי הם קמים 
לבוקר חדש, במלוא מובן המילה. 
לאחר כמה דפיקות פותח לו 
העני את הדלת כשקורי שינה 
סובבים את עיניו, בלהט של 
שמחה מאחל לו הסוכן 'מזל טוב', מעתה אתה עשיר העיירה! 

זכית בהגרלה בפרס הגדול!
אך בעל הבית הזוכה לא זרם עם שמחתו של המאחל, אלא 
הוא בא אליו בטענות, "אני מתפלא עליך" - אמר לו העני הזוכה 
- "איך אתה מעיז כך להעירני באמצע הלילה? בשלמא כל בני 
העיירה אינם יודעים שאני עשיר העיירה, לכן הם מרשים לעצמם 
לזלזל בכבודי, אבל אתה הרי יודע שאני עשיר העיירה, איך אתה 
מזלזל כך בכבודי ומעיר אותי ואת בני משפחתי באישון לילה?"...

על אף היותנו היום בני חורין, משוחררים משעבוד מצרים, 
ומצפים בכליון עיניים לגאולה העתידה, כדי להודות להי"ת על 
חרותנו ופדות נפשנו, וכדי להכיר בחסדו הגדול עמנו בהוציאו 
אותנו מארץ מצרים, אל לנו לשכוח מהיכן באנו, צריכים לזכור 
ולהזכיר את היותנו עבדים, ורק כך נוכל להודות על היותנו כיום 
בני חורין, אל לנו להיות כמו העני שנהפך בין רגע לעשיר, שתיכף 

שכח מאין בא, ומה הוא היה רגע קט לפני זכייתו.

 "בזכיה הראשונה הפכתי מאיש עני לאיש עשיר,
ואילו בזכיה השניה השינוי אינו כ"כ ניכר"
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כל השולט בתורה שולט על הבריאה בכח תורתו
הרב אהרן כהן

"זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם" )ויקרא ז', ל"ז(
הגמ' אומרת )מנחות ק"י.(, אמר רבא מאי דכתיב "זאת התורה 
לעולה למנחה ולחטאת ולאשם", כל העוסק בתורה אינו צריך לא 

עולה ולא מנחה ולא אשם. 
אחד מתלמידיו של מרן הרב שך זצוק"ל, סיפר שכשהיה בחור, 
נעדר יום אחד מן השיעור היומי. "אחה"צ פגש אותי מרן הרב 
שך", סיפר התלמיד, "ושאלני אם אני מרגיש טוב, היות ולא מצוי 
שאינני מופיע בשיעורו. עניתי לו שב"ה אני מרגיש טוב, והסיבה 
שלא השתתפתי בשיעור, היא מפני שהשתתפתי בסעודת פדיון 

הבן שנערכה לאחייני.
הבעה של מורת רוח עלתה על פניו של מרן הרב שך, והוא לא 
שש על תשובתי, הוספתי מיד ואמרתי לו, שאומרים שיש בסעודה 
זו עניין גדול, ולא רק זו אלא אף מכפרת היא כמו פ"ד תעניות...  
מרן זצ"ל התרגש כולו ואמר לי נחרצות: "דע לך, ששעה של לימוד 

תורה שקולה אף היא לא פחות מפ"ד תעניות!"
• • •

לגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א הגיעו שתי שאלות חמורות: 
השאלה הראשונה: בבית חולים מסוים בארץ, החליטה ההנהלה 
לחנוך שתי מחלקות חדשות - דיאליזה ופגייה, אך עקב צמצומים 
היתה להם אפשרות להקים רק אחת מהן, והגיעו לשאול מה 
עדיף על מה? השאלה השניה היתה, בהקשר לחבר עירייה באחת 
הערים בארץ, שקיבל אפשרות לפתוח מוסד אחד: תלמוד תורה 

או מרפאת בית חולים ורוצה לדעת מה עדיף? 
כששמע את שתי השאלות הללו, אמר להם שצריכים להפנות 

את זה לסנהדרין של תקופתנו. 
הוסיף הרב וציין, שעל השאלה הראשונה השיב כבר אחד הגדולים...
ולגבי השאלה השניה: בזמן ה"בן איש חי", כשנשאל שאלה 
דומה ענה להם, שעדיף להקים תלמוד תורה, והסביר: "ביחס לבית 
החולים - אם אתם לא תתרמו יהיו אחרים שיבינו את הצורך בכך, 
והם כבר ינדבו מכספם למטרה זו, אבל באשר לתלמוד תורה - 
רק מעטים מבינים את גודל ערכו, ואם אתם לא תתרמו, קיים 

חשש שהוא לא יבנה לעולם".
המשיך הגאון ר' יצחק זילברשטיין והוסיף: "כששאלתי את אחד 
הגדולים את השאלה, השיב לי באופן אחר, שאם יהיה תלמוד 

תורה, לא יהיה צורך בבית חולים!!!"
• • •

מצויים אנו ימים ספורים לפני חג הפסח הבעל"ט. נוכל לראות 
דברים דומים על נס קריאת ים סוף, כפי שמבאר לנו ה"אור החיים" 

הקדוש וכמבואר להפליא בספר 'ומתוק האור'.
כשמשה רבנו צווה על הים להיקרע, ענה הים: "לא אקרע! מפני 
שאני זקן יותר ממך, שהרי אני נבראתי ביום השלישי לבריאה 
ואתה נבראת ביום השישי", וכבר אמר הקב"ה "והדרת פני זקן"!" 
הלך משה רבינו ע"ה לקב"ה ואמר לו: "הים לא רוצה להיקרע, 

מה אעשה?" שם הקב"ה את ימינו על ימין משה והים נקרע.

מסופר בגמ' )חולין ז'.( שבשעה שהלך רבי פנחס בן יאיר לפדיון 
שבויים, הגיע לנהר גינאי ולא הצליח לעבור. אמר רבי פנחס "גינאי, 
חלוק מימך", אמר לו המלאך שממונה על הנהר: "לא! אתה הולך 
לעשות רצון קונך, ואני הולך לעשות רצון קוני, אתה - ספק עושה 
ספק אינך עושה, אני - וודאי עושה, ואין ספק מוציא מידי וודאי".

אמר לו רבי פנחס בן יאיר "גינאי, חלוק לי מימך, ואם לאו, גוזרני 
עליך שלא יעברו בך מים לעולם", מיד נקרע הנהר. לאחר שעבר, 
והנהר חזר לשטוף, אמר לו רבי פנחס בן יאיר "יש כאן אדם נוסף 
המוביל חיטים לאפות מצות, ומאחר ואסור שהחיטים ירטבו, שכן 

הם יחמיצו, אתה מוכרח להיקרע שוב בשבילו, כדי שיוכל לעבור". 
מיד לאחר מכן נבקע הנהר פעם שניה, ובעל החיטים עבר.

לאחר ששוב המשיך הנהר לזרום, אמר לו רבי פנחס בן יאיר 
"יש כאן סוחר ערבי שהולך אתנו, הבקע גם עבורו, שלא יאמרו 
כך עושים לבני לויה, )כלומר שלא משאירים בני חבורה במקום(?"

ואכן הנהר נבקע בפעם השלישית! מסיימת הגמ': אמר ר' יוסף 
כמה כח יש באדם גדול יותר ממשה רבינו ועם ישראל, שאצל 
משה רבינו  נקרע הים רק פעם אחת, ואילו אצל רבי פנחס בן 

יאיר - נקרע  הנהר שלש פעמים"...
שואל ה"אור החיים" הקדוש: מדוע לא נקט משה רבינו באותה 
שיטה של רבי פנחס בן יאיר, ולא היה יכול לאיים על הים שייבש 
אותו? וביאר )שמות י"ד, כ"ז(, שבשעה שהקב"ה ברא את העולם, 
התנה עם כל מעשי בראשית שיהיו נכנעים בפני התורה ועמליה, 
וממשלתם ושלטונם של עמלי התורה על הטבע, כממשלת הבורא 

ברוך הוא. 
לכן, כאשר רבי פנחס בן יאיר אמר לו: "אם לא תקרע, אגזור 
עליך שתיבש", אין פה שום דבר מיוחד, זהו טבע הבריאה. אבל 
משה רבינו, הגיע אל הים לפני מתן תורה, לפיכך, אמר לו הים: 
"אתה בא אלי בלי תורה? א"כ אני יותר זקן". על טענה זו משה 
רבינו לא ידע מה לענות, לכן שם הקב"ה את ימינו על ימין משה, 
כי "מימינו אש דת למו", ובכך רמז הקב"ה לים: "דע לך, משה 
רבינו הוא בן תורה עוד לפני מתן תורה, לכן עליך להיקרע לפניו".

"אם יהיה תלמוד תורה, לא יהיה צורך בבית חולים"!!!
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<<< המשך מעמוד 16

כהלכה, אל הילדים החמודים הישובים סביב שולחן הסדר כשהם 
מסופרים, פאותיהם מסולסלות, בגדיהם חדשים, חולצותיהם 
מבהיקות מלובן, הילדות הצנועות והחסודות לבושות בחן ובהדר 
כבנות מלכים, הבית מלא אורה, והוא עצמו כמלך בגדוד, בן חורין 

לעשות כל אשר חפץ לבו, איזו הרגשה נפלאה!
איזו זכות נפלה בחלקנו שנולדנו אחרי יציאת מצרים! שזכינו 
להיחלץ מהשעבוד הנוראי הזה, שאנחנו בני חורין! עם כל הקשיים 
שאנחנו נאלצים להתמודד מולם – אנחנו בני חורין! אנחנו חיים 

בבתים שמגוננים עלינו מהחום ומהקור, אנחנו יושבים ליד שולחן 
עמוס במאכלים שטרחנו ובישלנו לפי בחירתנו, עם הגדה מהודרת 
ועם כרית נוחה להסב עליה. איזה יופי! איזו שמחה! כמה נחת רוח! 
ועכשיו, אחרי שזכינו להרגיש באמת את שמחת הגאולה מקושי 
השעבוד, אחרי שזכינו להבין ולהפנים עד כמה אנחנו צריכים להיות 
אסירי תודה לבורא עולם על החסדים האינסופיים שהוא מרעיף 
עלינו, את הרוממות של הכרת הטוב כלפי בורא עולם – זה הזמן 
להתחיל לומר את ההגדה של פסח בשמחה ובהתרוממות הרוח!!

ומה היה תפריט סעודת השבת של הגראי"ל שטיינמן שליט"א לאחר נישואיו?
הרב בנימין גולד

"ְוֵאת ָּכל ָהֵעָדה ַהְקֵהל ֶאל ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד" )ויקרא ח', ג'(
פסוק זה הוא אחד מן המקומות בתורה שהחזיק מועט את 
המרובה, כך כתב רש"י על דברי הפסוק! המשכן, שגודלו היה פחות 
מחמשת אלפים אמות מרובעות - החזיק בתוכו את כל קהל עדת 

ישראל שמספרם היה שישים ריבוא!!!
הקשה על כך החתם סופר, מה בא נס גדול 
זה ללמדנו? ומדוע אירע נס זה דוקא בחנוכת 

המשכן?
וביאר החתם סופר, כי המשכן שזה עתה 
חנכו, הוא מקום עבודת ה', ובזה בא ללמד 
לדורות עולם, כי עבודת ה' - אין היא תלויה 
בעושר וברחבות, אלא אף במקום קטן וצר לא 
יאמר אדם: 'צר לי המקום ואיני חייב בעבודה', 
אף במקום עוני וצער, אל יאמר: 'איני יכול!' 
עניין זה בא ללמדנו, שבמשכן נכנסו כל 
ישראל אף שהיה המקום צר, כי עבודת ה' 
היא בכל מקום ובכל זמן, ולא יחפש לו האדם 
מותרות, לא במאכל ולא במשתה לא בדירה 
ולא במלבושים, כי העבודה היא פנימית ואינה 

תלויה כלל במקום ובזמן, בעושר ובכבוד!!
• • •

תשתית חייהם של גדולי הדורות התבססה על הסתפקות במועט. 
מה רבה החשיבות בסיפור שסיפר הגר"א עצמו, על האושר הגדול 
של ההסתפקות במועט שחזה הוא בימי גלותו, וכפי שסיפר לבניו 

]מובא בספר 'המגיד' לרבי שלום שבדרון[:
וכך סיפר הגר"א לילדיו: ביום אחד בימי גלותי, התאכסנתי 
בביתו של יהודי. מיד כאשר נכנסתי, ראיתי עניות משוועת, אך 
הוא קיבלני בכזו שמחה שאין לתאר. בשולחן הרעוע שבחדרו, 
ישבו עוד אורחים נוספים מלבדי, יהודים שהיו רעבים ללחם, ובעל 
הבית היסב עמהם בראש השולחן ושמחתו גדולה, אכלו לחם חם, 

לחם ומים בלבד, והאושר היה רב, הסתפקות במועט בתכלית! 
כאשר חלפו יומיים שלושה לקראת שבת, ריחמתי עליו וביקשתי 
לעזוב למקום אחר, כדי להקל עליו, אך הדבר כאב לו, ואז שאלתי 
אותו: "כיצד תרצה כי אהיה עליך למעמסה? מנין לך אוכל לשבת 

בשביל בני ביתך וגם לאורחים?" 
היהודי הסביר לי: "אכן, נכון שאין לנו פרוטה, אבל רעייתי הולכת 
מידי ערב למקום טחינת הקמח, והיא מקבלת רשות לאסוף את 
הסובין הנושרים ליד הריחיים, שהיא הפסולת האמורה להיזרק 
וקליפות,  לנו ב"ה כמות מספקת של סובין  יש  וכך  לאשפה, 
ובמעשי ידיה היא אופה לחם טרי מידי 
יום, והעניים הרעבים אוכלים לשובע 
והנאתם רבה מסעודה זו, הם אוכלים 

דיים לחם טרי". 
"ומה עם שבת?" שאלתיו. 

והוא ענה לי: "היום יום חמישי, רעייתי 
עובדת מבוקר עד הערב במריטת נוצות 
ליד מקום שחיטת העופות, ובשכר זאת 
נותנים לה השוחטים את ראשי התרנגולים 
והרגלים בשפע, ואכן גם אם לא אוכלים 
את הראש וחלקי הרגלים, אבל ברוך השם 
היא יכולה לשפות על הכירה שני סירים 
גדולים של מרק עוף נקי. מקדירה אחת 
אוכלים בליל שבת, ומהקדירה השניה 
בשבת בבוקר, וכולם שבעים ומרוצים". 
סיים הגאון, "נשארתי לשבת, וכמדומה כי מעולם לא ראיתי 
אדם שמח בחלקו כמוהו. הוא שר וזימר לכבוד שבת, ועניים סביב 
שולחנו. למד תורה בשמחה כאחד מעשירי תבל. כזו הסתפקות 

במועט לא ראיתי!" 
מעניין להביא גם מה שמספרים על חיי הצניעות וההסתפקות 
במועט של מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, שלאחר נישואיו, כשכיהן 
בישיבת כפר סבא, לא ניתנו במשך חודשים ארוכים מלגות כלל, 
ובבית היתה ממש חרפת רעב. כששאלוהו מה אכלו בשבת, ענה: 
שהדבר היחיד שהיה מצוי אז למאכל היו חצילים, והמנה הראשונה 
היתה חצילים בטעם דגים, מנה שניה חצילים בטעם מרק, ומנה 

עיקרית חצילים בטעם עוף. 
כך גדל רבן של ישראל, שכידוע בעשרות השנים האחרונות לא 
הכניס לפיו אלא פרורי לחם בדייסה, ודירתו הצנועה להפליא, 
היא לנס בעיני כל רואיה, איך וכיצד אפשר לגדול גם בדור של 

מותרות ופינוקים...

 עדותו של הגר"א על סעודת השבת המרוממת
שזכה לה בימי גלותו...

מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א



2021 info@dirshu.co.il | 02-560-9000 | יו"ל ע"י 'דרשו' - קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה

אנו משקיעים בחינוך הילדים, מגדלים אותם לתורה וליראת שמים, תולים בהם תקוות גדולות וב"ה זוכים לרוות מהם נחת, אבל 
לפעמים קורה שהילד או הבחור אינם מצליחים להרגיש את טעמו המתוק של לימוד התורה, הם מאבדים את החשק ללמוד 

והשהייה בבית המדרש הופכת עליהם לטורח ולמשא כבד... מה עושים???

יעקב א. לוסטיגמן 

לימוד התורה הקדושה הינו חלק עיקרי ומרכזי בסדר יומו של 

ילד, הלומד בתלמוד תורה, או של בחור הלומד בישיבה. מגיל 3 

ועד זקנה ושיבה, מחוייב היהודי בלימוד תורה יומם ולילה, ובוודאי 

בקביעת עיתים לתורה. 

ובחורים שאינם חשים מספיק את  ילדים  ישנם  זאת,  עם 

מתיקות התורה בעת שהם עוסקים בה, וממילא הופך הלימוד 

למעמסה כבדה על כתפיהם, והם מצפים בכיליון עיניים לסיום 

יום הלימודים, לסיום הזמן וליום בו לא יצטרכו עוד לשבת מבוקר 

ועד ערב בבית המדרש. 

אנו כהורים, שואפים כמובן, שהילדים שלנו יהיו מאלו שיבינו 

את גודל הזכות שנפלה בחלקם 

לשבת בבית ה' ולעסוק בתורתו 

הקדושה. אבל כשהילד, ובעיקר 

לחוש  אינם מצליחים  הבחור, 

במתיקות ועריבות התורה, הידיים 

שלנו קצרות מלהושיע. 

חינוך  אישי  לשלושה  פנינו 

נכבדים, העוסקים במלאכת הקודש 

בפלטפורמות השונות של ארגון 

'אחינו': הרב מיכאל ברלין ראש 

ישיבת 'אחינו' לצעירים מתקרבים 

במודיעין עילית, הרב ישראל ליוש 

ר"מ בישיבת 'אהבת אהרן' בבני 

ברק ורכז הרישום של 'אחינו' לכל 

הישיבות מכל המגזרים בארץ, 

וכן עם הרב יעקב סירוטה, מנהל 

המחלקה החסידית ו'מוקד הישיבה', המעניק מידי חודש סיוע 

למאות בחורי ישיבות במגוון דרכים ובשלל צורות. 

עם שאיפה עזה פותרים את רוב הבעיות 
ראש ישיבת 'אחינו' לצעירים במודיעין עילית, הרב מיכאל ברלין 

מסביר, שהדרך הטובה ביותר לגרום לבחור להשקיע את עצמו 

בלימודים, היא טיפוח השאיפות שלו לצמוח ולגדול בתורה. "בחור 

שיש לו שאיפות", מסביר הרב ברלין, "פותר תשעים אחוז מכל 

ההתמודדויות שלו. כשהוא שואף להגיע למטרה ברורה, וכשהוא 

רוצה בכל מאודו להשיג את אותה המטרה, כל המפריעים האחרים 

שצצים בדרכו מתגמדים לנוכח הרצון העז שלו להגיע רחוק. הוא 

מדלג מעל הבעיות, פותר אותן בקלות וממשיך הלאה. 

"את החלק של השאיפות מחדירים לבחור בשני מישורים: מצד 

אחד, ההורים בבית צריכים להבהיר לו שיש לו יכולות, צריכים 

לדבר על זה בצורה ישירה ובעיקר בצורה עקיפה. לספר סיפורים 

על גדולי ישראל שהתקשו בתחילה בלימודם ולאחר שהשקיעו 

את כל כולם בתורה, פרחו ועלו לשיאים שהם מעל לדרך הטבע, 

לדבר על האושר הטמון בלימוד התורה ועל חובת האדם בעולמו 

לעשות רצון הבורא יתברך. 

"המישור הנוסף הוא הישיבה. זהו אחד התפקידים העיקריים של 

צוות חינוכי בכל ישיבה שהיא, ובעיקר בישיבות לצעירים. לפתח 

ולטפח את השאיפות של כל בחור ובחור. לשאוף אל הפסגה, לא 

פחות. פתגם ידועה האימרה שמי ששואף להיות גנרל, יוכל להיות 

חייל טוב, אך מי ששואף להיות רק חייל טוב, לא ישיג את שאיפתו". 

כדי להשלים את הדברים, מספר הרב ברלין סיפור לו היה עד, 

בישיבה שבראשה הוא עומד: "הגיע אלינו בחור מבית מאוד פשוט. 

בביתו שמרו מצוות, אבל לימוד התורה לא היה ערך עליון שם 

בלשון המעטה. אף אחד מהאחים שלו לא למד בישיבה בכלל, 

ורק הוא, צעיר הבנים החליט שהוא רוצה לנסות להיכנס לישיבה. 

זוכר שחשבתי שזאת היתה טעות  "בתקופה הראשונה, אני 

בכלל לשלוח בחור כזה לישיבה. היה נראה שאין לו שום קשר עם 

התורה, הלימוד שלו היה כל כך לא ישיבתי שהייתי מתפלא איך 

הוא בכלל מסכים להישאר אצלנו ולא בורח הביתה אחרי יומיים. 

"ביום מן הימים, אותו בחור התקרב לאחד הר"מים בישיבה, 

והפך לתלמידו המובהק. הוא מאוד אהב את הר"מ שהשכיל 

להשיב לבחור בעין טובה, והחל לטפח אצלו שאיפות. מאותו רגע 

התחולל מהפך עצום, הבחור הגדיר לעצמו מטרות וכבש אותן בזו 

אחר זו. הוא סיים אצלנו בישיבה את מסכת בבא קמא, ולאחר 

מכן סיים את כל סדר נשים. בהמשך הוא עלה לישיבה גדולה 

והמשיך לפרוח. היום הוא אברך משי, בן תורה אמיתי בכל רמ"ח 

איבריו ושס"ה גידיו.

"המסר שאני למדתי מהסיפור הזה, הוא שמילת המפתח היא 

שאיפות, אם נצליח לגרום לבחור לשאוף, עשינו את כל העבודה, 

בס"ד". 

מנהל מוקד הרישום לישיבות של 'אחינו', הרב ישראל ליוש, 

המכהן כאמור גם כר"מ בישיבת 'אהבת אהרן' לצעירים מתחזקים, 

שופך אור על נקודה נוספת: "כתוב 'אם תבקשנה ככסף, וכמטמונים 

תחפשנה, אז תבין יראת ה' ודעת אלוקים תמצא'. הפסוק נוקט 

בכפל לשון לכאורה, 'תבקשנה ככסף' ומיד לאחר מכן 'כמטמונים  

תחפשנה'. 

גם 'לבקש' את התורה וגם 'לחפש' אותה?

"אבל האמת היא שזה לא כפל לשון, אלא מדובר בשני דרכים 

של חיפוש. כסף זה דבר הנצרך לאדם כדי לקנות בגדים ומזון, 

קורת גג לראשו וכל דבר שהוא רוצה להשיג כרוך בתשלום כספי. 

לכן אחר הכסף אנחנו 'מבקשים', זה חיפוש תמידי שאינו נפסק 

לרגע. כל אדם נמצא כל ימיו בחיפוש אחר כסף. 

"מטמון לעומת זאת זה משהו שלא מחפשים כל החיים. שמעת 

שיש מטמון, אתה מאוד רוצה למצוא אותו, מחפש בהתלהבות יום 

יומיים, אולי אפילו שנה, אבל לאחר מכן החיפוש מסתיים. אם מצאת 

"והגדת לבנך"... איך עושים את זה בצורה הטובה ביותר?

"ידועה האימרה שמי 
ששואף להיות גנרל, 

יוכל להיות חייל טוב, 
אך מי ששואף להיות 

רק חייל טוב, לא ישיג 
את שאיפתו".

הרב מיכאל ברלין

המשך בעמוד הבא <<<
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"מטמון לעומת 
זאת זה משהו שלא 
מחפשים כל החיים. 
שמעת שיש מטמון, 

אתה מאוד רוצה 
למצוא אותו"

הרב ישראל ליוש

"האורח הבעל תשובה 
לא יודע והוא כן 

מדבר. מה תעשה? 
תנזוף בו? תתקע בו 

זוג עיניים מאשימות? 
תעניש אותו?"

הרב יעקב סירוטה

<<< המשך מעמוד קודם

את המטמון בוודאי שכבר אין סיבה לחפש עוד, ואם לא מצאת אתה 
מתייאש אחרי תקופה מסוימת ולא ממשיך את מסע החיפושים. 

"בתורה אנחנו צריכים את שני הסוגים, גם ביקוש וגם חיפוש, 
גם כסף וגם מטמונים. החלק הראשון הוא כמובן הקביעות, בחור 
צריך לדעת שיש לו סדר יום קבוע, הוא יודע מה הוא רוצה מעצמו, 
הוא צריך להקפיד על סדרי הלימוד, על התפילות, על ארוחות 

מסודרות ועל ההספק השבועי בישיבה. 
"אבל מעבר לביקוש התמידי, בתורה צריך לחפש גם מטמונים, 
להשיג התלהבות והתחדשות, אם זה באמצעות חידוש חידושי 
תורה, או באמצעות לימוד של מסכת או של ספר אחר. אם זה 
בדרך של החלפת חברותא בסדר ג' לחברותא מיוחד במינו שירים 
אותך מעלה מעלה, או בכל דרך אחרת. ברגע שיש קביעות ויש 
התחדשות, אפשר להתחיל לחוש את מתיקות וערבות התורה, כי 
התורה היא מתוקה מצד עצמה, כל מה שצריך לעשות, זה להשתמש 
בה נכון, ללמוד אותה בצורה נכונה, ואז מרגישים את המתיקות. 
"אני עצמי זכיתי ללמד בישיבת 'אהבת אהרן', זאת ישיבה לבחורים 
צעירים שהחליטו לחזור בתשובה ולהצטרף לעולם התורה. אלו 
בחורים שלא זכו שאביהם ילמד אותם תורה, אנחנו עבורם כמו 
אב וכמו רב, מלמדים ומדריכים, מקנים ערכים, חינוך ומושגים. 

"במסגרת מלאכת הקודש הזו, אני רואה לא פעם בחורים שמגיעים 
מחוסרי כל ידע בסיסי, ובתוך זמן קצר הם פורחים ומגיעים לרמה 
שאף אחד לא היה מאמין קודם לכן שיגיעו אליה, גם אחרי שנים 
של לימוד תורה. אני זוכר מקרה של בחור שהיה מאוד לא מוכשר, 
הוא היה קשה הבנה בצורה יוצאת דופן, לא הבין כלום ממה שלמדנו. 
אבל היה לו רצון עז. הוא היה פותח את ארון הקודש, דוחף את 
הראש פנימה ופורץ בבכי, מתחנן 
לקב"ה שיפתח את לבו בתורה 
הקדושה. היום הוא תלמיד חכם 
מופלג עם הבנה עמוקה, תפיסה 
מהירה וחדה, ממש מהפך עצום 

התחולל בו. 
"מקרה נוסף שנחרט היטב בזיכרוני, 
היה של בחור מאוד מגושם, ראית 
עליו גסות כזאת שאפשר לשמוע 
עליה רק בסיפורים על האיכרים 
שלא ידעו קרוא וכתוב. אבל הבחור 
הזה החליט להשקיע את עצמו 
בלימוד, וכעבור תקופה שמנו לב 
שהוא הופך אט אט לעדין, הדיבור 
שלו השתנה, התנועות הפכו עדינות 
יותר, הצורה בה אכל בחדר האוכל 
נהפכה מן הקצה אל הקצה, ואפילו 
המראה שלו, סגנון ההליכה, תווי הפנים, הכל הפך עדין יותר. כי 
התורה כוללת כל הטובות שבעולם, וגם את הטובה הזאת שהיא 

מעדנת ומזככת את נפש הלומדים". 

תלמד עם הבן שלך כאילו היה הבן של השכן... 
מנהל המחלקה החסידית של אחינו ו'מוקד הישיבה', הרב יעקב 
סירוטה, מספק הדרכה מעשית יותר להורים: הנושא הזה של החדרת 
הרגש לתורה  לילד ובחור להרגיש את מתיקות התורה אינו חדש, 
קולומוסים רבים כבר נשברו בדברי הסבר ארוכים וחכמים מאוד, 

ובכל זאת, אנסה לחדד כמה נקודות מעשיות:
"ישנה טעות נפוצה, שכמעט כולנו נכשלים בה: נתאר מצב, 

בו אתה מארח בעל תשובה אצלך בבית למשך שבת, ומגלה 
שהוא לא יודע הלכות בסיסיות. עשית ברכת 'המוציא' על החלה, 
כולם מחכים בשתיקה כי הם יודעים שאסור לדבר עד שטועמים 
מהחלה, אבל האורח הבעל תשובה לא יודע והוא כן מדבר. מה 
תעשה? תנזוף בו? תתקע בו זוג עיניים מאשימות? תעניש אותו? 

כמובן שלא. אתה תתייחס אליו 
בסלחנות, לא רק בגלל שאתה 
ידע.  בחוסר  אותו  לא מאשים 
אפילו אם נאמר שרגע קודם לכן 
הסברת לו שאחרי הברכה אסור 
לדבר עד שטועמים מהחלה, גם 
בכזה מקרה לא תצעק עליו, למה? 
כי אתה מבין בתת המודע שלך 
שאם תתקוף אותו, רק תגרום לו 
להתרחק מקיום ההלכה. בכזה 
מקרה אתה תבין היטב שהסבלנות 
היא כלי בסיסי וראשון במעלה 
כשאתה בא ללמד מישהו דבר 
כלשהו, ובמיוחד כשאתה מנסה 
להרגיל אותו לאורח חיים שונה 
מזה המוכר לו מילדותו. "דרכיה 

דרכי נועם!" 
"משום מה, כשזה מגיע לילדים שלנו, אנחנו מצפים מהם 
לפתור את זה בזריזות. אין לנו סבלנות לחכות שהם ילמדו את 
מה שאנחנו רוצים ללמד אותם. אנחנו נגיב בצעקה, גערה, אין לנו 
את ההבנה הבסיסית שחייבים להתייחס אליהם בסלחנות, באורך 
רוח כדי שהדברים יחדרו לעומק הלב ויפעלו את פעולתם בצורה 
הטובה ביותר. פתאום דרכי הנועם נעלמות להן והופכות לפסוק 

שאין לו שום קשר אלינו כביכול. 
יש לזה סיבות שונות, ולא ניכנס כרגע לסיבות, מאיפה זה נובע 
ולמה זה קורה, אם זה בגלל שהם הממשיכים שלנו ואנחנו מצפים 
מהם ליותר, או בגלל שזה קשר מתמשך ולא משהו חד פעמי 
שיסתיים במוצאי שבת, כשבעל התשובה ישוב לישיבה החדשה 
שלו. ישנן סיבות נוספות, חלקן מאוד נכונות ומאוד מובנות, אבל 
במבחן התוצאה, ברור שדרכי הנועם והגישה הידידותית יותר, היא 

כלי עצום ומועיל פי כמה וכמה מאשר הגערה והנזיפה. 
"אני לא מדבר על הנושא של 'שמאל דוחה וימין מתקרבת', 
על ההגדרה של 'חושך שבטו שונא בנו', ודאי שיש מקום לגערה 
במקום הנצרך, אין ספק שלפעמים צריך להעניש ילד, אבל הבסיס 
צריך להיות שתתייחס לילד בסלחנות ואל תחנך אותו ביד קשה, 
וזה נכון לכל תחומי החיים, בין אם זה בתפילה בבית הכנסת, 
ובין אם בהתנהגות בבית, בכיבוד אב ואם, וכל דבר אחר. כלל זה 

תקף לכל תחומי החינוך. 
"על אחת כמה וכמה כשאתה בא לבחון את הילד, אתה מתוסכל 
מחוסר הידע וחוסר הרצון שלו ללמוד. בשעה שבועית שאתה בוחן 

אותו הוא מוציא אותך מן הכלים.  
"אם אתה תוקף, כמעט תמיד זה ייכשל, הוא יפתח ריאקציה, 
ישנא את אבא שלו וגם את התורה ח"ו, הקונוטציה ללימוד תהיה 

רעה מבחינתו. 
"אם אתה רוצה לדעת אם אתה סלחני עם הילד שלך או שאתה 
קצר רוח כלפיו, כדאי שתנקוט במדד הבא: תדמיין כאילו הוא 
הילד של השכנים, כאילו אתה לומד עם ילד יתום, שאין לו אבא 
רח"ל, ואתה רק רוצה ללמד אותו תורה כדי שהוא יצמח גדול 
המשך בעמוד הבא <<<
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<<< המשך מעמוד קודם

בישראל, ולא כי הוא הבן שלך ואתה דורש את זה ממנו בכח 
מעצם היותך אביו. אם תצליח לחשוב עליו כאילו היה הבן של 
השכנים, חזקה עליך שתהפוך סלחני יותר כלפיו, ותלמד אותו 

בצורה טובה ומועילה הרבה יותר. 
"נקודה נוספת וחשובה לא פחות, היא הדוגמה האישית. כולם 
מדברים על זה, וכל הורה יודע שזהו הכלל הבסיסי ביותר בחינוך, 
אבל משום מה רבים לוקחים את זה ברמה מאוד רדודה. לא יורדים 
לעומק הדברים. אבא מקפיד ללכת לשיעור תורה מדי ערב, גם 
כשהוא מאוד עייף, כדי להראות לילד שהלימוד זה הדבר הכי חשוב 
בחיים. זה נחמד מאוד, אבל אם האבא נאנח אנחה עמוקה ובלתי 
רצונית כשהוא קם, כדי לצאת לבית המדרש, זה לא שווה כלום. 
הילד כבר הפנים שאבא לא אוהב ללמוד, שאין לו חשק לעשות 
את זה, ושהוא עושה את זה רק כי כך צריך לעשות. מתיקות 

התורה לא תגיע מהתנהגות כזאת. 
"אם אבא מקפיד מאוד לא לדבר בתפילה כדי שלא להראות 
דוגמה שלילית לילד שלו, אבל במקום להתפלל בדבקות ובכוונה 
הוא קורא עלונים, או לחילופין רק ממלמל בשפתיו את מילות 
התפילה, ולא מתפלל מעומק הלב, הוא לא עשה הרבה בזה שלא 
דיבר. ייתכן מקרה של אבא שיושב בספסל סמוך, שאולי קורה 
לעיתים רחוקות שהוא כן נכשל ומחליף שתי מילים עם אחד 
המתפללים בין גברא לגברא, אבל אחר כך, ב'אשרי ובא לציון' 
הוא מוזיל דמעות, בשמונה עשרה הוא מתפלל בדבקות, ובפסוקי 
דזמרה הוא רוקד משמחה כשהוא משבח ומהלל את הקדוש 
ברוך הוא, אין ספק שהדוגמה האישית שלו טובה עשרות מונים 
מהדוגמה של אותו אבא שלא מדבר בתפילה, שגם זה כמובן דבר 

שאי אפשר לתאר במילים את החשיבות שלו. 

"נקודה נוספת, להראות כבוד לתורה, להראות לילדים חיבה לתורה. 
אנשים רבים מבצעים את זה, אבל כמצות אנשים מלומדה, כי הם 
שמעו פעם בהרצאה שזה מאוד חשוב לתלות את התעודה שהילד 
קיבל בחיידר על הקיר בסלון. זה נפלא, אבל זה לא מספיק. זאת 
לא הדוגמה האישית שבאמת תראה לילד שההורים שלו אוהבים 

את התורה ושמחים מאוד שהוא לומד תורה. 
"כשאתה לומד עם הילד, תחיה את הלימוד, שהשאלה של התוס' 
תכאב לך, שהתשובה שעונה הגמרא תשמח אותך. לימוד ישנוני 
וחסר עניין משדר לילד את המסר ההפוך. גם בבית, הילד מסיים 
מסכת? האמא צריכה לצאת מהכלים ולהיכנס למטבח, להתחיל 
לאפות לו עוגה, להשקיע בזה, לא לשלוח אותו עם חמישה שקלים 

לקנות ממתק ודי בכך. 
"אני בכוונה לא רוצה לתת יותר מדי דוגמאות, כי זה בדיוק 
הרעיון, שההורים ימצאו לבד את הדרכים להראות לילד את חיבת 
התורה. שההורים יפתחו אצלם עצמם את חיבת התורה, את הרגש 
ללימוד התורה, את המתיקות של התורה, כשהם ירגישו את זה 
בעצמם, המעשים שמראים את זה החוצה יהיו ספונטאניים, הם 
יהיו הרבה יותר אפקטיביים. כשהילד יראה את ניצוץ השמחה בעיני 
הוריו על כך שהוא קיבל מאה במבחן, זה מה שיגרום לו להשקיע 
גם בשבוע הבא. אבל אם הם רק יחמיאו לו מחמאות בשפע, בלי 

לשמוח באמת, זה לא יחולל אצלו שום שינוי. 
"ולסיום אני רוצה להוסיף", מסכם הרב סירוטה, "כל ילד יכול 
להצליח, צריך רק להאמין בו, ולחנך אותו מהלב, עם כל הרגש 
והאהבה שבעולם. לתת לו את ההרגשה, שההצלחה שלו היא הדבר 
שמשמח את ההורים יותר מכל דבר אחר, ושהאמון שהם נותנים 

ביכולותיו הוא בלתי מוגבל". 

יעקב לוסטיג 

כ-800 משתתפי תוכנית 'קנין ש"ס' של 'דרשו', קיבלו בימים אלו 

מכתבים המזמינים אותם להשתתף במבחן התשיעי של המחזור 

השני בתוכנית, בו יידרשו הם להשיב תשובות מלאות על מבחן 

90 שאלות, שהוכנו במיוחד לשם כך,  1,710 דפי גמרא ובו  של 

על ידי צוות של תלמידי חכמים הבקיאים במסכתות 

השונות של הש"ס. 

תוכנית 'קנין ש"ס' יצאה לדרך בתחילת המחזור הי"ב 

של 'הדף היומי', מתוך מטרה להעמיד גדודים של 'ש"ס 

אידן' – יהודים הבקיאים בש"ס כולו, ואכן מאות אברכים 

בני עליה סיימו בהצלחה להיבחן על הש"ס כולו. 

במסגרת התוכנית, נדרשים המשתתפים להשתתף 

במבחנים החודשיים של תוכנית 'קנין תורה' על הדף 

היומי בבלי, כשאחת לארבעה חודשים, הם משתתפים במבחן 

המסכם הנערך בכל פעם על 120 דפי גמרא. 

אחת לחצי שנה מתרכזים נבחני 'קנין ש"ס'  לארבעה מוקדי 

 90 בחינה ברחבי הארץ, ובמשך שעות ארוכות הם משיבים על 

שאלות, כשבכל פעם המבחן מתקיים על כל דפי הגמרא שנלמדו 

מאז תחילת המחזור הנוכחי, המחזור הי"ג של הדף היומי בבלי, 

ועד הדפים הנלמדים בתקופה בה מתקיים המבחן. 

במבחן השמיני של המחזור השני, שהתקיים בסוף חודש תשרי, 

נבחנו המשתתפים על חצי מהש"ס, ובמבחן התשיעי שיתקיים 

1,710 דפי גמרא  ברצות ה' ביום רביעי ל' בניסן, הם ייבחנו על 

במסכתות: ברכות, שבת, עירובין, פסחים, שקלים, ראש השנה, יומא, 

סוכה, ביצה, תענית, מגילה, מועד קטן, חגיגה, יבמות, כתובות, 

נדרים, נזיר, סוטה, גיטין, קידושין, 

בבא קמא, בבא מציעא ובבא בתרא. 

יגיעו  הנבחנים,   800 לכ- בנוסף 

למוקדי הבחינה גם עשרות אברכים 

המשתתפים ב'מסלול ב' של התוכנית, 

מסלול בו משתתפים נבחנים שכבר 

נבחנו על הש"ס כולו במחזור הלימוד 

הקודם, וקיבלו ציונים גבוהים במיוחד. 

תלמידי חכמים אלו נדרשים להיבחן הפעם על כל דפי הש"ס 

שנלמדו מאז תחילת המחזור הנוכחי ועד ימים אלו, כשבנוסף 

ללימוד גמרא עם פירש"י, הם נבחנים גם על פי' התוס'. 

תוכנית 'קנין ש"ס' זכתה להערכתם העמוקה של מרנן ורבנן גדולי 

ישראל מכל החוגים והעדות, אשר הפליגו בשבחם של האברכים 

הממיתים עצמם באוהלה של תורה, וחוזרים עשרות פעמים על 

הש"ס כולו כדי שיוכלו לעמוד בכור המבחן ולדעת את הש"ס כולו. 

 מאות אברכים ייבחנו בצוותא על
1,710 דפי גמרא במסגרת תוכנית 'קנין ש"ס'
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מהי החּומרה שהחמיר הגר"ח מבריסק בלבישת הציצית? ומדוע חלק החזון איש על חּומרה זו?
הרב יעקב ברגמן

בפרשת השבוע נאמר: "ְוָלַבׁש ַהֹּכֵהן ִמּדֹו ַבד", ומפרש רש"י, על פי 
חז"ל: "מה תלמוד לומר 'ִמּדוֹ'? שתהא כמידתו", כלומר, שמידת 

הכתונת תהיה בדיוק כמידת הכהן, לא יותר ולא פחות.
ווילנא: הלא הלכה זו  שואל הגאון רבי בצלאל הכהן, מרבני 
היא מדיני עשיית הבגדים, ומדוע אפוא נאמרה כאן ולא בפרשת 

בין הפרטים האחרים של  תצוה, 
עשיית הבגדים? 

ומשיב - שבכל העבודות אין מקום 
להקפיד על כך, כיון שיכול להרים 
את שולי הבגד על ידי הוצאת החלק 
המיותר מעל גבי האבנט וקשירת 
האבנט, וכפי שאמרו חז"ל: "אבנט 
מיגז גייז", ובתרגום לעברית: האבנט 
גוזר! כלומר, אם הגביה את הבגד 
על ידי קשירת האבנט, נחשב החלק 
המיותר שנתחב באבנט כאילו נגזר 
מן הבגד. אבל תרומת הדשן - לדעה 
אחת בגמרא, נעשתה בשני בגדים 

בלבד - כתונת ומכנסים, וכיון שהאבנט איננו, יש להקפיד בהכרח 
על מידת בגד מדויקת.

וב'נשמת אדם' לבעל ה'חיי אדם', שואל על הלכה זו - "אבנט 
מיגז גייז" - מדברי הגמרא במסכת מנחות בנוגע לציצית, שמי 
שקיפל את כנפות הבגד ותפרן, כך שאינן נראות עוד כקרנות 
בגד המחייבות בציצית - אין הבגד נפטר בכך מחובת ציצית, כיון 
שכל עוד לא חתך את החלק התפור, עתיד הוא לשוב ולהתיר את 
התפירות, ואם כן יש כאן בגד בעל ארבע כנפות. והלא תפירה זו 
אינה גרועה מקשירה על ידי אבנט, ומדוע אין אומרים 'מיגז גייז', 

וכאילו גזז את החלק התפור?
ומשיב ה'נשמת אדם' )בתוספת הסבר(, שבציצית, הנדון הוא מהי 

מידת הבגד וצורתו, וכיון שבפועל לא הסיר את החלק התפור, הרי 
בגד זה צורתו בת ארבע כנפות. לעומת זאת, בכתונת, הנדון הוא 
היחס בין גודל הבגד למידת הכהן, וכאשר הבגד ארוך ממידתו 
הוא פוגם בכבוד העבודה, ועל כן כאשר קיצר את מידתו למשך 
שעת העבודה, שוב אין כל פגם בדבר, ואף שסופו להחזיר את 
הבגד לאורכו הקודם, כיון שההתייחסות היא לשעת העבודה בלבד.

ברם, בספר "דרך חכמה" למרן 
הגר"ח קניבסקי שליט"א, כותב: 
"שמעתי מהר"ר משה סולובייצ'יק 
ז"ל בשם זקנו הגר"ח מבריסק, 
שהיה מקפיד שלא להשים הציצית 
יז דמי,  לתוך האבנט, דכיון ִדְכַאגִּ
נמצא שהולך בלא ציצית". והרי 
שסבר הגר"ח מבריסק כי הלכה 
זו - 'מיגז גייז' - תֵקפה לחומרא 

גם בציצית.
וכותב על כך הגר"ח קניבסקי: 
ז"ל,  "ואמרתי זה לחזון איש 
ולא הסכים". ומסביר הגרח"ק, 
שטעמו הוא משום ש'מיגז גייז', אין פירושו כאילו החלק נחתך 
מהבגד, שאם כן הרי זה כתוספת על בגדי הכהונה, האסורה; 
ועוד, שאם על ידי הכנסתו לתוך האבנט נחשב כנף הבגד כחתוך, 
וכשמוציאים אותו נחשב כאילו הוא מחובר, הציצית נפסלת משום 
ההלכה של "תעשה - ולא מן העשוי", המורה כי חוטי הציצית 
צריכים להקשר לבגד רק לאחר שהוא מחויב בציצית, ואילו חוטים 
אלו היו תחובים בבגד בטרם היו בו ארבע כנפות, כלומר, בטרם 
הוצאתו מהאבנט. ואם כן, בכל פעם שיתחוב אדם את כנף בגדו 

בציצית תפסל ציציתו לגמרי, והדבר לא יתכן.
 ]נשמת אדם א, יא, ג; בנין שלמה פר' צו;

דרך חכמה כלי המקדש ח, ד, בבה"ל[

מדוע נאמרה ההלכה של מידת הכתונת 

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

מדוע היה צורך לפייס את אהרן בדברים כדי שיבוא לכהן?  

למה כתוב כי נמחל עוון העגל דווקא בציווי תרומת הדשן?  

מדוע נחשב לימוד התורה כהקרבת קרבן?  

מדוע לא יתבטל קרבן תודה לעתיד לבוא?  
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פנינים על פרשת השבוע /// הרב צבי וינברג

"ּוְלַמַען ְּתַסֵּפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ֲאֶׁשר ִהְתַעַּלְלִּתי ְּבִמְצַרִים" )שמות י', ב'(
בשמות רבה )פרשה יג פיסקה ד( מובא שהקב"ה אמר למשה 
שתבוא מכת ארבה, ומשה לא כתב זאת מפורש אלא ברמז, במה 

שכתב "ולמען תספר באזני בנך", שזו מכת ארבה, כמו 
שנאמר בנבואת יואל על הרעב וחיסול הארבה שהיה 

בזמנו על ישראל )יואל א,ג( "עליה לבניכם ספרו". 
וצ"ב מה הענין המיוחד שיש בסיפור על מכת הארבה 

יותר משאר המכות, שרמז זה ב"למען תספר". 
וכ' הרד"ל שם )אות ט( "אפשר משום שדרך בנים 
קטנים לשחוק בארבה וחגב כדתנן )סוף פ"ט 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 ואפי' אם יכנס בגבול מצרים מ"מ לא 
יאכל, וזה ידוע לכל, וע"ז נאמר "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[

ובפי' הרא"ש כ' 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 משה 
גזירה שוה מדברי  עשה 
הנביאים שעוד לא נכתבו, 
וכ' 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 
גז"ש מדברי נביאים, שכבר קיבלם מסיני, אבל כאן הרי נמצא 
במצרים קודם מתן תורה, ואיך ראה מה שכתוב "למען תספר" – 
וכן איך עשה גז"ש מדבר שעוד לא קיבל, ויותר קשה דאם ידע 
את כל התורה כולה, גם ידע שיש ארבה, דהרי בהמשך מובאת 

מכת הארבה, וצ"ע.

באיזו מכה מעשרת המכות יש ענין מיוחד בסיפור עליה?

ל" )שמות י"ב, ט'( "ַאל ּתֹאְכלּו ִמֶּמּנּו ָנא ּוָבֵׁשל ְמֻבּׁשָ
בפסחים )מא.( אמר רב חסדא פסח שבשלו 
בחמי טבריא חייב, וברש"י על אכילתו, 

ומשום שבישלו במים.
והקשו האחרונים שם היאך מצינו חמי 

טבריא בירושלים.
וכ' הבן יהוידע שכוונת הגמ' מה הדין 
שמובא  וביאר  הדבר,  קיים  היה  אילו 
במדרש תנחומא )פ' קדושים( שמירושלים 
היו נמשכין ומשוייכין כל אדמות הארצות 
ושלמה המלך היה בקי בדבר לדעת לאיזה 
מדינה שייך כל חוט אדמה שבירושלים, 
וא"כ ביכולתו היה לדעת איזה חוט אדמה 

נמשך לטבריה ולחפור בו ולהוציא ממנו 
מים חמים כחמי טבריה.

ובפרדס יוסף הביא בשם אחיו ליישב ע"פ 
)שמו"ר טו,כא( שלעתיד לבוא יחדש הקב"ה 
י' דברים בירושלים וא' מהם זה מים חמים 

לרפואה כדי שלא יחסר שם כלום.
ובעוד דרך כ' ליישב ע"פ )שהש"ר ז,ג( 
ירושלים להתרחב עד דמשק  שעתידה 
וממילא חמי טבריה יהיו בתוך ירושלים, 
ואין חשש שעולי הרגל יאמרו אלמלא לא 
באנו לירושלים אלא בשביל חמי טבריה דיינו 
)עי' פסחים ח:( כי מלאה הארץ דעה את ה'.

איך יתכן לבשל את קרבן פסח בחמי טבריה?
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אֹר ִמָּבֵּתיֶכם" )שמות י"ב, ט"ו( "ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַּתְׁשִּביתּו ּׂשְ
בשו"ת תורה לשמה )סי' קל"ג( נשאל אם 
מותר לתת חמץ סמוך לפסח למי שאינו 
שומר תו"מ ויודע בו שאינו מקפיד מלאכול 
חמץ בפסח, והשיב דכיון שברור אצלו שאותו 
האיש ובני ביתו אינם מקפידים על איסור 
זה ודאי אסור, דכיון שאין זמן הרבה משעת 

נתינת החמץ עד זמן האיסור שפיר יש לחוש 
שיאכלנו בפסח.

ולפי"ז יש לדון האם מותר למכור בערב פסח 
חמץ לאדם שאינו שומר תו"מ, ועי' משנ"ב 
)סי' קס"ג( בביאור הלכה ד"ה ואסור להאכיל, 
גבי ליתן למי שאינו נוטל ידיים וקחנו משם.

"ְּכֵׁשׁש ֵמאֹות ֶאֶלף ַרְגִלי ַהְּגָבִרים ְלַבד ִמָּטף" )שמות י"ב ל"ז(
בבבא קמא )פג.( לומדת הגמרא ממה שנאמר 
"ובנחה 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 לא 
שורה על פחות מ – 20 מיליון איש, דהיינו שני 

אלפים כפול 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 
20 מיליון איש יצאו ממצרים, חוץ  היא ש- 

מהערב רב.

"ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים" )שמות י"ב, ל"ט(
בני ישראל יוצאים ממצרים עם עיסות של בצק, ונאמר בתורה 

שהם 'אפו' את הבצק, רק שלא נזכר באיזה צורה אפו זאת.  
והוו קטעין מן לישא  יונתן מתרגם את הפסוק כך:  בתרגום 

דאפיקו ממצרים, וסדרין על רישהון ומתאפי 
להון מחומתא דשימשא חרירן פטירן ארום 

לא חמיע וכו'.
מבואר בדבריו ששמו את הבצק על ראשם, 
והבצק נאפה מחום השמש. וכן ייסד בעל 
הפיוטים, ביוצר לשבת הגדול הגדול בפיוט 
'יוצאי חפזון ספקם מזון' וז"ל: קיטוף העיסה 
בחררה קמוצה, רצופה בראשיהם שלא חומצה, 

שמש שזפתה ואכלוה מצה.
אולם מהרמב"ן ומהאבן עזרא נראה שלא למדו כן, שכתבו שלא 

אפו את הבצק בדרך ואפו זאת רק בהגיעם לסוכות.
ע"פ דבריו המחודשים של התרגום יונתן מביא בס' ברכת אברהם 
)על הגדש"פ עמ' כד( טעם למנהג לעשות את המצות עגולות, 

שכך היתה צורת המצות הראשונות של עם ישראל, שהיו כצורת 
ראשי אבותנו שעגולים הם.

בדרך אמונה )להגרח"ק שליט"א על הרמב"ם הל' בכורים פ"ו 
הי"ב( הקשה על דברי התרגום יונתן, מדברי הרמב"ם שם שפסק 
שעיסה הנאפית בחמה פטורה מן החלה שאינה 
קרויה לחם ואין מברכין עליה המוציא, וא"כ 

כיצד יוצאים בזה ידי חובת מצה.
ותירץ שם ע"פ הגמ' )בבא בתרא פד.( 
שהשמש מאדימה בבוקר כי חולפת ליד 
ומקבלת את צבעה מאור  פתח הגהינם 
האש שנמצאת שם, ובגמ' )שבת לט.( אמרי' 
שחמי טבריה נחשבים לחמי האור משום 
שעוברים על פתח הגהינם, רואים מכל זה 

שאש הגיהנם הוא אש ממש.
והנה יציאת מצרים הרי היתה עם שחר, כמ"ש בגמ' )ברכות ט.( 
וא"כ י"ל שעיסה הנאפית בחום השמש עם שחר דינה כנאפית 
באש, וחייבת בחלה, וברכתה המוציא ויוצאים בה ידי חובת מצה.

 האם מותר למכור חמץ בערב פסח
למי שאינו שומר תורה ומצוות?

כמה נפשות יצאו ממצרים?

מצה שנאפתה מחום השמש האם יוצאים בה ידי חובה?
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 הרה"ג מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א
מורה הוראה נאות שמחה – מודיעין עילית

זווית הלכתית 
ב'דף היומי'

וכיצד מותר להמיר שטרות בצ'יינג' – האם אין זה איסור ריבית?
מכירת שטרי חוב וצ'קים

בסוגייתנו במסכת בבא בתרא דף ע. מבוארים דרכי הקניינים 
במכירת שטרות, וכפי שנפסק להלכה בשו"ע חו"מ סי' ס"ו אין 

השטר נקנה במסירה לחוד רק כשכותב עליו עוד שטר.
הדבר נוגע בימינו מאוד בפריטת צ'קים. המוכר שטר מוכרו בדרך 
כלל בפחות מהסכום שכתוב בו, למשל שטר חוב על 100₪ נמכר 
ב-95₪, ואם השטר לא נקנה יוצא שהכסף ששילם 95₪ הוא בתורת 
הלוואה, ומקבל בתמורה 100₪ ששייכים למוכר ]כיון שלא היה 
קנין המועיל[, ויש בזה איסור ריבית, והדבר מבואר בש"ך ביו"ד סי' 
קע"ג סק"ח בשם הגהות אשר"י שצריך למכור את השטר בקנין 
גמור, ואז אומרים ששווי השטר שוה פחות מהסכום שכתוב בו, 
אבל אם אינו עושה קנין גמור, יוצא שהחוב בחזקת המוכר, והקונה 

שנתן מעותיו בתורת הלוואה גובה יותר ממה ששילם.
תנאי נוסף במכירת שטרות, כתב השו"ע סי' קע"ג ס"ד שאין 
אחריות למוכר על השטר, כי אם יש אחריות, שאם לא יצליח 
לגבות מהלווה יחזיר את הכסף, יוצא שהחוב ברשות המוכר, ואז 

כאשר הקונה נוטל יותר ממה ששילם - זוהי ריבית.
צ'ק  צ'קים המצויה בזמננו, שפורטים  נדון בפריטת  מעתה 
בצ'יינג' והפורט גובה אחוז וחצי, כלומר שעבור צ'ק של 1000₪ 
נותן רק 985₪ ומרוויח לעצמו 15₪, ולפי האמור יש בזה שאלה 
של ריבית, כיון שלא עושים קנין המועיל בשטרות, ובדרך כלל 
האחריות היא על נותן הצ'ק, שאם יחזור הצ'ק מחוסר כיסוי - 
הצ'יינג' תובע את זה שנתן לו, ולא רק את בעל חשבון, ובאופן 

זה מבואר בשו"ע שזה ריבית.
עוד אמר מו"ר הגרמ"ש קליין שליט"א, שצ'ק לא נוהג בו דין 

מכירת שטרות כלל, כיון שאינו חוב הניתן להעברה, כמו כן לעיתים, 
לא רק צ'ק דחוי נחשב הלוואה, אלא גם בצ'ק מזומן מתבצעת 
הלוואת כספים, עד הזמן שיפקיד את הצ'ק בבנק, כמבואר בתוס' 
ב"מ מו. שגם הלוואת כסף לשעה נחשבת הלוואה, כ"כ בספר ברית 
פנחס פ"א סעיף ט', אלא שמותר לצ'יינג' ליטול שכר טירחא וזה 

לא ריבית.
שיעור שכר טירחא המותר בצ'יינג', הוא כמה שהיה לוקח גם 
אם ישלם את הכסף לאחר שיפקיד את הצ'ק, לדוגמא אם בעל 
וישלם לו רק לאחר  הצ'ק יבקש מן הפורט שטר על הסכום, 
הפקדת הצ'ק, אם אז היה לוקח אחוז וחצי, מותר ליטול סכום 
זה גם כאשר משלם מיד, אבל אם נוטל אחוז גבוה יותר בצ'ק 
דחוי מאשר צ'ק מזומן - זה אסור משום ריבית, וחייבים לעשות 

זאת רק בדרך של היתר עיסקא.
חשוב לדעת, שכיום ב"ה הרבה מהצ'יינג'ים יודעים, שיש בזה 
איסורי ריבית ויש ברשותם היתר עיסקא, אך לא תמיד זה מועיל, 
כי "היתר עיסקא" אינו כמו "ברכת שהכל שפוטר הכל". הבסיס 
של היתר עיסקא הוא, שכשמלוה כסף, נותנו בתורת השקעה 
שמכניסה רווחים, ומתחלק עם המקבל ברווחים, אך אם נוטל 

אחוזים גבוהים, כגון שלוש אחוז ליומיים, שזה לא סביר שהלקוח 
הרוויח כל כך, בזה לא מועיל היתר עיסקא.

צ'קים של מט"ח ]מטבע חוץ[ - בעבר היה לוקח כשבועיים עד 
שפודים אותם, ולכן היו לוקחים עליהם עמלה גבוהה, אך כיום 
פודים אותם בדרך סריקה תוך יומיים, ומשום מה יש מהצ'יינג'ים 
שעדיין לוקחים עליהם עמלה גבוהה, ויש בזה ריבית. העצה לכך 
היא, שיודיע לו שיתן לו את הכסף לאחר הפקדת הצ'ק, שאז 

אין הלוואה.
שאלה יסודית נוספת, בפריטת צ'ק דולרי לשקלים, ששער הדולר 
יכול להשתנות מרגע הפריטה עד שהצ'יינג' מקבל את הכסף בפועל, 
ואם למשל נתן צ'ק של 100₪ כשהדולר היה 3.70 וכשקיבל את 
הכסף עלה ל 3.80, נמצא שקיבל יותר עבור מה ששילם, והעצה 
בזה שכשפורט צ'ק דולרי לשקלים, שזה כמו הלוואת דולרים כדי 
לקבל דולרים שמותר כאשר יש ברשות הלווה דולר אחד בשעת 
ההלוואה, אך אם נותן מיד שקלים, יוצא שמלווה שקלים ומקבל 

דולרים השווים יותר ממה ששלם ואסור משום ריבית.
ויעויין עוד בספר ברית פנחס למו"ר הגרי"ד וינד שליט"א פי"ז 
סעיף י"א ואילך, ועוד האריך בספר התשובות חלק ב' בדיני ריבית 

לחלפנים באריכות ובבהירות.
המורם מכל האמור:

א. שטרות נקנים ע"י כתיבה ומסירה ואינם נקנים במסירה לבד.
ריבית בפריטת צ'קים

ב. צ'קים בימינו אינם נקנים במסירה לבד ויש הדנים שיועיל 
בתורת סיטומתא שזה קנין מנהג הסוחרים, לכן גם כיום שעושים 
הסבת צ'ק יחשב קנין סיטומתא, אך כשפורט צ'ק בפחות משוויו 
יש בזה ריבית ומותר ליטול רק שכר טירחא מקובל, שהיה נוטל 
גם אם לא ישלם עד לאחר ההפקדה שיחשב בבנק למזומן, בדרך 

כלל 3 ימים מההפקדה.
אחריות הצ'ק

ג. כדי לפרוט צ'ק בפחות מכדי שוויו, צריך הקנאה גמורה 
ושיכתוב מאחורי הצ'ק שמוכר את כל השעבוד, וגם שלא יהיה 

אחריות הצ'ק עליו.
צ'ק עצמי

ד. היתר מכירת שטרות, שייך רק בצ'ק של אדם אחר, אבל אם 
נותן צ'ק של עצמו ונותן לצ'יינג' לקבל תמורת זה מזומן בפחות, 
זוהי ריבית גמורה, שנמצא שמתחייב בצ'ק יותר עבור הכסף שקבל, 

ברית פנחס )פי"ז הי"א(.
צ'ק דולרי

ה. הפורט צ'ק דולרי לשקלים, יש בזה ריבית אם הדולר יעלה, 
לכן צריך קודם לבקש דולרים ולזכות בהם, ואח"כ יפדם בשקלים.

עמלה בצ'ק דחוי
ו. צ'יינג' הנוטל עמלה גבוהה לצ'ק דחוי יותר מצ'ק מזומן אסור 

משום ריבית, אא"כ יש היתר עיסקא.

האם היתר עיסקא מועיל תמיד?
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כל התשובות בספר 'מועד לדוד - על חגים ומועדים', לרכישה התקשרו 02-5609000

מדוע יש שדקדקו להתעסק בעצמם באפיית המצות, יותר מאשר בשאר מצוות?  

מדוע קבעו תענית זכר לנס הבכורות, אף שבכל מקום קבעו שמחה ויום טוב לזכר לנס?  

האם ניתן להוציא אחרים ידי חובתם במצות ארבע כוסות?   

מדוע יש להסב בזמן הזה, למרות שאין רגילים לאכל בהסיבה?  
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 הרה"ג אליהו חיים פנחסי שליט"א
מחבר הספר "הכשרות למעשה"

תרופות שכיחות
אופטלגין - בין טבליות בין טיפות - כשר לפסח

אקמול - בקפסולות - כשר לפסח

אקמולי - מגיע בסירופ - כשר לפסח, למעט סירופ בטעם 

תות שאין בו הכשר

דקסמול - בין קפסולות ובין בסירופ - כשר לפסח

 - - רגיל או פורטה, בין סירופ בין קפסולות  נורופן 

כשר לפסח

טאמס - במגיע בקפסולות, מיועד לצרבת - אינו כשר לפסח

תוספי תזונה - ישנן בעיות שונות, שבעטיין חובה לברר 

ממה מורכב תוסף התזונה שאנו נוטלים. לא בכל החברות 

ישנה התייחסות לגבי פסח, ויש לחשוש לתערובת חמץ. 

לדוגמא, ויטמין C  מופק מדגנים. ויטמין E  מופק פעמים 

רבות מנבט חיטה. ]לאחרונה פורסם בחברת סולגר וסופהרב 

אלו תוספים כשרים לפסח[.

ויטמינים - חייבים כשרות לפסח, היות ויש מקומות 

שמייצרים אותם מדגנים.

דגים מעושנים - צריכים כשרות לפסח, היות ויש חשש 

תערובת חמץ בחומרי העיבוד.

גבינות ומעדני חלב - צריכים כשרות לפסח היות ויש חשש 

חמץ במעמיד הגבינה ]אנזים[ ובמייצבים של המעדנים.

בשר צמחי - חמץ גמור!

]כגון: זיתים, מלפפונים[ חייבים כשרות   - שימורים 

לפסח מחמת התמציות, שפעמים מרכיבי התמצית עשויים 

מדגנים. קופסאות סרדינים - חייבים הכשר לפסח, היות 

ויש סרדינים בתוספות רסק, ומיץ לימון. ופעמים תמצית 

חומצת לימון.

בקבוקי מי סודה - צריכים כשרות לפסח, היות ומפיקים 

דו תחמוצת החמצן בתהליך תסיסת חמץ. 

משקאות מוגזים - צריכים כשרות לפסח, היות וחלק 

מן התמציות המשמשים להכנת הסירופים והמשקאות, 

הם בחשש חמץ.

 ניתן 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.
פיצוחי כהן - רח' חזון איש 28 רמת שלמה.

משרד 'דרשו' – רח' הקבלן 45 הר נוף.

בני ברק
'גל פז' רח' רבי עקיבא 88.

היימיש מרכז הסלולר ב"ב:
    • רח' חזו"א 23.

    • רח' ירושלים 22.
    • רח' עזרא 32.

ספרי 'אור החיים' - רח' נחמיה 28.
פוטו ציון - רח' רבי עקיבא 144.

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

ישיבת "תורת חיים" – רח' אור שמח 17.

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

שטיבלאך אלאמין – רח' נדבורנא

קרית ספר  
מקווה אבני נזר - רח' אבני נזר 18.

ישיבת 'אחינו' לצעירים – רח' נודע ביהודה 40.
חנות 'הכל בו לשבת' - רח' מסילת יוסף 7.

רח' שערי תשובה 4 )ישיבה(.

אלעד
ישיבת הר"ן - רח' יהודה הנשיא 9.

ביהכנ"ס מאור שרגא - רח' אבן גבירול 24 .

מדוע יש שדקדקו להתעסק בעצמם באפיית המצות, יותר מאשר בשאר מצוות?  

מדוע קבעו תענית זכר לנס הבכורות, אף שבכל מקום קבעו שמחה ויום טוב לזכר לנס?  

האם ניתן להוציא אחרים ידי חובתם במצות ארבע כוסות?   

מדוע יש להסב בזמן הזה, למרות שאין רגילים לאכל בהסיבה?  
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האם אומרים "ועל הכלכלה" בחתימת ברכת 'על המחיה'?
אכלת תמרים ותפוחים - כמה ברכות תברך בסך הכל?
והאם צריך לברך 'שהכל' על השתייה ב'קידושא רבה'?

חתימת ברכת 'מעין שלוש'

נוסח חתימת הברכה של 'על המחיה' הוא: "ברוך אתה ה' על הארץ ועל המחיה". ויש אומרים נוסח חתימה 	 
דומה לנוסח שבפתיחת הברכה: "על המחיה ועל הכלכלה".

על פירות משבעת המינים מברכים "על העץ ועל פרי העץ", וחותמים: "על הארץ ועל הפירות". ועל פירות, 	 
שידוע בוודאות כי גדלו בארץ ישראל, אומרים: "על הארץ ועל פירותיה".

יין המיוצר מענבים שגדלו בארץ ישראל - לדעת פוסקים רבים יש לחתום "ועל פרי 	  בברכת 'על הגפן', על 
גפנּה"; אך יש שנהגו שלא לשנות, וחותמים "ועל פרי הגפן".

ברכת 'מעין שלוש' על מספר דברים יחד

מי שאכל מיני מזונות, פרי משבעת המינים ושתה יין - יברך ברכת 'מעין שלוש' אחת על הכל, ויזכיר את כל 	 
המינים שמברך עליהם בסדר זה: "על המחיה... ועל הגפן... ועל העץ...".

מי שאכל פרי משבעת המינים ופרי עץ אחר, כגון שאכל תמרים ותפוחים, מברך 'העץ' ו'על העץ' על שניהם, 	 
ואינו צריך לברך 'בורא נפשות'.

בברכת 'מעין שלוש', יש להזכיר את השבת, יום טוב, חול המועד וראש חודש. ואם שכח, אין לשוב ולברך; אך 	 
אם נזכר לפני אמירת שם ה', ישוב למקום ההזכרה.

ברכת היין הפוטרת משקה אֵחר מברכה

המברך על היין 'הגפן', ושותה ממנו 'כמלוא לוגמיו' - פוטר בכך מברכה ראשונה כל משקה אחֵר המונח לפניו 	 
בשעת הברכה, ואף אם מדובר במשקה חשוב מאד. 

יין 	  כשם שיין פוטר את כל המשקאות מברכה ראשונה, כך פוטר אותם מברכה אחרונה, דהיינו שאם שתה 
ולאחר מכן שתה משקה אחֵר - אינו מברך עליו 'בורא נפשות'.

בשתיה אקראית של יין, אין היין פוטר את המשקה מברכה אחרונה - כפי האמור - אלא כאשר פטר אותו גם 	 
מברכה ראשונה, שאז נטפל היין אליו. ויש חולקים.

טעויות בברכה

מי שּבֵרך ברכת המזון על מיני מזונות, יין ותמרים, במקום ברכת 'מעין שלוש' - יצא ידי חובתו, כיון שכל אלו 	 
מזינים את הגוף בדומה ללחם. 

מי שאכל מאכל שברכתו 'מעין שלוש' בכמּות שספק אם מחייבת ברכה אחרונה - יפטור את המאכל על ידי 	 
ברכת 'מעין שלוש' זהה; ובדיעבד - יכול להזכירו בברכת 'מעין שלוש' מסוג אחר.

הראויה 	  הברכה  את  לברך  בכוונתו  כאשר  העולם",  מלך  אתה...  "ברוך  ואמר  מאכל,  על  בברכה  שפתח  מי 
למאכל זה, וטעה וסיים בברכה אחרת - לדעת רוב הפוסקים לא יצא ידי חובה, וישוב ויברך.

מי שטעה וחתם ברכה שלא כראוי - יאמר מיד את נוסח החתימה הראויה, ויצא ידי חובתו. ואם חלף 'תוך כדי 	 
דיבור' - מסיום הברכה, לא ניתן לתקנּה, ואף אם לא הסיח דעתו הימנה.

סדר הברכות בהבדלה הוא: 'הגפן', 'מאורי האש', 'בשמים' ו'המבדיל'. ומי שהתכוון לברך בסדר הראוי, וטעה 	 
בלשונו וחתם את אחת מהן שלא כסדר הראוי - יתקן את הברכה ב'תוך כדי דיבור'.

רך על מאכל ברכה שאינה ראויה לו, והיה בדעתו לפטור בברכה זו מאכל נוסף, אשר הברכה שּבֵרך 	  מי שבֵּ
ראויה לו - הברכה חלה על המאכל הנוסף, ויאכל ממנו לאלתר.
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 האם זה משנה איזה בשר אוכל בשולחן עורך?
ומה הדין אם שכח להכין את החזרת לפני החג?

על כך ועוד בהלכות מעשיות ליו"ט וליל הסדר
הרב יצחק פוליטנסקי

לקראת ליל הסדר מומלץ לכל אחד לבדוק ולהכין מבעוד יום 
את כל הנצרך לו עבור ליל הסדר, כדי להימנע מאיסורי מלאכה 
ביו"ט, או אפילו מכל ספק איסור, ונביא כמה דוגמאות למקרים 

שבדיעבד שכח ולא הכין מערב החג.
לברור מצה שלמה מתוך השבורות

כאשר יש לו מצות שבורות 
ושלמות המעורבות יחד, ורוצה 
להוציא כעת מצות שלמות ללחם 
משנה, נחלקו הפוסקים בדבר: 
לדעת הגרש"ז אוירבך זצ"ל: 
אוכל מפסולת  כבורר  נחשב 
ואסור. ולדעת הגרי"ש אלישיב 
זצ"ל ופוסקים נוספים: פעולה 
זו מותרת, כיון שהשימוש ללחם 
משנה אין בו די כדי שיחשבו 

המצות ל- 2 מינים נפרדים.
הסרת החלק הכפול במצה

כאשר יש במצה חלק שנכפל 
בשעת האפייה, ורוצה להסירו 

מחשש שחלק זה לא נאפה כראוי והחמיץ - ישבור יחד עמו מעט 
מהמצה כדי להימנע מבורר.

ניקוי חסה מתולעים
כאשר שכח לנקות את עלי החסה מהתולעים בערב החג, אסור 
לו להשרות את העלים במים ביו"ט, כיון שבפעולתו הוא ממית 

את החרקים ואסור.
שקילת המצות לידיעת שיעורי הכזיתים

כאשר רוצה למדוד את משקל המצה עבור אכילת הכזית, מותר 
לו לעשות זאת אף במשקל )כמובן שאינו אלקטרוני( מאחר ועושה 

כן לצורך מצוה.
הפרשת חלה מהמצות

כאשר התברר לו ביו"ט שלא הופרשה חלה מהמצות, יכול לברר 
אם יש מי שהפריש עבור השוכחים בדיעבד )כגון רב העיר( ויסמוך 

על זה בדיעבד.

הכנת מי מלח ביו"ט
שכח להכין את המי-מלח לכרפס, יתן במים מעט מלח כדי שלא 

יראה כ"מעבד" כשיטבול את הכרפס בתוכו.
טחינת חזרת בפומפיה ביו"ט

החושש שמא תפוג חריפותו של המרור )חזרת( באם יטחן  אותו 
מערב יו"ט, יכול לעשות כן עם פומפיה )מגרדת( בליל החג, אך 
בתנאי שיעשה זאת בשינוי מרגילותו 
בחול, כגון שיניח את הפומפיה על צלחת 
הפוכה או על מפית ולא לתוך הצלחת, 

או ע"י כל שינוי משמעותי אחר.
היתר זה הוא כשטוחן לצורך אכילתו, 
לחול  גם  יוסיף  ולא  דווקא,  ביו"ט 

המועד וכדו'.
צליית הזרוע ביו"ט

כאשר שכח לצלות מערב החג את 
הזרוע, התירו לצלותו ביו"ט, אך רק אם 
בדעתו לאוכלו למחרת היום ביו"ט עצמו 

)כיון שבליל הסדר לא אוכלים צלי(.
לישת החרוסת ביו"ט

מרכיבי  את  החג  מערב  הכין  אם 
החרוסת ולא ערבם יחד, מותר ביו"ט לערבם כיון שאין איסור 

לישה ביו"ט לצורך אותו היום.
קריאת ההגדה לאור הנר

כאשר כבה האור, מותר לו להמשיך בקריאת ההגדה גם לאור 
הנרות )אפי' כשחל ליל הסדר בשבת( ואין חשש שמא יטה את 
הנר, כיון שרגיל בהגדה ושגורה היא בפיו, ומצות אמירת ההגדה 

היא מדאורייתא.
זהירות מאכילת בשר צלוי בליל הסדר

נהגו לחשוש ולא לאכול בשר צלוי בליל הסדר, כדי שלא ייראה 
כאוכל קרבן פסח, וגם כאשר הבשר נצלה עם מים, כדאי שיוסיף 

יותר מים מהרגיל כדי שיהיה ניכר בו רוטב ממש.
)התקציר הובא מספרים ומקורות שונים, אך אין לפסוק ממנו הלכה 

למעשה ללא עיון במקורות(

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

02-560-9000

חבל על כל יום!

חייג עכשיו:



באר שבעחיפהתל אביבירושלים

מיד בתחילת הלילה לאחר תפילת מעריבבדיקת חמץ

10:0110:0310:0110:03סוף זמן אכילת חמץ

11:2011:2211:2111:22סוף זמן ביעור חמץ

15:5215:5415:5315:53תחילת שעה עשירית

הדלקת נרות יום טוב 
ראשון של פסח

18:2918:4618:3918:46

סוף זמן אכילת  
אפיקומן

12:4012:4212:4112:42

 צאת יום טוב ראשון
של פסח

19:4219:4419:4419:43

 הדלקת נרות
שביעי של פסח

18:3318:5018:4318:50

19:4719:4919:4919:47צאת שביעי של פסח

פסח כשר ושמח!

פסח תשע"ז
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האם מותר לנשוף בפה כדי להוציא קליפות מבין הבוטנים?
והאם מותר לנער מפה עם פירורים במקום שיש רוח?

הרב משה גרין

'הזורה', הוא אחד מל"ט אבות מלאכה. מלאכת הזרייה נעשית 
לאחר הדישה, על מנת לסנן את גרגירי התבואה מתוך הקש והמוץ, 
והיו עושים זאת בדרך כלל על ידי הרוח, דהיינו שבזמן שנשבה 
רוח היו זורקים את התערובת של הגרגירים והפסולת לאויר, 
והרוח היתה נושאת למרחק את הפסולת הקלה, ואילו הגרגירים 

שמשקלם כבד יותר, נפלו על הקרקע במקום בו נזרקו. 
והגם שעיקר הסינון של הפסולת מהגרגירים נעשית על ידי הרוח 
ולא על ידי האדם, אין אנו אומרים שהאדם רק גורם למלאכה 
עשה, אלא מייחסים את כל המלאכה אליו, משום שהתורה  שתֵּ
אסרה בשבת 'מלאכת מחשבת', ויש כאן מלאכת מחשבת, כלומר, 
שיטה מתוכננת של זריה, ולכן נחשבת לענין דיני שבת כמעשה 

האדם, הגם שהאדם השתמש בכוחות אחרים לצורך עשייתה. 
לפיכך, הזורה תבואה לרוח, ומפריד בין גרגירי התבואה לפסולת, 

עובר על איסור מלאכת 'זורה'. וכך הדין גם כשנושף בפיו על תבואה 
ומפריד בכך את הפסולת. והדבר מצוי בימינו בבוטנים שמעורבת 
בהם הקליפה האדומה הפנימית של הבוטן, שאסור לנשוף בפיו 

על מנת להוציא את הקליפה.
ובירושלמי אמרו, שכל פיזור של דבר על ידי הרוח, אסור משום 
מלאכת זורה, ואף כשאין בכך כל הפרדה של פסולת. והביאוהו 
ולדבריהם אסור לנער מפה עם פירורים  הראשונים והרמ"א. 
ויש מהאחרונים שהקלו בדבר;  רוח המפזרתם.  במקום שיש 
ובמשנה ברורה כתב: "ולא ראינו מי שחושש לזה". ולכן, מותר 
לשפוך מים לאוויר, אף כשהרוח מפזרתם; ומותר לרסס תרסיס 

לריח טוב, וכל כיוצא בזה.
]רמב"ם שבת ח, יא; שו"ע שיט, יז, ומשנ"ב סז; שביתת השבת מלאכת 

זורה, ב ו־ו; ארחות שבת ג, קל-קלה, ובהערות[

 העלון מופץ לזיכוי הרבים, אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התורה 
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