פנינים לפרשת בשלח

גליון מס' 310

תקציר שבועי של 'הדף היומי בהלכה'

לקבלת הגליון למיילdirshu@dirshu.co.il :

הגיע רבי אלחנן וסרמן זצ"ל לבית הכנסת ועלה לדרוש ,שפך 'אש
וגופרית' על החילונים המסלפים את מהות היהדות ,והוקיע את שותפיהם
ואת המתייחסים אליהם בסלחנות .התחוללה מהומה .אנשים קמו ומחו.
בדרכנו חזרה אמר לי" :הגעתי ללונדון כדי לאסוף כספים עבור הישיבה.
לשם כך הלכתי לבית הכנסת ,ונשאתי דרשה .לבסוף קוממתי עלי חלק
נכבד מהקהל והפסדתי את תרומותיהם .מדוע עשיתי זאת?! כי ההצלחה -
ממרום .לא אני מביא את הכסף ,אלא הקב"ה!"
ראב"ד העדה החרדית ,הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א ,על ההשתדלות ברוחניות ובגשמיות
"הנְ נִ י ַמ ְמ ִטיר לָ כֶ ם לֶ ֶחם ִמן ַה ָּש ָׁמיִ ם" (שמות ט"ז ,ד')
ִ

בן ישיבה ביקש ברכה להצלחה בלימוד התורה וביראת שמים .אמר
רבינו" :רבי אלחנן וסרמן זצ"ל לא ברך על עניינים רוחניים ,באמרו
ששמע מרבו ה'חפץ חיים' ,שעל כך אמרו (ברכות לג ע"ב) שהכל
בידי שמים ,חוץ מיראת שמים .על כך יש לעמול לבד ...פעם ביקשה
ממנו אמי ע"ה שיברכנו להצלחה בלימוד ,סרב לברך' .על כך עליו
לעמול בעצמו' ,אמר.
"התעקשה ואמרה' :אני אלמנה ,ואני דורשת מכם!'
"נענה רבי אלחנן וברך ,אבל ברך!...
"ואילו אנו רואים עולם הפוך ,הפרנסה היא מן השמים ,ואנשים
מרבים עבורה בהשתדלות בלי סוף .והרוחניות תלויה בנו ,ומבקשים
בה ברכות"...
וסיפר" :כשהגאון רבי אלחנן וסרמן היה מגיע לאנגליה לאסוף כספים
עבור ישיבתו ,היה מתארח בביתנו .הואיל ולא ידע את שפת המדינה,
הייתי מלווהו למחוזות חפצו .באחת השבתות ליוויתי אותו בדרכו
לדרוש עבור ישיבתו באחד מבתי הכנסיות .בדרך ,חקר אותי לאופי
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בית הכנסת שאליו מועדות פנינו ,מי המתפללים בו .סיפרתי שהם
נוטים ברובם לחוגי הפשרנים ,לשיטת המזרחי.
"הגיע לבית הכנסת ועלה לדרוש ,שפך 'אש וגופרית' על החילונים
המסלפים את מהות היהדות ,והוקיע את שותפיהם ואת המתייחסים
אליהם בסלחנות.
המשך בעמוד 28
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בשיעור שאני אומר בליל שבת ,השתתף יהודי מבוגר שמיד כשמגיע הוא
מתיישב ונרדם .שאלתי אותו" :האם אתה נהנה מהשיעור?" ,והשיב" :אני
לא שומע בכלל את השיעור ,כי מיד אני נרדם!" .שאלתי אותו" :אם כן
מדוע אתה בא לשיעור? אתה יכול לשכב במיטה זה יותר נח!" .והוא השיב:
"בבית אני לא נרדם ,וכאן אני נרדם מיד!" ,הרי שאני 'הרב המרדים'...
הגאון רבי בן ציון פלמן זצוק"ל ,בלימוד מיוחד כיצד מוכיחים ילדים
"וְ ַהּיָ ָשׁר ּבְ ֵעינָ יו ַּת ֲע ֶשׂה" (שמות ט"ו ,כ"ו)

כשרצה להוכיח את ילדיו – והלא ילדים זקוקים לתוכחה – כיצד
עשה זאת ר' בן ציון?
בסעודות שבת מנהגו היה בדרך כלל ,לפתוח 'משנה ברורה' וללמוד
(ואחר כך אומר גם דברי אגדה) ,לימוד ה'משנה ברורה' לא היה על
פי סדר מסוים .בדרך כלל למד הלכות שבת – מבשל או מוקצה ועוד.
אבל לפעמים פתח הלכות אחרות ב'משנה ברורה' .לדוגמא ,ליל
שבת אחד למד את ההלכה המדברת בחומרת איסור דיבור בשעת
התפילה .מי יכול לעמוד על סודו ,מדוע בחר דווקא הלכות אלו?
אבל מי שהיה צריך לדעת ,ידע!
כי ר' בן ציון הבחין שאחד מבני המשפחה דיבר בתפילה בליל שבת.
בעת התפילה וגם לאחריה לא העיר לו ,אבל בסעודה פתח ולמד
את ההלכה...
כך במקרה נוסף ,כשאחד מבני הבית הדליק בשבת אור בטעות
ואיש לא הבחין בכך ,הוא למד אז הלכות הבערת אש בשבת ,ללא
כל תוספת הערה .והמדליק הבין .כאשר הבחין פעם שאחד הילדים
עבר על ספק איסור בורר ,פתח אחר כך הלכות בורר ולמד את
ההלכות.
אבל היו כמה פעמים ,שלא יכול היה להמתין לאחר כך .לפתע ראו
שנתקף ברעד .הוא ראה שאחד מהיושבים בשולחן נכשל ממש
ב'בורר' – והוא החל לרעוד .גם במקרה זה בלם את פיו ,ולא העיר
דבר מפורשות ,אלא שאחר כך למד הלכות בורר ,בפנים חיוורות...

אחד מבניו הגיע פעם מהישיבה ,ביום שיש בצהרים ,עיין בספרים
הישנים (שעברו בירושה מהסבא) ורצה שאביו ייתן לו את אחד
הספרים במתנה .הבן הפציר מאד ,אך אבא סירב ולא פירט מדוע.
הבן הפציר שוב.
למחרת בבוקר בסעודת שבת ,פתח הגרב"צ כהרגלו ספר כדי
להקריא הלכה .הפעם בחר ללמוד הלכה רחוקה מספר שמירת
הלשון סוף חלק ב' ,בחתימת הספר פרק ד' ,והקריא את לשונו של
ה'חפץ חיים':
2

"עוד אמרתי לעורר על דבר אחד ,שנכשלים בו בני אדם .הנה ידוע
שעוון גזל הוא גם מקרוביו ,ואפילו אביו ואמו כדאיתא בבא קמא,
ופשוט דהוא הדין הלאו ד'לא תחמוד' שייך גם כן לכל ...וכן כל כהאי
גוונא מתנות של רשות ,שאין בליבו של הנותן לתת ,כי אם לאחר
הפצרת רעים ,יש בזה משום לא תחמוד" וכו'.
לאחר מכן סיפר עובדה נאה מה'בית הלוי' ,בענין 'לא תחמוד',
"ורק אני הבנתי היטב מה היה טמון בציטוט ההלכה ,ומאז ידעתי כי
לבקש ולהפציר לקבל משהו מאדם ,ואפילו מאבא ,יש בכך חשש
לאו דאורייתא .הדברים נכנסו לליבי" ,סיפר בנו שיחי'.
"השתתפתי בחתונה של גביר גדול ,שהחזיק את הכולל שבו
למדתי" – סיפר אחד הילדים – "היתה זו חתונה יוקרתית ,וכאשר
באתי אחר כך באותו לילה לבקר את ההורים ,תיארתי באוזני
אמא את החתונה ואת 'נפלאותיה' – המאכלים והתפאורה,
ופירטתי בתיאורי צבע עזים את האירוע הנדיר והמיוחד,
והתבטאתי (כדי לתאר במקסימום)' :זה היה משהו מעין
עולם הבא'...
"אבא זצ"ל שהיה בחדר הסמוך ,כנראה שמע את שיחתי .הוא לא
נשאר בשתיקה .קם ממקומו ,ניגש אלי ואמר לי' :יענקל ,אבל אתה
יודע ש'אמן יהא שמיה רבא' אחד ,שווה הרבה יותר מכל מה שהיה
שם בחתונה!' ,חייך ונפטר ממני לשלום."...
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סגנון של תוכחה
גם בתפקידו כ'ראש כולל' ,כמעט לא העיר לאברכים (הדוגמא
האישית כראש כולל ,היתה הברוכה ביותר) .בכל זאת קרה לפעמים
שלא היתה ברירה והיה הכרח להוכיח ,מה עשה? העיר בעקיפין.
כך היה מנהגו ,חוק ולא יעבור ,לא להעיר בצורה ישירה ,אלא רק
בעקיפין .דיבר בשיעור באופן כללי על הענין הזקוק לחיזוק ותוכחה.
"אספר לכם" – אמר פעם בפתאומיות בעיצומו של שיעור בכולל.
"בשיעור שאני אומר בבית הכנסת 'אור החיים' בליל שבת ,השתתף
יהודי מבוגר שמיד כשמגיע הוא מתיישב ונרדם .שאלתי אותו אחרי
השיעור' :האם אתה נהנה מהשיעור?' והשיב' :אני לא מצליח ולא
שומע בכלל את השיעור ,כי מיד אני נרדם' ,שאלתי אותו' :אם כן
מדוע אתה בא לשיעור ,אתה יכול לשכב במיטה זה יותר נח!' ,והוא
השיב' :בבית אני לא נרדם ,וכאן אני נרדם מיד!' ,הרי שאני 'הרב
המרדים'"...
האברכים שנרדמו באותו שיעור – הבינו את תוכחתו ,ולא חשו
נפגעים בעקבות החיוכים והענווה.
קרה שניגש לקבוצת אברכים שעמדו יחד ,שח איתם על ענין הצריך
חיזוק – והדברים היו מכוונים לאחד מהעומדים .ההערה העקיפה
היתה מיועדת אליו.
בסוף הזמן בחודש אדר ,היה פעם רפיון בכולל בשמירת הזמנים,
הוא אמר אז מתוך חיוך כדרכו ,בסוף אחד השיעורים" :בגמרא
במגילה כתוב' :בזמניהם ,זמנו של זה לא כזמנו של זה'  -אותם
אברכים שמגיעים מאוחר לכולל ,מקיימים את הפסוק בזמניהם ,כי
זמנם הוא לא כזמן שאר האברכים – זמנו של זה לא כזמנו של זה."...
המאחרים הבינו היטב.

תוכחה מאדימה ומחייכת
ר' בן ציון השתתף ב'שלום זכר' בשכונת 'רמת אלחנן' .בשולחן
מולו ישב יהודי שהחל לדבר לשון הרע במילים בוטות ,על תלמיד
חכם מגדולי הדור .ר' בן ציון לא הגיב מילולית ,אבל יישר את ראשו
והסתכל עליו ישירות בעיניים כעוסות" :פניו של הרב פלמן האדימו
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כסלק ,כפשוטו ללא גוזמא!" – העיד המעיד.
היהודי המדבר הבחין בכך ,והשתתק.
במשך כל השבת חש אותו יהודי תחושה מרה ,ומיד במוצאי שבת
הגיע לבקש סליחה" ,על כך שהרב כועס עלי" .ר' בן ציון פרץ בחיוך
רחב" :ממני אתה מבקש סליחה?! בי לא פגעת כלל ,אתה פגעת
ברב  ...ממנו אתה צריך לבקש סליחה .בי לא פגעת מאומה!",
והחיוך שב למקומו.
"במשך חיי ייסרו אותי בהרבה תוכחות ,גם השמיעו שיחות מוסר
על דיבורי לשון הרע ,אבל תוכחה כזו ,בלי מילים ,לאחר מכן חיוך
רחב פנים ,השפיעו עלי יותר מכל התוכחות שקיבלתי" – אמר
האיש" ,וריסנתי מעט את פי מכאן ואילך"...

במשך שנים רבות ,מסר ר' בן ציון שיעור בביתו בליל שבת לאחר
הסעודה ,לבחורים מישיבת פוניבז'.
לפעמים לאחר השיעור יצא ועלה איתם לכיוון היכל הישיבה ,ובדרך
היו דנים ומלבנים את העניינים שנאמרו בשיעור .לאחר מכן שאלו
הבחורים שאלות נוספות ,בהלכה שהתעוררה להם במשך השבוע,
כך שהדרך מביתו ברח' סעדיה גאון לישיבה ,שאמורה היתה לארוך
כמה דקות ,נמשכה למעלה משעה .ההליכה היתה ברוגע ובנעימות,
עד שהגיעו למרגלות הישיבה ,שם נכנס ר' ב"צ ללמוד עם חברותא,
עד השעות הקטנות של ליל שבת.
סיפר אחד הבחורים" :באחת הפעמים כאשר צעדנו יחד ,שאל אותו
אחד הבחורים שאלה ,ובתוך דבריו הזכיר – שלא לצורך – שם של
אחד הבחורים שהזיק לו וגרם לו עוול גדול.
"ר' בן ציון נעמד על עמדו .לא יכול היה להמשיך והחל לרעוד .פניו
נעשו אדומות והוא לא אמר דבר ,אבל אמר הכל!
"אנחנו ,הבחורים שהלכנו איתו ,נבהלנו מאד ממראה פניו ,אחד
מאיתנו התעשת ותיכף שאל שאלה אחרת ,כדי להסיח את הדעת
לנושא אחר .יראה גדולה נכנסה בנו על העוון הגדול של לשון הרע".

למעמד הסיום העולמי
על 'הדף היומי בהלכה'
ימים

(מתוך הספר 'ללא שם')

‘
„ר˘ו  ‰ועוזו

‰סיום ‰עולמי ˙˘פ"ב

הצטרפו עוד היום לעשרות אלפי
הנבחנים משתתפי תוכניות 'דרשו'

לפרטים ולהצטרפות02-5609000 :
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נסעתי פעם במונית עם רבי עזרא ברזל זצ"ל .פנה הרב לנהג ואמר לו:
"אתם נהגי המוניות ,צריכים להיות הגדולים ביותר בביטחון בה' ,כי אין
לכם עבודה מסודרת .כל מי שרק מגביה את היד לסדר את מגבעתו ,אתם
חושבים כי הגביה יד לעצור מונית ...כל כך אתם מצפים ותלויים בחסדי
אחרים ,ממילא ,קל לכם לתלות עיניים למרום ולזכות לביטחון בה'!"...
הגה"צ רבי ראובן קרלנשטיין זצ"ל ,על אמונה ובטחון
"ּובְ נֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל ָהלְ כּו בַ ּיַ ּבָ ָשׁה ּבְ תֹוְך ַהּיָ ם" (שמות י"ד ,כ"ט)

שנינו במשנה באבות (ה ,ד)" :עשרה נסים נעשו לאבותינו על הים".
הברטנורא (שם) מונה אותם:
הראשון – ויבקעו המים.
השני – נעשה הים כמין אהל ונכנסו ישראל לתוכו.
השלישי – קרקעית הים היתה יבשה ,בלא חומר וטיט.
הרביעי – קרקעית הים שדרכו בה המצרים שהיו רודפים אחרי
ישראל ,נתלחלחה ונעשתה חומר וטיט.
החמישי – המים הנקפאים בקרקע הים ,לא היו חתיכה אחת אלא
חתיכות קטנות ,כעין לבנים ואבני הבנין מסודרים זה אצל זה.
השישי – נתקשו המים הנקפאים ונעשו למצרים קשים כסלעים.
השביעי – הים נגזר לשנים עשר גזרים ,כדי שיעברו כל שבט ושבט
בדרך אחת לבדו ,והיינו דכתיב (תהילים קלו)" :לגוזר ים סוף לגזרים".
השמיני – המים קפאו כספיר ושוהם וזכוכית ,כדי שיראו השבטים
אלו את אלו ,שעמוד האש היה מאיר להם.
התשיעי – היו יוצאים ממנו מים מתוקים ,ואותם היו בני ישראל
שותים.
העשירי – לאחר ששתו מהם כמה שרצו ,היו הנותרים מהם נקפאים
ונעשים ערמות.
ה'תוספות יום טוב' מקשה על הנס החמישי ,לאיזה צורך הוא נעשה?
מה היה חסר אילו היתה קרקעית הים נשארת חתיכה אחת ישרה,
ולא הופכת לחתיכות קטנות כעין לבנים?
הוא משיב דבר נפלא מאד" :ונראה לי ,שהיה לנוי ולתפארת ישראל,
כמו הנס השני שנעשה הים כמין אוהל .ובלא אהל נמי תסגי להם
בהבקעו לבד! ואם להאהיל עליהם מפני החמה או מפני הגשמים –
הרי בלי ספק ענני הכבוד לא סרו מהם ,אף כאשר הלכו בתוך הים.
אלא לכבודן של ישראל בלבד הוא ,שנעשו להם אלו שני הניסים".
פלאי פלאים! לא רק שהים נבקע – אלא הוא נבקע בחן ,באהבה,
ביופי מיוחד .כל זה לכבודם של ישראל!

בקריעת ים סוף נאמר" :ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים" .יש
4

מפרשים על דרך הרמז :כאשר בני ישראל הלכו בתוך הים ,והמים
ניצבו כחומה מימינם ומשמאלם ,הם הבינו שהליכתם היא בדרך נס,
ותלויה בכל רגע ורגע בידיו ובחסדיו של הקב"ה ,שהרי בכל רגע
יכולים המים להסגר עליהם! כן צריכה להיות הרגשתו של כל אחד
בעת שהוא הולך על היבשה ,בצורה הטבעית  -שהוא תלוי אך ורק
בקב"ה ,שמוליך אותו ושומר עליו!
הבה נתבונן! וכי על היבשה כל כך פשוט ללכת? וכי לא יתכן שניפול
לתוך מים? והרי "רוקע הארץ על המים"! התשובה היא :גם הטבע
נתון רק בידיו של השם יתברך .רק מכוחו אנו חיים ,נושמים והולכים.
אנחנו בידים של אבא!
אנחנו לא יכולים להסתדר לבד .ריבונו של עולם ,שמור עלינו! "בצל
כנפיך יחסיון"!
הנביא (ירמיהו טז ,יט) אומר" :ה' עזי ומעזי ומנוסי ביום צרה" ,פרוש:
בעת צרה ,רחמנא ליצלן ,להיכן יש לאדם לנוס? רק אל ה'!
רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל סיפר ,כי בהיותו בלונדון ,בזמן מלחמת
העולם השניה ,הפציצו הגרמנים את בית הדין בו ישב .באותה שעה
הוא היה בעיצומו של דין תורה .הוא לא זז מהמקום ,אלא נשא עיניו
למרום ואמר" :רבונו של עולם! הכתוב אומר 'ובני אדם בצל כנפיך
יחסיון' (תהילים לו ,ח) ,הריני מעוטף בטלית קטן ,חוסה ,בצל כנפיך
שמור עלי!" ובחסדי שמים אכן ניצל.
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כך כתב ב'נפש החיים' ,שכאשר אדם מתמסר כולו לקב"ה ,ומרגיש
באמת כי הכל בא ממנו ,אף לא אחד יכול להזיק לו ,אך גם אף לא
אחד יכול לעזור לו ,והוא נתון כל כולו בידיו של הקב"ה .זהו המקלט
הטוב ביותר שיש לאדם ,הוא בידיים של אבא ,והטוב בעיניו של
אבא – הוא יעשה.

סיפר הרב'ה רבי שלום שבדרון זצ"ל:
"פעם אחת נכנסתי למשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל ,וראיתי
שמחה על פניו .בדרך כלל פניו של המשגיח היו רציניות מאד ,ויראת
שמים היתה נסוכה עליהם ,ועל כן תמהתי" :ולשמחה מה זה עשה?"
המשגיח נטלני בידי ואמר לי" :בשנים הראשונות שלאחר חתונתי לא
היה לי טוב .מדוע? כי היו פה ושם 'שטעלעס' [משרות] ,השתלבתי
באחת מהן ,קיבלתי כל חודש משכורת ,ושכחתי מהקב"ה .אחר
כך הגיעה המלחמה .א מחיה! אין משרה .אין משכורת .כמה טוב:
לחיות עם הקב"ה! 'רבונו של עולם! אין לי לאן לפנות אלא אליך!'...
עברה המלחמה ,שוב נהייתי משגיח ,שוב קיבלתי משכורת קבועה,
שוב שכחתי מהקב"ה .עננה כבדה עלתה על פני!
"והנה היום מלאו שמונה חדשים מאז שהרב מפוניבז' שילם לי בפעם
האחרונה ,אין לו כסף ,ושוב יכול אני לחיות עם הקב"ה ,וייטער רבונו
של עולם! אין מתיקות גדולה מזו! לכן אני שמח!"...

נסעתי פעם במונית עם רבי עזרא ברזל זצ"ל .באמצע הנסיעה פנה
הרב לנהג ואמר לו" :אתם נהגי המוניות ,צריכים להיות הגדולים
ביותר בביטחון בה' ,כי אין לכם עבודה מסודרת .כל מי שרק מגביה
את היד לסדר את מגבעתו  -אתם חושבים כי הגביה יד לעצור
מונית ...כל כך אתם מצפים ותלויים בחסדי אחרים ,ממילא ,קל
לכם לתלות עיניים למרום ולזכות לביטחון בה' ...ומי כמוכם רואים,
בסופו של דבר ,כיצד מגיעה פרנסתכם?"...

נענה הרב מבריסק ואמר לו" :אם
היה בא עשיר מלונדון להציע
לי חמשת אלפים דולר – לא
הייתי נוטל ממנו את הכסף!
לא שווה 'למכור' את הבטחון
תמורת חמשת אלפים דולר"

לרב מבריסק זצ"ל היה כולל בירושלים ,בו למדו גדולי עולם .כל ערב
ראש חודש הוא היה משלם ללומדים את המילגה .אם היה לו כסף –
מה טוב ,ואם לא – הוא היה לווה ,ובלבד שהלומדים יקבלו את כספם
באותו יום.
והנה בערב ראש חודש אחד לא היה לו כסף לשלם ,וגם לא עלה
בדעתו ממי יכול הוא ללוות.
אחד מתלמידיו שראה את המצב ,אמר לו" :כמה טוב היה לו היה בא
עשיר מלונדון ,ונותן לכם חמשת אלפים דולר ,וכך ניתן היה 'לחיות
שקט' משך חצי שנה!"...
נענה הרב מבריסק ואמר לו" :אם היה בא עשיר מלונדון להציע
לי חמשת אלפים דולר – לא הייתי נוטל ממנו את הכסף! לא שווה
'למכור' את הבטחון תמורת חמשת אלפים דולר .כשאין לי את
הכסף ,אני פונה כל ערב ראש חודש לקב"ה ,ואומר לו' :רבונו של
עולם! תעזור לי! אני זקוק לכסף' ,ואם יהיה לי כסף לא אצטרך
להתפלל!"...
(לקט מתוך 'יחי ראובן'  -הגדה של פסח)

חדש!
שיעורי משניות מבוארות למסכת שביעית להאזנה
מפי הרב אריה זילברשטיין שליט"א
עכשיו בקו השיעורים של 'דרשו"

077-2222-666
שלוחה 5
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באחת משיחותי עם פסיכולוג בכיר בבית הספר לרפואה ,הוכחתי לו
את מידת רחמנותו של הקב"ה על עמו ישראל ,וכיצד דאג בעת צאתם
ממצרים ,לסלק מהם את כל הטראומות שנשארו בהם לאחר שנים כה
קשות של עבודת פרך
הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א ,על הישועה והיד הגדולה של הקב"ה
"וַ ּיַ ְרא יִ ְש ָׂר ֵאל ֶאת ַהּיָ ד ַהּגְ דֹלָ ה ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה ה' ּבְ ִמ ְצ ַריִ ם" (שמות י"ד ,ל"א)

ה'חפץ חיים' פרש ,שלקב"ה יש ,כביכול ,יד גדולה וארוכה ,ולפעמים
לוקח זמן רב עד שרואים את 'היד הגדולה' .לא תמיד ניתן לראות
באופן מידי את הכוונה האמיתית במעשיו של השם יתברך ,וכדי
לזכות לכך צריך להתאזר בסבלנות רבה.
יש בדברים אלו כדי להרגיע את האדם ,המתבונן על אירועי החיים
החולפים עליו ,אינו מבין את פשרם ואת מהותם ,ואינו יודע למה
באו עליו כל הדברים הללו.
אבל ,בדיוק כפי שקרה לעם ישראל במצרים ,שבהיותם בבור הגלות
סבלו והתענו עד מאד ,ורק כאשר הגיעו לים סוף וראו את הניסים
הגדולים  -ראו "את היד הגדולה אשר עשה ה' במצרים" ,והבינו את
כל התהליך ,כך גם קורה בעולמו הפרטי של כל יהודי.
גם כאשר הנך מתייסר וכואב ,ואינך מבין כלל מה קורה ,דע וזכור
שלקב"ה יש 'יד גדולה' ,ולפעמים התהליך הוא ארוך מאד ,ועשוי
להמשך זמן רב וכדי לראות ולהבין את הכל – צריך להמתין באורך
רוח עד לסיומה של כל ההשתלשלות.
מעשה שהיה בשני חברים בלב ונפש ,ראובן ושמעון ,שעברו יחדיו
קורס בהנהלת חשבונות ,וסיימוהו בהצלחה .ראובן התקבל מיד
לעבודה במפעל ,שחיפש מנהל חשבונות מוצלח ,ועבד שם כמה
שנים ,בשלב מסוים חיפשו במפעל מנהל חשבונות נוסף ,וראובן
המליץ בחום על חברו הטוב ,שמעון .המנהל אכן השתכנע וקיבלו
לעבודה.
עברו כמה שנים נוספות .מנהל היחידה של הנהלת החשבונות עזב
את משרתו ,ומנכ"ל המפעל חיפש איש מוכשר שימלא את מקומו.
שני החברים הטובים חפצו במשרה המכובדת ,שגם משכורתה
היתה פי שלוש מהמשכורת הנוכחית שלהם.
והנה ,ראובן ,שהיה זה שהמליץ בזמנו על שמעון ,היה בטוח שהוא
יזכה במשרה .אבל גם שמעון פרש בפני המנכ"ל את יכולותיו בניהול
היחידה ,ו ...זכה במשרה המכובדת.
ראובן שהיה בטוח שהמשרה תפורה עבורו ,וציפה לה בכיליון עיניים,
התרגז על כך מאד אבל חשק את שפתיו ,ולא הגיב במאום .הוא
אמנם לא הצליח להירדם כמה לילות על מיטתו ,וכליותיו יסרוהו
קשות ,אבל למרות הכל לא הגיב ולו במילה אחת ,ולא הסתכסך
עם שמעון.
6

הוא הרבה ללמוד ולשנן לעצמו פרקי אמונה ,והכניס אל לבו את
הידיעה שהכל משמים ,ובודאי שהכל הכל לטובה ,ואין 'חבל' בעולם
כלל...
חולפות כמה שנים נוספות ,וראובן נמצא בתקופת שידוכי ילדיו .בנו
הבכור הגיע לפרק 'האיש מקדש' ,והוא בחור מצוין וירא שמים גדול.
יום אחד מתדפק על דלתם שדכן ,ואומר שיש לו עבור בנם הצעה
מיוחדת של בת מעולה המתאימה מאד לבנם המוכשר ,ואביה מציע
לחתן שיזכה בה דירת ארבעה חדרים בבני ברק!
כשהתעניין ראובן אצל השדכן על משפחת הבת ,מתברר לתדהמתו
שאביה הוא לא אחר מאשר חברו הטוב ,שמעון" ...כבר דיברת איתו?"
– שואל ראובן את השדכן" .בודאי ,והוא אומר לי שאת כל הכסף שיש
לו ,אסף עבור חתן כמו הבן שלך ,והוא מוכן לתת לו את הדירה!" - - -
לא חלפו ימים מספר ,ונשברה שם צלחת בארוסי ילדיהם של ראובן
ושמעון...
עכשיו נעשה חשבון פשוט :מה היה קורה אילו היה ראובן מגיב
בחריפות למול המינוי הבכיר של שמעון? הרי היה מאבד בידיו את
השידוך המעולה ,וגם את הדירה שהציעו לבנו המצוין! בזכות זה
שהתאפק ולא הגיב ,זכה לכל העושר והאושר הזה!

הגאון רבי אשר וייס ,בהקדמה לספרו על מסכת פסחים ,כותב דבר
נאה מאד:
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ישב לו פעם ילד יהודי בליל הסדר ,ואביו סיפר לו ניסים ונפלאות על
קריעת ים סוף ,תוך שהוא מתאר את חמישים הניסים שנעשו שם
לאבותינו ,כפי שמובא ב'מעם לועז'.
והנה לפתע הקשה הילד החכם שאלה" :אמור נא לי אבי ,מדוע
אנחנו כל כך מתפעלים מקריעת הים ,הרי פשוט וברור הוא שהקב"ה
שברא את הים ,יכול גם לקרוע אותו לחצאים?! מה ההתפעלות
הגדולה שלך?!"
האב לא איבד את עשתונותיו למשמע השאלה ,והמשיל לבנו משל:
אמן שהתמחה בפיסול אמנותי ,פיסל פעם דמות של סוס ,ובשל
האמנות היתרה שהיתה באותו ָפ ַסל ,הצליח לעשות את הסוס
בצורה כזו שאף אחד לא ראה הבדל בינו ובין סוס אמיתי .הוציא
האמן את סוסו לחוצות קריה על מנת שיתבוננו בני האדם ביצירתו
המופלאה.
יושב הפסל יום ויומיים ,ואיש אינו ניגש להביט במראה המופלא,
ואף לא טופחים לו על השכם ומשבחים אותו על עבודתו .עד
שניגש הוא עצמו לאחד העוברים והשבים ושאל אותו" :אמור
נא לי ,מדוע אינך מתבונן בסוס היצירתי המיוחד הזה? הלא הוא
נראה כסוס אמיתי לכל דבר!" .השיב האיש מיניה וביה" :הוא אשר
דיברת! משום שיצירתך נראית כסוס אמיתי ,אין היא מעניינת אף
אחד ,שהרי כמה סוסי איכא בשוקא."...
החל הפסל להרהר בקול" :נו ,אם כן לשם מה הקדשתי שעות על
גבי שעות ליצירה זו? הרי אם רוצים שאצור סוס שיהיה נראה כלא
אמיתי ,אין צורך לשם כך להשתלם בכל ההתמחויות והקורסים
שעברתי ,עד שהגעתי לרמה של פסל בינלאומי?"...
השיב לו חכם אחד" :אני אייעץ לך מה לעשות :חתוך את הסוס שלך
לשני חלקים ,והעמד האחד ליד השני .המראה הלז ימשוך לבטח
המוני אנשים ,שיבואו להתבונן במראה הנדיר של סוס אמיתי החצוי
לשני חלקים."...
כך ,ממשיך הגר"א וייס ,השיב גם האבא לבנו החכם" :אם היינו
זוכים להתפעל מעצם יצירתו של הים ,ומכל הניסים המתרחשים
לנגד עינינו מידי יום ביומו ,בזריחת השמש ובשקיעתה ,ובכל יתר
יצירותיו המופלאות של הבורא יתברך ,לא היה צריך הקב"ה לקרוע
את הים ,אבל כיון שבני אדם לוקים במחלת ה'מלומדה' ואין הם
מתרגשים כבר מהניסים הרגילים ,לכן יש צורך לקרוע את הים ,על
מנת שנתעורר ונלמד מהניסים הגדולים על הניסים הקטנים ,כפי
שכותב הרמב"ן בסוף פרשת בא' :שאין באף אחד מהם טבע ומנהגו
של עולם כלל ,אלא הכל בגזרת העליון'".
זה גם פרושה של ההבטחה על ימי הגאולה" :ומלאה הארץ דעה את
ה' כמים לים מכסים" .שהרי בתקופה ההיא נזכה לראות עין בעין
את השגחת ה' על ברואיו ,וכל ההנהגה תהיה בנגלה ,וממילא לא
נזדקק לנס המיוחד של קריעת ים סוף ,כדי לעורר את הרגשותינו,
במצב של "כמים לים מכסים" ,גם ללא קריעת הים ,נגיע לתכלית
האמיתית.

והנה לפתע הקשה הילד החכם
שאלה" :אמור נא לי אבי ,מדוע
אנחנו כל כך מתפעלים מקריעת
הים ,הרי פשוט וברור הוא
שהקב"ה שברא את הים ,יכול
גם לקרוע אותו לחצאים?! מה
ההתפעלות הגדולה שלך?!"
באחת משיחותי עם פסיכולוג בכיר בבית הספר לרפואה ,הוכחתי
לו את מידת רחמנותו של הקב"ה על עמו ישראל ,וכיצד דאג בעת
צאתם ממצרים ,לסלק מהם את כל הטראומות שנשארו בהם לאחר
שנים כה קשות של עבודת פרך.
זכורני ,שבעת מלחמת המפרץ ,ראיתי יהודי אחד שכאשר שמע
את האזעקות פרץ בצעקות" :הגרמנים באים! הגרמנים באים!".
העומדים מן הצד הביטו עליו כעל אחד שנטרפה דעתו ,אבל הסיבה
לכך היתה פשוטה מאד:
יהודי זה חווה את כל מוראות השואה על גבו .הטראומות נותרו בו
כצלקת פתוחה ,וכששמע את האזעקות התעוררו בו כל החששות
והפחדים של אז ,עד שהיה בטוח שהגרמנים נכנסו לעיר.
והנה ,ה'אור החיים' הקדוש בפרשת שלח מוכיח שבעת שעם
ישראל יצא ממצרים ,דאג הקב"ה לסלק מהם את כל הטראומות
שהיו להם .דבר זה מוכח ממה שהקב"ה הביא לכך ,שכל יהודי ויהודי
הכיר את המצרי שהשתעבד בו ,ואמר לו" :מדוע עשית לי כדבר
הזה?" ,וציווה על כלבו לאכול את היד שהשתעבדה בו וכו'.
גם לאחר מכן מובא ,שהים פלט את המצרים המתים ,כדי שעם
ישראל יראה שלא נשאר מהם אחד.
וכל זה היה כדי לסלק מעם ישראל את הטראומות משנות העבודה
במצרים ,כי הדברים האלה – כאשר המשעבד מכה את מכהו ונוקם
בו – מוציאים ממנו את כל הזיכרונות הלא טובים ,כידוע בתורת
הפסיכולוגיה.
הגר"א דינר ,דומ"ץ לונדון ,מוסיף על כך ואומר שיתכן שזו הסיבה
שאומרים בשירת הים את הפסוק" :זה א-לי ואנוהו" ,ודרשו חז"ל:
"התנאה לפניו במצוות" (סוכה יא ע"ב) .דהרי לכאורה יש לשאול,
כיצד נכנס כאן ,בשירת הים ,ענין ההידור במצוות?
ותרץ ,שעם ישראל משיב כאן אהבה לקב"ה :מה הקב"ה הצילו
בהידור ,ולא התיר בו זכר לטראומה ,אף אנחנו נשתדל לקיים את
מצוותיו באהבה ובהידור ,ולא נחסיר מהן פרט כלשהו.
(לקט מתוך 'חשוקי חמד' – הגדה של פסח)
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"הגיע רגע שבו היה מי שלקח את היתר ה'גרמא' אל הקצה ,ויצרו
'קלנועית' שבת .רבי ניסים יצא בחריפות רבה נגד זה .הוא אמר
שהנוסעים בזה הם מחללי שבת בפרהסיה ,ובכלל יצא בתקיפות נגד כל
ממציאי ומשתמשי היתר ה'גרמא' ,שהתחיל בחולים וצרכי ביטחון – ומהר
מאוד הגיע גם לצורך 'עונג שבת'"...
הגאון רבי אליהו בייפוס שליט"א ,העומד בראשות 'משמרת השבת' ,על החותם הגדול
שטבע מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל בכל ענייני ההתחדשות הטכנולוגית בימינו
"שּׁבָ תֹון ַשּׁבַ ת ק ֶֹדׁש לד' ָמ ָחר" (שמות ט"ז ,כ"ג)
ַ

"השבת אינה זקוקה להיתרים" .זה היה המסר באותה אספת יסוד
היסטורית ,בה התכנסו רבני 'משמרת השבת' ,העוסקים בבירור
דיני והלכות השבת בעניינים המתחדשים בדורנו .מי שהיה לאחד
ממאורי הדרך שהתוו את דרכו של הארגון ,היה פוסק הדור מרן
הגר"נ קרליץ זצוק"ל.
"עיקר התפקיד של הרבנים" ,חזר ואמר רבי ניסים באותה אסיפת
יסוד משמו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל" ,הוא לברר את
האסור ואת המותר ולמצוא פתרונות כשאפשר ,אבל גם כאשר לא
מסתייעא מילתא ,עליכם לברר את מציאות הדברים ,את האסור
ואת המותר".
מי שנכח באותן שיחות הדרכה ,הוא אחד מרבני בית ההוראה של
מרן הגר"נ ,העומד בראשות 'משמרת השבת' ,הלא הוא תלמידו,
יבלחט"א הגאון רבי אליהו בייפוס שליט"א .בשיחה מיוחדת ,חוזר
הגר"א אל שנות הבראשית של ייסוד הארגון:
"הראשון שליבו התעורר לעסוק בשאלות השבת המתחדשות –
היה הגאון רבי נחום מנדלבוים זצ"ל ,מדייני רחובות .הוא ראה שיש
אברכים ובני תורה שמשתמשים במקררים דיגיטליים ללא הכשר,
וכן על זו הדרך .הדבר הטריד את מנוחתו ,והוא אף פרסם על כך
מאמר כדי לעורר על זה.
"אבל במאמרים לא היה די .הרב מנדלבוים פנה אלי ,וביקש ממני
לנסות ליצור שיתוף פעולה בעניין עם הבד"ץ של העדה החרדית.
כך הגענו לחדב"נ ,הגאון רבי מנדל לובין שליט"א ,שהוביל את
העיקרון ההלכתי שקיבלנו מרבותינו ,שכל הפונקציות הדיגיטליות
וכל החיישנים יהיו מנותקים ביום השבת .עיקרון שעד היום מנחה
את 'משמרת השבת'.
"הגר"מ לובין גם ניסה לפעול ולהגיע אל החברות המייצרות את
אותם מכשירים בחו"ל ,להסדיר את העניין כבר בשעת הייצור .אבל
מנהלי החברות לא הסכימו להתייחס לכך .הם טענו שאין לדבר
ביקוש כלכלי ,ושכל המוצרים נמכרים בלי שום בעיה .לכן גוועה
היוזמה כבר בשלב זה.
8

"כשבאנו למרן פוסק הדור הגר"נ קרליץ זצוק"ל ,הוא הקדים ואמר
לנו ,שאי אפשר לומר שעיקר המטרה היא למצוא פתרונות ,אלא
לברר את האסור והמותר .כי לכל דבר יש פתרונות ,וגם למה שאין
פתרון – צריך לדעת האם וכיצד מותר להשתמש בו.
"באופן כללי ,מרן הגר"נ זצוק"ל הורה הלכה למעשה ,כפי העקרונות
שקבע מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל ,שכל שינוי חשמלי ורישום
דיגיטלי אסור .כך למשל בדיון על 'גלאי מתכות' ,הקריאו לו מה
שכתב אחד שרצה להתיר ,ובין הדברים נכתב שם שזה דומה
למכשירי שמיעה ,ואמר מרן הגר"נ זצוק"ל שהרי מרן הגרי"ש
זצוק"ל אוסר גם מכשירי שמיעה.
"כך" ,מסכם הגר"א בייפוס" ,התגלגל העניין עד שפנו אליו ,ואמרו
שצריך מישהו שייקח את הנושא לידיו ,והסכמתי להצטרף .מאז זכה
דורנו לפסיקותיו הבהירות של רבי נסים בעניינים אלו שאין להם
הכרעה לא באחרונים ,ובוודאי לא בראשונים ,ורק גדולי דורנו נדרשו
להם לקבל הכרעה בהם .רבי ניסים בגאונותו הגדולה ובראייתו
הרחבה הכריע והאיר בפסקיו את כל העניינים לכל העולם היהודי".

חשש מהרס השבת רח"ל
כיום זה נראה מובן מאליו ,אבל רק לפני שנים ספורות צצה
ההתחדשות הזו של 'החשמל הדיגיטלי'.
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"נדרשה הכרעה ,מה בדיוק ההגדרה של זה .היו שטענו שהדיגיטלי
קל יותר מחשמל מכני ,שיש בו חיבור של פרקים ,אבל רבי ניסים
ושאר גדולי הדור ,מרנן ורבנן הגרי"ש אלישיב ,הגראי"ל שטיינמן,
הגר"ש וואזנר זצוק"ל ויבלחט"א מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א –
דחו את הטענות האלו בהכרעה ברורה שכל חשמל ,אפילו יש בו רק
הגברת זרם ופעילות דיגיטאלית ,אסור הוא באיסור גמור בשבת!".
"השורש של הדברים שקיבלנו ממרן זצוק"ל" .מבהיר הגר"א בייפוס,
"והיסוד שהנחה אותנו בכל דרכנו היה אחד :אין לעשות שום היכי
תמצי ושום תחבולה של גרמא בשבת ,ולא משנה לדון איך עובד
ואיך פועל ,ככל שהאדם עושה מעשה בשבת – כשהתוצאה היא
פעולה חשמלית בשבת  -הדבר אסור! אבל גם אם יהיה היכי תמצי
שאין איסור מדינא ,בכל זאת יש לאסור כדי שלא יבואו להתיר
באופנים שמותר מדינא ,וכך עלול לצאת מכך הרס השבת רח"ל".
כבר בשנת תשמ"ה כתבו רבי ניסים ובית דינו מכתב" :הננו להודיע
לכל שומר שבת ,כי ההמצאות הטכנולוגיות במלאכות שבת
שנתפרסמו  -אינן מועילות להיתר שום תוצאה של מלאכה איזו
שהיא ,והדברים אסורים ,ומלבד זה הרי הדבר מהווה הרס לכל
שמירת השבת ,ואוי לדור שכך עלתה בימיו ,ובזכות שמירת שבת
כהלכתה נזכה לראות בגאולתן של ישראל".
עד כדי כך הגיעה מעורבותו ,למרות שבדרך כלל היה מופנם מאוד
ברגשותיו  -לגבי שבת ,גילה את צפונות ליבו ,וכך כתב לפני כמה
שנים בהקדמת ספרו" :יש להתעורר ,שחוץ ממה שאנו רואים
שהאדם מחויב במצוות והאיסורים שמצוות שבת כוללת ,יש עניין
מהעבודות שבלב להרגיש שהשבת היא מתנה טובה שהקב"ה
נתן לישראל ,ולדעת 'כי אני ד' מקדישכם' ,והבחינה על זה לדעת
מהי הרגשתנו בקדושת השבת ,היא באיזו מידה אנו משתוקקים
ומשתדלים להוסיף עוד שהות זמן לשבת ,אחר שניתנה לנו
אפשרות להוסיף מחול על הקודש מפלג המנחה ,כך אנחנו מורגלים
בדקדוק הלכה ,אולם יש להשתדל שתהא עם כל ההדגש וההיקף
לקיים מצווה כמאמרה".
והנה עניין נוסף שיסד רבי ניסים בדורנו" :גם האיסור להשתמש במוני
מים דיגיטליים בשבת ,תקף גם אם מדובר בבית שבו מתארחים ולא
רק כאשר מדובר בבית הפרטי".

סערת ה'אינוורטר'
בשנים האחרונות ,התרבו מזגני 'אינוורטר' ,ושוב עלתה הטענה
כביכול השימוש במזגן אינוורטר קל יותר מכל מזגן רגיל שפועל
בשיטת 'און – אוף' ( .)on – offשוב יצא רבי ניסים במכתב נחרץ,
שחדר שפועל בו מזגן אינוורטר המושפע על ידי פתיחת דלת או
חלון ,יש להימנע משימוש בו בשבת .וכן מי שנקלע לחדר שפועל
בו מזגן אינוורטר בשבת ,שימנע מפתיחת חלון או דלת .למכתב
הנחרץ הצטרפו גם שאר פוסקי וגדולי הדור.
הגר"א בייפוס מספר ,שבאחד הימים הוא הופתע לקבל טלפון
מראש ישיבת 'תפרח' ,הגאון רבי אביעזר פילץ שליט"א ,שהתקשר
בבהילות ל'משמרת השבת' לאחר שנודע לו שהמזגנים בישיבה הם

אינוורטר.
בקיץ הלוהט של הנגב ,אי אפשר להשאיר את הבחורים בלי מזגן,
ומאידך להפעילם ללא התקן שבת גם בלתי אפשרי .לכן הגיע
לישיבה באופן מיוחד טכנאי מטעם 'משמרת השבת' ,עשה שם
'משמר' בליל שישי וסידר התקן לכל המזגנים.
"ככלל" ,מוסיף הגר"א בייפוס" ,לא אחת ,כשנכנסנו למעונם של
גדולי הדור ,לברר ולקבל הכרעה בנידונים מסוימים ,שלחו אותנו
גדולי הדור לרבי נסים ,שברוב גאונותו וחכמתו יכריע ויורה את
הדרך ילכו בה .ובאמת זכינו לכמה הכרעות מרבי נסים בעניינים
אלו ,שדורשים הכרעה של פוסקי ומנהיגי הדור ,שבעיניהם הרחבות
יכולים להכריע להיתר או לאיסור ,ולהורות היכן לגדור גדרים
וסייגים.
"זכינו במשך השנים ,שמרן הר"נ זצוק"ל נשא אותנו על לוח ליבו
ממש ,וקירבנו בקרבה מיוחדת ,כשיצא מגדרו בכל עת לעזור
ולסייע לכלל פעולות 'משמרת השבת' ,וגם הטריח עצמו לבקש
מנדיבי העם להטות שכם וכתף לפעילויות נשגבות אלו ,כל זאת
עקב כך שראה צורך גדול בדברים אלו ,בכדי לעמוד על המשמר
ולגדור גדרים ,שח"ו לא יהיה הרס השבת".

מחאה על כבוד השבת
פרק מיוחד ניתן לכתוב ,על המלחמות שניהל רבי נסים נגד כל
ההמצאות וההיתרים של 'גרמא' בשבת.
הוא הביע את דעתו הנחרצת כמה וכמה פעמים ,שלא לעשות שום
היכי תמצי ושום תחבולה של 'גרמא' בשבת ולא משנה באיזו דרך
וצורה .כל עוד האדם עושה איזשהו מעשה בשבת ,שהתוצאה שלו
היא פעולה חשמלית בשבת – זה אסור!
הוא היה מוסיף ואומר ,שלמרות שבדרך כלל יש איסור מדינא ,אבל
גם אם יהיה היכי תמצי שאין איסור מדינא ,יש לאסור את הדבר
בתכלית האיסור ,כדי שלא יבואו להקל בכבוד השבת.
"הגיע רגע שבו היה מי שלקח את היתר ה'גרמא' אל הקצה ,ויצרו
קלנועית שבת .רבי ניסים יצא בחריפות רבה נגד זה .הוא אמר
שהנוסעים בזה הם מחללי שבת בפרהסיה ,ובכלל יצא בתקיפות
נגד כל ממציאי ומשתמשי היתר ה'גרמא' ,שהתחיל בחולים וצרכי
ביטחון – ומהר מאוד הגיע גם לצורך 'עונג שבת' (כלשון המפרסמים
על הקלנועית) ,ועמד להביא חורבן רח"ל על שמירת השבת בעולם
היהודי.
"היה פעם יהודי תושב בני ברק ,שרכש בתמימותו את הקלנועית.
רבי ניסים -שעל מידותיו התרומיות ורחמיו הכבירים אך למותר
להאריך -הורה ללכת ולמחות בפניו עד שיפסיק את השימוש
בקלנועית בשבת ברחובות בני ברק".
בעניין המצלמות הנפוצות היום בכל פינה ,השאיר רבי ניסים
חותם גדול ,כשהורה לדינא להתיר ללכת במקומות בהם מותקנות
מצלמות .למעשה כל בית ישראל נוהג היום על פי ההיתר הזה.
"אך יש לזכור" ,מסייג הגר"א בייפוס" ,שבספרו' :חוט שני' סייג את
דבריו ,שכל ההיתר היא רק כשאין צורך של ההולך במצלמות ,לא
המשך בעמוד 29
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אמרה לי הרבנית קנייבסקי ע"ה" :יודע אתה כמה הרב השקיע בילדים? עם
כל ילד הוא גמר ש"ס!" .שאלתי" :ש"ס משניות?" ,והיא 'נעלבה' ואמרה:
"מה פתאום ,ש"ס גמרא!! עם האחד הוא סיים בגיל חמש-עשרה ,עם השני
בגיל שש-עשרה ועם השלישי לבר מצוה .עם כל אחד סיים ש"ס שלם!"...
הגאון רבי שלמה לוונשטיין שליט"א ,על התורה היקרה מפנינים
ֹלקיָך" (שמות ט"ו ,כ"ו)
ׁמֹוע ִּת ְש ַׁמע לְ קֹול ד' ֱא ֶ
"אם ָש ַ
ִ

על התורה הקדושה נאמר בפסוק" :יקרה היא מפנינים" (משלי ג,
טו) ואמרו חז"ל (הוריות יג ,א) ,שיקרה היא מכהן גדול הנכנס לפני
ולפנים [לקודש הקדשים].
והקשה רבי שלום שבדרון זצ"ל ,מדוע הוציאו חז"ל את הפסוק מידי
פשוטו ,שהתורה יקרה יותר מפנינים?
ובאר זאת במשל :אדם רצה לקנות לאשתו יהלום ענק במתנה" .תן
לי את היהלום הגדול ביותר בחנותך" ,ביקש מהמוכר .מחיר היהלום
היה מאות אלפי דולרים .שילם ויצא .והנה ,רואה הקונה בחלון
הראווה יהלום גדול יותר!
שב על עקביו ,וביקש להחליף את היהלום שזה עתה רכש" .יהלום
זה" ,הסביר המוכר" ,עשוי זכוכית ,ומחירו דולרים בודדים ,והוא
מונח כחלק מתפאורת חלון הראוה".
רכש הקונה גם את 'יהלום' הזכוכית.
כשהגיע לביתו ,אמר הקונה לאשתו" :יש לי עבורך שני יהלומים,
אחד מהם יותר יקר מהשני".
האם כך ניתן לתארם?!
כשכתוב" :יקרה היא מפנינים" – האם יתכן לומר שהכוונה שהתורה
יקרה יותר מפנינים?! האם הם כלל בני השוואה?!
לכן אמרו חז"ל שהיא יקרה יותר מכהן הנכנס לפני ולפנים!
כדי להמחיש את הדברים ,נצייר לעצמנו את הציור הבא :משיח
בא [בעזרת ה' ,בקרוב בימינו] ולקראת יום כיפור כולנו נוסעים
לירושלים ,לחזות בעינינו במחזה המרהיב של עבודת הכהן הגדול.
לא רק אנחנו נהיה שם .תהיה תחיית המתים וכל העם היהודי ,גם
אלו שחיו לפני אלפי שנים ,כולם יבואו .יהיה צפוף ,אבל לא נורא,
עומדים צפופים ומשתחווים רווחים.
ואז רואים כולם את הכהן הגדול ,מלאך ה' צבא-ות ,עומד שם
בקדושה ובטהרה ,וברקע נראית הלשון של הזהורית כשהיא אדומה
לגמרי ,פחד פחדים.
אחרי כמה רגעים נפרס סדין של בוץ ,והכהן הגדול יורד לטבול,
מתקדש קדושה על קדושתו ,לובש בגדי לבן ,וכעת נראה ממש
כמלאך אלוקים ,זקן לבן ,בגדי לבן ,כולו לבן!
הוא כבר אוחז בידו האחת את המחתה עם הגחלים הלוחשות ,ובידו
השניה כף מלאה קטורת ,עוד רגע קט והוא נכנס לקודש הקדשים.
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או אז ,יראו כולם כיצד הלשון של הזהורית הופכת להיות לבנה.
אפשר לנסר את המתח שבחלל האוויר!
לפתע פתאום ,לפני שהכהן הגדול נכנס פנימה ,הוא קורא למישהו
ואומר לו" :אתה סיפרת לי אתמול שאביך חולה ,היית רוצה שאזכיר
את שמו בקודש הקדשים? אם כן ,אמור לי מה שמו ושם אמו!"...
מה כל אחד היה עונה? "ודאי ,מה השאלה ,כמה נפלא!" .ששמו של
החולה יוזכר על ידי הכהן הגדול בתוך בית קדשי הקדשים – אין לך
דבר גדול מזה!!
והנה תארו לעצמכם ,שעל שאלה זו של הכהן הגדול ,אם הוא רוצה
שיזכיר את שם אביו בקודש הקדשים יענה אותו יהודי" :בסדר ,למה
לא ...האמת שזה לא כל כך חשוב לי .כי עוד מעט אני הולך ללמוד
בבית המדרש ,ושם אזכיר את שמו על דף גמרא שאלמד."...
הרי למשוגע יחשב בעיניו!!!
אבל חז"ל מגלים לנו את האמת" :יקרה היא מפנינים ,יותר מכהן
גדול שנכנס לפני ולפנים" ,לדף הגמרא יש יותר כח מברכת הכהן
הגדול בבית קדשי הקדשים!!!
שמעתי פעם מרבי אליעזר שמחה וסרמן זצ"ל ,באור נפלא על
ברכת התורה ,וכה היו דבריו:
"כיבדו אותי היום לעלות לתורה .ניגשתי אל הבימה וראיתי שם
את ספר התורה ,אז ברכתי 'אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את
תורתו' .ברכתי ,כי הבנתי שצריכים לומר תודה על המתנה שקיבלנו
מהבורא.
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"לאחר שסיימתי לברך קראו בתורה ,ואז ברכתי שוב .הפעם 'אשר
נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו'; ואינני מבין :מדוע צריכים
לומר תודה פעמיים? הרי כבר אמרתי תודה לפני שתי דקות?!
"אך הבאור בזה הוא :יהודי נתן לי מתנה ארוזה בקופסא העטופה
בנייר צבעוני .אינני יודע מה יש בתוך הקופסא ,ואם בכלל זקוק אני
לדבר הנמצא שם .בכל זאת אמרתי לו תודה ,מפני שנתינת המתנה
לי ,מראה שהוא אוהב אותי ומקדיש לי תשומת לב.
"באתי הביתה ,הסרתי את העטיפה ,פתחתי את הקופסא ואז
ראיתי את המתנה הנפלאה .זהו חפץ שאני מאד זקוק לו! כל חיי
ישתנו בזכות מתנה זו! או-אז צלצלתי לידידי ואמרתי לו תודה פעם
נוספת.
"לא אמרתי לו תודה מיותרת! שכן ,בפעם הראשונה הודיתי לו על
היחס המיוחד שהעניק לי ,ובפעם השניה הודיתי לו על המתנה
עצמה.
"כך" ,אמר רבי אליעזר שמחה וסרמן זצ"ל" ,כשניגשתי לבימה
וראיתי שם את ספר התורה ,הודיתי לה' שבחר בנו מכל העמים ונתן
לנו את תורתו ,הודיתי לו על כך שנתן לנו את התורה ,לנו ולא לכל
העמים .היתה זו הודאה על הנתינה ,שיש בה ביטוי לאהבת ה' את
ישראל.
"אבל לאחר שקראו בתורה ושמעתי וראיתי מה שקיבלנו ,אז הודיתי
שוב פעם לה' ,שנתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו .הודיתי
לו על התורה עצמה ועל החיים שהעניק לנו בנתינתה".
ודברי פי חכם – חן!

ונתן לנו את התורה
רבי חיים מוולוז'ין חיתן את אחד מצאצאיו .אחיו ,רבי זלמל'ה ,הגיע
לחתונה .רבי חיים שמח מאד לקראתו ואמר" :עד שיגיע מועד
החופה אשלח לך את המנגנים שינעימו וינגנו לפניך" .באו הנגנים
לחדרו והתחילו לנגן ולשמח אותו .רבי זלמל'ה יושב ועיניו בורקות
משמחה .כשהגיע זמן החתונה פנה רבי זלמל'ה לאחיו ושאלו" :היכן
המנגנים שהבטחת לשלוח אלי?" ,התברר שפניו קרנו משמחה של
עמל התורה ,והוא כלל לא הרגיש שהיו אצלו המנגנים...

הרבנית קנייבסקי ע"ה ,אשת רבי חיים קניבסקי שליט"א ובתו

והנה תארו לעצמכם ,שעל שאלה
זו של הכהן הגדול ,אם הוא רוצה
שיזכיר את שם אביו בקודש
הקדשים יענה אותו יהודי" :בסדר,
למה לא ...האמת שזה לא כל כך
חשוב לי .כי עוד מעט אני הולך
ללמוד בבית המדרש ,ושם אזכיר
את שמו על דף גמרא שאלמד"...
של רבי יוסף שלום אלישיב זצ"ל ,סיפרה לי פעם בהתפעלות על
התמדתו של אביה" :אבי אף פעם לא ישן אחרי השעה  2:00בלילה!
בשעה  2:00בדיוק הוא כבר יושב ולומד ליד הגמרא ,בקביעות!
"יותר מזה" היא אמרה" ,כשהיינו ילדים ,הוא לא הכיר אותנו כלל.
לא דיבר איתנו מטוב ועד רע .רק פעם אחת בשבוע ,בשבת אחרי
הצהרים כאשר לא יכול היה ללמוד מתוך ספר ,כי היה חשוך והוא
לא השתמש בחשמל ,היה יוצא לטייל ,ואז היתה תורנות בין הילדים
מי ילווה את אבא...
"ואז" ,היא מסבירה" ,שלא תחשבו שהכוונה שהוא דיבר איתנו.
הוא עצמו חשב כל העת בלימוד ,אבל היה זה כבוד לילד ללכת עם
האבא".
שאלתי אותה" :ורבי חיים ,האם הוא מכיר את הנכדים?".
והיא ענתה" :אינני יודעת אם הוא מכיר את כולם בשמות ,אבל אני
חושבת שהוא מכיר את כולם .ובנוסף ,יודע אתה כמה הרב השקיע
בילדים? עם כל ילד הוא גמר ש"ס!" .שאלתי" :ש"ס משניות?" ,והיא
'נעלבה' ואמרה" :מה פתאום ,ש"ס גמרא!! עם האחד הוא סיים
בגיל חמש-עשרה ,עם השני בגיל שש-עשרה ועם השלישי לבר
מצוה .עם כל אחד סיים ש"ס שלם!"...
(מתוך 'ומתוק האור' – הגדה של פסח)
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"שמעתי מעשה נפלא מפיו של אחד האדמו"רים ,ששמע את המעשה
מפיו של גאב"ד 'העדה החרדית' ,רבינו רבי יצחק טוביה וייס שליט"א,
שסיפר שפעם הגיע יהודי אחד ,מצאצאי רבינו ה'חתם סופר' ,אל מרן
האדמו"ר בעל ה'בית ישראל' מגור זצ"ל ,ובעודו ממתין לקראת כניסתו
אל הרבי ,פנה לגבאי המיתולוגי רבי חנינא שיף ,וביקש ממנו שלפני שהוא
מכניס אותו ,יאמר ל'בית ישראל' שעתה עומד להיכנס אל החדר נין ונכד
של מרנא ה'חתם סופר'"...
שיחה מרתקת מפיו של מגיד השיעור הנודע ,ועורכו של העלון הפופולארי
'מתיקות הדף היומי' ,רבי אברהם ישעיה קובלסקי שליט"א
אליעזר (לייזר) רוט
ֹלקי ָאבִ י וַ ֲאר ְֹמ ֶמנְ הּו" (שמות ט"ו ,ב)
"זֶ ה ֵקלִ י וְ ַאנְ וֵ הּו ֱא ֵ

וברש"י'" :אלוקי אבי'  -לא אני תחילת הקדושה ,אלא מוחזקת
ועומדת לי הקדושה ואלקותו עלי מימי אבותי".
לכבוד צאתו לאור של הגיליון ה 100-בעלון הפופולרי 'מתיקות הדף
היומי' ,אשר רבים משחרים לאורו מדי שבוע בשמחה והתלהבות
גדולה ,שוחחנו עם עורכו של העלון ,רבי אברהם ישעיה קובלסקי
שליט"א ,מגיד שיעור ותיק ב'דף היומי' זה עשרות בשנים ,וביקשנו
לשמוע מעט מדברותיו הידועות בטעמן הערב ,על ענייני הפרשה.
בחר הרב קובלסקי לפתוח את דבריו בפסוק "זה קלי ואנוהו",
ובדברי רש"י המובאים לעיל" :לא אני תחילת הקדושה ,אלא
מוחזקת ועומדת לי הקדושה ואלוקותו עלי מימי אבותי".
"שמעתי מעשה נפלא מפיו של אחד האדמו"רים בדורנו ,שהעיד
באוזני ששמע את המעשה מפיו של גאב"ד 'העדה החרדית' ,רבינו
הגאון הגדול רבי יצחק טוביה וייס שליט"א ,שסיפר שפעם הגיע
יהודי אחד ,מצאצאי רבינו ה'חתם סופר' ,אל מרן האדמו"ר בעל
ה'בית ישראל' מגור זצ"ל ,ובעודו ממתין לקראת כניסתו אל הרבי,
פנה לגבאי המיתולוגי רבי חנינא שיף ,וביקש ממנו שלפני שהוא
מכניס אותו אל הרבי ,יאמר ל'בית ישראל' שעתה עומד להיכנס אל
החדר נין ונכד של מרנא ה'חתם סופר'...
"רבי חנינא שיף התלבט מאוד בעניין .זה לא היה מקובל להציג
אנשים כך לפני הרבי ,והרי לכל אחד יש ייחוס כזה או אחר ,וכי ילך
כרוכל ויזכיר את כל המיוחסים???
"אבל אין מיוחס זה כשאר המיוחסים ,שהרי הוא מבקש שיזכירו את
ייחוסו ,ותהיה לו נחת רוח מיוחדת אם הרבי ידע מכך ,ואם כן למה
שלא יעשה זאת כדי להיטיב עם יהודי ולגרום לו לנחת רוח?
12

"החליט רבי חנינא שיף להיענות לבקשה ,וכאשר הגיע תורו של
אותו יהודי להיכנס אל הקודש פנימה ,הוא אמר לרבי' :עומד
להיכנס כאן יהודי ,שביקש שהרבי ידע שהוא נכד של רבינו ה'חתם
סופר' זיע"א".
"כששמע זאת הרבי ה'בית ישראל'" ,מספר הרב קובלסקי" ,נדרך
כל גופו לשמע הדברים .הוא הניף את ידו ושאל בקול גדול' :מי צריך
לדעת שהוא נכד של ה'חתם סופר'? זה אני שצריך לדעת זאת ,או
שהוא צריך לדעת ולזכור שהוא נכדו של ה'חתם סופר'?!'...
"כלומר ,ייחוס אבות אינו עניין של מה בכך ,זה משהו שאנחנו
צריכים לזכור כל הזמן ,אנחנו לא סתם אנשים פשוטים ונבזים חסרי
ערך וחסרי מעמד .לא ולא! אנחנו נכדיהם של אברהם ,יצחק ויעקב,
הסבא שלי היה צדיק פלוני ,עוד סבא היה רב בעיירה פלמונית ,יש
לי כאלו אבות קדושים ,גאונים וצדיקים ,זה מחייב אותי!!! זה מאלץ
אותי להתאים את עצמי אל השושלת המפוארת הזאת.
"אם אתה נכד של ה'חתם סופר' ,אתה צריך לדעת את זה! אתה
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צריך לזכור את זה בכל רגע נתון!!! אתה לא יכול להרשות לעצמך
לפטפט באמצע הלימוד ,או להסיח דעת מהתפילה לעניינים
אחרים .אתה נכד של ה'חתם סופר'!!!
"ואותו הדבר גם לכיוון ההפוך :לפעמים אדם מקיים מצווה ולאחר
מכן מרגיש גבהות הלב .הוא מרוצה מעצמו ,תראו איזה צדיק אני,
נתתי סכום כסף גדול לצדקה ,למדתי שלוש או חמש או  16שעות
רצופות ,כל אחד לפי דרגתו ומצבו הרוחני ,אני טרחתי ועמלתי
והתייגעתי למען הזולת ,עשיתי מעשה חסד...
"אדם עלול להגיע לגאווה חס ושלום ,אבל הפתרון לזה הוא מאוד
פשוט :תזכור מי היו אבותיך!!! תגיד לי ,אתה חושב שלנכד של
ה'חתם סופר' זה מספיק ללמוד ארבע שעות ביום??? אתה חושב
שיהודי מבני בניהם של אברהם ,יצחק ויעקב יכול להרשות לעצמו
לדבר בזמן הלימוד ,חלילה וחס??? אתה עושה מעשים ,שאי אפשר
לצפות שתעשה אותם לפום גודל דרגתך והייחוס הגדול שלך!!!
"כשישבנו על אבי מורי הגאון הצדיק רבי שמואל צבי קובסלקי
זצ"ל ,רב ביהמ"ד סוכוטשוב ומחבר ספר 'אנא עבדא' ,בא כ"ק מרן
אדמו"ר מסטריקוב זצ"ל לנחם אותנו .ישב אחי בכורי רבי חיים דוד
שליט"א ,ראש בית המדרש 'מאורות הדף היומי' ,וסיפר סיפורים
אודות גדולתו של אבינו זצ"ל .נענה הרבי מסטריקוב ואמר' :שוין
שוין ,ס'איז גענוג ,די ,זה מספיק ,זה רק מחייב אתכם מאוד מאוד,'...
כשיש לך אבא גדול ,אתה חייב להתאים את עצמך ,אם לא הצלחת
 אוי ואבוי לך ,ואם כן הצלחת אין בזה שום סיבה לגאווה ,כי אתהכוחות קיבלת מאבותיך...
"השבוע ,אני מצטט גם בעלון 'מתיקות הדף היומי' את לשונו הזהב
של הרבי ה'שפת אמת' מגור זיע"א ,שכותב' :כל עובדא טובה או
רעה ,נראה שנמצא מזה שורש באבות ,רק שיצא עתה בזרעם
לפועל ,אבל בכח נמצא הכל בהאבות'.
"כלומר ,כל פעולה טובה שיהודי עושה ,זה לא מכוחו אלא מכוח
האבות הקדושים .כל מחשבה טובה ,כל דבר ,הכל נמצא באבות
שלנו.
"'לא אני תחילת הקדושה' ,כך אומרת כנסת ישראל' ,מוחזקת לי
ממימי אבותי'  -מצד אחד אני יכולה וצריכה להגיע למקום גבוה
מעל גבוה ,ומצד שני אין לי סיבה להרגיש גבהות הלב מהמצוות
שאני מקיימת."...

אמסור אותך למלכות
"דברים אלו נכונים לגבי האבות הביולוגיים שלנו .אבא ,סבא,
סבא רבא ,למעלה בקודש ,עד אברהם יצחק ויעקב שהם האבות
הביולוגיים שלנו ,אבל נכונים הדברים גם לגבי האבות הרוחניים
שאין לנו קשר דם אליהם ,ושאנחנו לא מיוצאי חלציהם.
"חז"ל הקדושים אומרים שמי שמלמד את בן חברו תורה ,כאילו
ילדו .כלומר הקדושה מוחזקת לנו מימי רבותינו ורבותיהם של
רבותינו ,כמו שיש השתלשלות הדורות בקשר הדם הבילוגי ,יש
השתלשלות הדורות גם בהורות הרוחניות .אם אני הייתי תלמידו
של מורי ורבי המובהק ,הרה"ק בעל ה'באר יעקב' מנדבורנה זצ"ל,

"מרן ה'שפע חיים' אמר ,שגם
אם ישלמו לו כל הון שבעולם
הוא לא מוכן 'למכור' את
הווארט הזה ,הוא החשיב את זה
כאחד מדברי התורה הכי חזקים
שהוא אמר בכל ימי חייו"

אני מרגיש מחויב ,הקדושה מוחזקת לי מימי אבותי לא רק מצד אבי
מורי זכר צדיק לברכה ,אלא גם מצד מורי ורבי הקדוש והטהור ,הוא
אבי הרוחני ,ומדי דברי בו זכור אזכרנו ודמעתי על לחיי ,מרוב געגוע
אליו ואל הרגעים הנשגבים שחוויתי במחיצתו ,כשהיה מדרבן
ומעודד אותי כמלאך המכה על העשב ואומר לו 'גדל'...
"צריך לדעת שאנחנו תלויים ברבותינו ,כל אחד ואחד ברבי שלו
שלמדו תורה והליכות חיים ,ואני אגיד בעניין זה ווארט עצום
ששמעתי משמו של מרן הגה"ק בעל ה'שפע חיים' מצאנז זיע"א.
"אמר הרבי מצאנז :הרי הגמרא בסוף 'פסחים' מספרת ,שרבי
שמעון בר יוחאי ביקש מרבי עקיבא שילמד אותו תורה בעת
שהיה ר"ע כלוא .סירב רבי עקיבא ללמדו מחשש פן יבולע לו על
ידי המלכות ,אמר לו רשב"י' :אם לא תלמד אותי תורה ,אני אומר
זאת ליוחאי אבא ,והוא ימסור אותך למלכות'  -כלומר רשב"י ממש
איים על מורו ורבו ,קדוש ישראל איש האלוקים רבי עקיבא בן יוסף!
דברים נוראים ,איך אפשר להבין גמרא כזאת???
"אלא אמר הרבי מצאנז ,שרשב"י אמר לרבי עקיבא דבר כזה :אדם
שאינו לומד תורה מפי רבו ,הולך ויורד במדרגות ,עד שמגיע לשפל
המדרגה ,הוא מגיע למקום הכי נמוך שיהודי יכול להגיע אליו ,ומה
הוא המקום הכי נמוך? להיות מוסר! אומר רשב"י ,אם אתה רבי
עקיבא לא תלמד אותי תורה ,מה יצא ממני? אני עלול להיות מוסר
חלילה וחס ...מי יודע לאיפה אני מסוגל להתדרדר ,ולכן אתה חייב
ללמד אותך תורה!
"מרן ה'שפע חיים' אמר ,שגם אם ישלמו לו כל הון שבעולם הוא
לא מוכן 'למכור' את הווארט הזה ,הוא החשיב את זה כאחד מדברי
התורה הכי חזקים שהוא אמר בכל ימי חייו ,כי בווארט הזה אנחנו
רואים כמה עצום וגדול כח לימוד התורה מפי הרבי .ולמה באמת
זה כל כך חשוב? כי מוחזקת אני מימי אבותי הרוחניים ,אדם הדבוק
ברבותיו ,זוכה לקבל כוחות גדולים לקיום מצוות התורה הקדושה!".
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הסגולה של רש"י הקדוש
"השבוע יחול יום חמישה עשר בשבט ,ראש השנה לאילנות" ,אומר
הרב קובלסקי" .אנחנו יודעים שזה לא יום פשוט ,והגם שאינו יום
טוב  -היחס אליו הוא כאל יום מיוחד.
"אנחנו מגיעים ממשפחה של חסידי סוכטשוב מדורי דורות ,אבא
וסבא ואביו של סבא שהיה מבאי ביתו של רבינו ה'אבני נזר',
ושהוריש אחריו את הרגש המיוחד שיש למשפחה שלנו ,לכל מה
שקשור לבית סוכטשוב .כשאבי מורי זצ"ל היה לומד 'שם משמואל',
הקירות רעדו!!! הוא מסר מדי שבוע שני שיעורים ב'שם משמואל',
ובכל פעם היה מה לראות.
"בכל אופן ,רבינו ה'אבני נזר' כתב שכל שנה אחרי חמישה עשר
בשבט ,הוא מרגיש שינוי בחידושי התורה שלו! זאת שנה חדשה של
חידושי תורה ,וזה אומר שצריכים להתפלל על זה בחמישה עשר
בשבט ,צריכים לשפוך דמעות בתפילה ותחנונים לפני בורא עולם
שאנחנו נזכה ללמוד ,שהילדים והנכדים שלנו יזכו ללמוד תורה
ולחדש בה חידושים!
"אני אספר כאן סיפור מופלא ,שאירע עם הרבי הקדוש ה'דברי
יואל' מסאטמר ,שפעם בא אליו בחור שלמד בישיבה ,והלין באוזניו
של הרבי שהוא לא מצליח לזכור כלום .כל מה שהוא לומד ,הוא
שוכח מיד.
"נענה הרבי מסאטמאר ואמר לבחור ,שעליו לעשות את הסגולה
של רש"י הקדוש ...סב הבחור על עקבותיו ,יצא מהחדר ,ניגש
לראש הישיבה שלו ושאל אותו מה היא הסגולה של רש"י הקדוש
לשיפור הזיכרון .ראש הישיבה לא ידע ,הלכו לשאול עוד תלמיד
חכם ולא ידע ,וכך עברו מאחד לשני ואף אחד לא ידע.
"בסופו של דבר הגיעו לאחד מגדולי ירושלים ,שאמר שזה חייב
להיות רש"י במסכת 'עבודה זרה' ,ואכן רש"י בדף ח' אומר' :אם היה
משכח תלמודו ,מאריך בחונן הדעת'.
"קיבל על עצמו הבחור את הסגולה ,ומני אותו יום החל להאריך
ב'חונן הדעת' ,כל תפילת שמונה עשרה נמשכה אצלו רבע שעה,
כשעיקר ההשקעה היתה ב'חונן' הדעת .הוא התפלל ברגש,
בהתלהבות ,בבכי ובתחנונים ,הוא שפך לבו בפני שוכן מרומים
שיחונן אותו בחכמה ,בינה ,דעה ,השכל וזיכרון טוב שיוכל לזכור את
התורה כולה.
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"מספרים שאחרי פחות משנה ,אותו בחור נבחן בעל פה על שלוש
ה'בבות' ,בבא קמא ,בבא מציעא ובבא בתרא!!!"...

להוריד חתיכת בוץ!
"ואם הזכרנו את רבותינו לבית סוכטשוב ,אני רוצה לחתום את דברי
בווארט של רבינו ה'שם משמואל' ,שאומר בשם אביו ה'אבני נזר':
"כתוב בפסוק 'אם תשיב משבת רגליך' ,אומר השם משמואל
בשם אביו ,ש'רגלך' זה מלשון 'רגילות' .אדם צריך לשוב מההרגל,
לא לעשות דברים בדרך של מצוות אנשים מלומדה ,כי ככה הוא
רגיל לעשות ,חלילה וחלילה .מצוות צריך לעשות עם 'חיות' ,עם
התלהבות ,עם חשק!
"זה נכון לכל דבר שבקדושה ,וגם לדברים אחרים .כל דבר שנעשה
בצורה יבשושית ,בלי להתאמץ ,בלי להשקיע מוח ומחשבה ולב -
דבר כזה לא יכול להצליח בגשמיות ,ועל אחת כמה וכמה שברוחניות
אי אפשר להצליח ככה.
"אתן דוגמה מהתחום שבו אני עוסק .ניקח מגיד שיעור ב'דף היומי'
שאינו אומר את השיעור בהתלהבות וחיות ,מגיד שיעור שאינו חי
את הסוגיא ,ולומד רק כי אין ברירה והוא חייב לעשות את זה ,מי
ירצה לשמוע בכלל את השיעור שלו??? לעומת זאת ,מגיד שיעור
שחי ומתלהב מהגמרא ומהסוגיא ,מגיד שיעור שמשקיע את הלב
בלימוד ,ולאחר מכן גם בשיעור עצמו ,אנשים יבואו גם ממרחקים
כדי לשמוע אותו!
"וכשמדברים על לימוד גמרא ,צריכים לדעת שהוא שווה כל
מאמץ שבעולם! זו תורת ה' ,זה מועיל ברוחניות ובגשמיות ובכל
בחינה שהיא .ה'שם משמואל' אומר בפרשת שמות על הסבא שלו,
השרף מקוצק ,שהיה חמיו של ה'אבני נזר'' :דיבוריו האחרונים קודם
הסתלקותו אמר :כל מי שיניח את ראשו בתורה ,הנני ערב בעדו
שיהיה ממנו בזה ובבא' .להניח את הראש בגמרא! להניח את הראש
בתורה!!!
"כעין זה מביא ה'ישמח ישראל' בשם הרה"ק רבי איציק'ל מוורקא
זיע"א' :די גמרא איז די גרעסטע טהרה' ,הגמרא היא הטהרה
הגדולה ביותר .אין שום דבר שמטהר את האדם יותר מדף גמרא,
או במילותיו של הרה"ק רבי שמואל מקמינקא' :כל דף גמרא מוריד
עוד חתיכת בוץ מנשמתו של היהודי'"...
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אבא ,ראש הישיבה רבי ישראל גרוסמן זצ"ל ,שהיה מקורב לשני הגדולים,
היה תמיד משנן באוזנינו" :קינדערל'ך ,כשלומדים תורה לשמה  -זוכים גם
לקיים את מצוות ה' וגם שלא תצא תקלה תחת ידיכם" .שימו לב! הקב"ה
סובב את כל הסיבות ,שהאיש יעזוב את רוסיה ויעלה לארץ הקודש,
יתקשה בפרנסה ויחפש אחר הרב מטעפליק
הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן שליט"א ,על הסייעתא דשמיא להולכים בדרכי ד'
"וְ ַהּיָ ָשׁר ּבְ ֵעינָ יו ַּת ֲע ֶשׂה וְ ַה ֲאזַ נְ ָּת לְ ִמ ְצו ָֹתיו" (שמות ט"ו ,כ"ו)

בהפרש של חודשים ספורים עלו שני אריות מן הגולה הרוסית־
אוקראינית :רבי שמשון אהרן פולונסקי ,הרב מטעפליק ,שעלה
ארצה באמצע שנת תרפ"ה; ורבי שלומק'ה מזוועיהל ,שהגיע אחריו
בתחילת שנת תרפ"ו .שניהם התיישבו בירושלים של מעלה.
באותם ימים פנה הרבי מזוועהיל לגאון מטעפליק ,וביקש ממנו
ללמוד יחדיו בחברותא .סיכמו ביניהם ללמוד בשטיבלך של השכונה.
למחרת היום התייצבו הצדיקים ב'רבי לייבל'ה שוהל' והחלו ללמוד.
"מה נלמד?" ,שאל הרב מטעפליק ,והרבי מזוועיהל הציע" :חושן
משפט" .שקעו השנים בסוגיה ושכחו מהסובב אותם.
תוך כדי לימוד ,נפלטה באחד הימים גניחה מכיוונו של הרבי
מטעפליק .הרב מזוועיהל הרים את עיניו וראה את החברותא פוצח
בבכי ,ומעיניו זולגות דמעות רותחות" .מה קרה?" ,שאל הרבי,
והחברותא השיב" :לפי הסמ"ע הוא כן צדק .ויי לי!" ,התייפח הרב
מטפעליק ,וכל ניסיונות ההרגעה לא עלו יפה.
לאחר דקות ארוכות ,סיפר על דין תורה שהיה לו בטעפליק לפני
שנים ארוכות ,שבו חייב את החייב וזיכה את הזכאי .עכשיו ,לאחר
לימודו ,מתברר כי לשיטת הסמ"ע לא היתה כל חובה על בעל הדין
לשלם ,ונמצא שהוציא כסף מאדם שלא כהלכה.
רבי שלומק'ה נענה ואמר" :אי אפשר להחזיר לו" .הוא הציע לרב
מטעפליק שיפריש בכל חודש מעט כסף לקופה סגורה ,וכך יוכל
לפצות את האיש על הנזק שנגרם לו.
"אבל הוא ברוסיה! איך אגיע אליו?" ,הקשה הרב מטפעליק ,והרב
מזוועיהל חייך כמרגיע" :הוא עוד יבוא ,הוא עוד יבוא!".

בפרשת בחוקותי מתייחס רבינו חיים בן־עטר בעל 'האור החיים'
הקדוש ,לענין ההליכה בתורה – מה שלא מצינו כן בשאר המצוות.
"עוד ירצה על דרך אומרם ז"ל (אבות ד ,יד) הווי גולה למקום תורה,
שצריך לכתת רגליו ממקום למקום ללמוד תורה .וצא ולמד דבריהם
ז"ל בגמרא (חגיגה ה ,ב) כי כולם היו גולים ללמוד ,ויש שהיה הולך
שישה חודשים וחוזר כמו כן לעסוק ביום אחד .והוא אומרו' :אם

Yehuda Haim/Flash90

בחוקותי' ,שהיא עסק התורה ,צריכים שתלכו ממקומכם אחריה .גם
כדי שתהיו פנויים ,אין נכון ללמוד והוא בביתו ,כי יטרידוהו בצורכי
הבית ,לכן יעזוב איש את אביו ואת אמו ,וייסע ממקומו ללכת
אחריה".
וכל כך למה דווקא בתורה נצטווינו להרחיק נדוד? התשובה לכך היא
בהמשך דברי המשנה" :רבי נהוראי אומר :הווי גולה למקום תורה,
ואל תאמר שהיא תבוא אחריך ,שחבריך יקיימוה בידיך ואל בינתך
אל תישען" .התנא מונה שתי סיבות לגלות" :ואל תאמר שהיא
תבוא אחריך ,שחבריך יקיימוה בידך" – התורה לא תרוץ אחריך ,וגם
החברים שנוסעים ללמוד לא יעזרו בידך" .ואל בינתך אל תישען"
– אל תישען על הבינה העצמית שלך ,אלא קנה תורה מפי חכמים
וסופרים.
נמצאנו למדים שהגלות נועדה לכך שהתורה תבוא לידי מעשה ,ולא
תישאר רק בלימוד גרידא; כי כשהאדם במקומו ולומד רק מתוך
הספר ,אין הוא יודע כיצד לנהוג למעשה; אבל מי שלומד מרבותיו
גם מבין איך מיישמים את ההלכה והמצוה.
בכך מפרש 'האור החיים' את הכתוב" :אם בחקתי תלכו" – לצאת
לגלות אחרי התורה; ולא די בכך ,כי אם "ואת מצותי תשמרו" –
שלומד לשמה כדי לדעת לקיים את מצוות ה' – אז "ועשיתם אותם",
מובטח לו שלא ייכשל בדבר הלכה ויקיים מצוות ה' כראוי.
המשך בעמוד 29
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ועכשיו טיפ קטן...
כדי להקל על הנבחנים המעוניינים להצטרף ללימוד
ה'דף היומי בהלכה' ,נהוג ב'דרשו' שאין חובה להירשם לפני
שמתחילים להיבחן .כל אדם יכול להיכנס לכל אחד ממוקדי
הבחינה של הארגון ,בלי שום הודעה מוקדמת ,להיבחן ולהפוך
באופן מיידי לחבר פעיל ב'דרשו' ,וזאת ,בתנאי שימלא את
פרטיו הנכונים והמדויקים בטופס המבחן הראשון.
עם זאת ,הארגון מעודד הרשמה מראש ,שמסייעת
להיערכות ולכבד כל נבחן כראוי ,וכמובן שהדבר מסייע
לתכנון כמויות המבחנים במוקדים השונים.
בשבועות האחרונים כבר החלה הרשמה מוגברת של
נבחנים חדשים ,שמבקשים להצטרף ל'דרשו' עם סיומו של
מחזור הלימוד השני של 'הדף היומי בהלכה' ,ותחילתו של
המחזור השלישי.
ועכשיו טיפ קטן :אנו ב'דרשו' תמיד ממליצים להיכנס
למסלול הלימוד באופן מיידי ,ולא להמתין להתחלות חדשות.
הניסיון מלמד שמי שהתחילו להיבחן לפני סיום המחזור
הקודם ,החזיקו מעמד באחוזים גבוהים יותר במחזור הלימוד
החדש ,ולכן כל אחד ואחד מוזמן להצטרך לנבחנים ,גם אם
נותר רק עוד מבחן אחד בלבד למחזור השני!

מכינים את המתנות
ההכנות לסיומי 'הדף היומי בהלכה' נמצאות בעיצומן.
כמיטב המסורת ,דואגת הנהלת 'דרשו' שכל אחד ואחד
מהמשתתפים בסיום ההיסטורי של המחזור השני של 'הדף
היומי בהלכה' ,לא יצא מהאירוע בידיים ריקות .חבילת שי
עם מזונות ,שתיה ,חומר קריאה ,דברי הסבר על התוכנית ,וכן
ספר מתנה ,יינתנו לכל אחד ואחד מהמשתתפים בסיומים.
התכנון של המתנות נמשכת כבר חודשים ,ספרים הודפסו

ומשונעים במיוחד לשם כך ,שקיות מתאימות וממותגות עם
סמל הסיום עומדות הכן ,ואפילו בקבוקי המים כבר הוזמנו.
רק עוגות הבוקר שיצורפו לשי עדיין לא טופלו ,והן כמובן
תצטרפנה ברגע האחרון ,כשהן טריות וטעימות!

מילון המושגים ב'דרשו'
כמה דפים בשבוע לומדים
משתתפי 'הדף היומי בהלכה'???

אחד העניינים שהיוו חלק יסודי ומהותי מאוד ,בהקמתה
של תוכנית הלימוד 'הדף היומי בהלכה' ,היה זה שקבע
שהלימוד צריך להיות שווה לכל נפש ,בהספק שמתאים
לכולם ,הן לבחורים צעירים ואפילו ילדים מתחת לגיל
בר מצווה ,הן לאנשים מבוגרים ובאים בימים ,וגם לאלו
שבאמצע.
התוכנית מתאימה גם לאברכי כולל ,שכל עיסוקם בלימוד
התורה ,וגם לבעלי בתים ששולחים במסחר או במלאכה את
ידם ,וקובעים עתים לתורה לעת ערב ,אחרי יום עבודה מפרך
ומעייף.
בהתאם לכך נקבע ,כי משתתפי התכנית ילמדו חמישה
עמודים חדשים בכל שבוע ,בימים ראשון עד חמישי ,ובימי
שישי ושבת הם חוזרים על תלמודם.
כך נוצר מסלול לימוד שווה לכל נפש ,עם קצב המאפשר
לסיים את ה'משנה הברורה' כולה מתחילת הכרך הראשון
ועד סוף הכרך השישי...
ואכן התוכנית הפכה לחלק מסדר יומם של רבבות
יהודים מכל רחבי העולם ,והלימוד בה מתבצע בלמעלה
מאלף שיעורים הפזורים בארה"ק ובתפוצות ישראל בכל
אתר ואתר ,כשיותר ממספר המשתתפים בשיעורים ,גדול
מספרם של הלומדים לבד או עם חברותא ,דבר יום ביומו,
וזוכים לדרגות מופלאות של ידע בהלכה ,על כל חלקיה של
ה'משנה הברורה'.
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החלה סדרת כינוסים מיוחדים לאחראי
מקומות המבחן של 'דרשו' בכל רחבי הארץ
מתכוננים ומתרגשים לקראת פתיחת המחזור החדש של ה'דף היומי בהלכה'

בימים האחרונים יצאה לדרך סדרת כינוסים ,שמקיימת
הנהלת 'דרשו' למאות האחראים על מקומות המבחן בכל
רחבי הארץ ,כחלק מההיערכות לקראת תחילתו של מחזור
הלימוד השלישי של 'הדף היומי בהלכה' ,בסייעתא דשמיא.
הכינוסים נערכים לאחראי מקומות המבחן במספר
מוקדים ברחבי הארץ ,בצפון הרחוק ,באזור השרון ,בגוש דן,
ירושלים ,השפלה ,הדרום ,וכן כינוסים לאחראי מקומות מבחן
ברחבי העולם ,ב 25-מדינות הפזורות על פני חמש יבשות.
"במפגשים הללו אנחנו יושבים יחד ,ומתרגשים לקראת
פתיחת המחזור החדש .כמובן שאנחנו מחדדים נהלים,
מרעננים הנחיות ,מבהירים עניינים הטעונים הבהרה
ו'מיישרים קו' ,כדי שכל מקומות המבחן יתנהלו בצורה
אחידה ,על מנת שהטיפול יהיה רציף וללא תקלות" ,מסביר
אחראי מקומות המבחן ב'דרשו' ,הרב אהרן כהן.
"אחד הנושאים החשובים ביותר שעליהם אנו עומדים
בכינוסים הללו ,הוא הדגשת העניין של הארת הפנים של
אחראי מקום המבחן ,לכל אחד ואחד מהנבחנים.
"מגיע אברך ,אדם מבוגר או בחור צעיר ,כל נבחן באשר הוא,
כשהוא בא למוקד הבחינה ביום חמישי אחה"צ או ביום שישי
בבוקר ,הוא מגיע אחרי חודש תמים של עמל ויגיעה" ,מסביר
הרב כהן" ,זה לא סתם מקום שאנשים באים לענות כמה
תשובות ולהמשיך הלאה ,אנשים באים כדי לקצור את פירות
העמל שלהם במשך חודש ימים ,הם למדו ושיננו וחזרו ושיננו
אינספור פעמים את הגמרא או המשנה ברורה ,סיכמו וחזרו
ושאלו את עצמם שאלות לחזרה ,ולבסוף הם באים למבחן.
"הסברנו כמה חשוב החיוך שהם יקבלו מאחראי מקום
המבחן ,היחס האדיב ,קבלת הפנים הנעימה והנחמדה .יש
לזה חשיבות רבה ,ואנחנו מלכתחילה משתדלים לבחור
אנשים חביבים ולבביים ככל האפשר.
"כמובן ,שלא פחות חשובה היא הדאגה של אחראי מקום

המבחן ,לשמירה על השקט בזמן ביצוע המבחן .הוא צריך
לעמוד על הכללים כדי שכל אחד מהנבחנים יוכל להתרכז,
ולהיות בשיאו בזמן ביצוע המבחן.
"כמו כן ,אנחנו מדברים הרבה על האחריות המוטלת על
אחראי מקום המבחן ,לנהוג בזהירות מקסימלית בטפסי
המבחן לאחר שהנבחנים מחזירים לו אותם .הוא צריך
לאסוף אותם בקפידה ,שלא יתפספס לו חלילה אף מבחן,
לארוז אותם בצורה מסודרת ,ולהעביר את החבילה בזמן
המיועד בצורה תקינה .לוודא שהיא אכן מגיעה ליעדה ,וכך
כל השרשרת חייבת להיות מאוד מאוד אחראית .אם חלילה
תיאבד חבילה אחת ,יהיה זה צער ועוגת נפש נוראית לעשרות
ואפילו מאות נבחנים ,אנחנו בשום אופן לא יכולים להרשות
שדבר כזה יקרה!".
נציגי 'דרשו' בכינוסים ,מדגישים באוזניהם של אחראי
מקומות המבחן גם את הזכות העצומה שנפלה בחלקם,
להיות חלק בלתי נפרד מהמפעל האדיר שזוכה ומזכה את
הרבים ,ושהביא את אור התורה לרבבות בתים בישראל,
כשכל נבחן שמגיע להיבחן חצי שעה או שעה אחת בסוף
החודש ,התייגע והשקיע בלימוד שעות רבות במשך החודש
כולו ,ולכל מי שיש חלק במערך הלוגיסטי ,שאיפשר את קיום
המבחן בעתו ובזמנו ,יש גם חלק בזכויות העצומות של לימוד
התורה ,של כל אחד ואחד מהנבחנים.
"יש פתגם שאומר ש'כגודל הסמכות כך גודל האחריות',
והפתגם הזה נכון ומדויק ממש בכל הקשור לאחראי מקומות
המבחן .יש להם זכות עצומה! בידיים שלהם אולי אין סמכות
לקבל החלטות ,אבל יש להם בידיים זכות אדירה ,ובהתאם
לכך גם גודל האחריות שלהם ,שאכן הכל יתנהל כשורה
ושהמבחנים יגיעו ליעדם בשלמות ,על מנת שהנבחנים יוכלו
לקצור את פירות עמלם ויגיעתם במשך החודש כולו" ,מסכם
הרב כהן.
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איך נראה מבחן 'דף
היומי בהלכה' של דרשו

לנוכח הפניות והשאלות הרבות המתקבלות ב'דרשו' לקראת תחילת מחזור חדש בלימוד 'דף היומי בהלכה' ,מצד אלפי נבחנים חדשים שזאת
הפעם הראשונה שהם צפויים להיבחן ב'דרשו' ,אנו מביאים בפניכם הסבר מפורט ומומחש ,שיסייע לכם לגשת למבחן בקלות רבה יותר
המבחן כולל  30שאלות
 25שאלות על דברי
השו"ע וה’משנה ברורה’
וחמש שאלות על ספרי
ה’חפץ חיים’ .בנוסף
ישנה שאלת רשות אחת.

כמה זמן ניתן למבחן
הזמנים משתנים בכל
מקום מבחן אך באופן כללי
נעים סביב שעתיים .עיינו
בפרסומים ובדקו כמה זמן
יש לכם במקום המבחן שלכם

מבחן
המבחן נערך בסגנון 'מבחן אמריקאי' כשלכל
שאלה ארבע תשובות אפשריות ,ועל הנבחן
לסמן את התשובה הנראית לו כנכונה .שים
לב! אפשר לסמן רק תשובה אחת שהיא נכונה
]לעולם אין לסמן  2תשובות[ סימון של שתי
תשובות יגרום לפסילת התשובה

מבחן
בקרוב :עשרות אלפים
מסביב לעולם ישתתפו
במבחן הראשון של 'דרשו'
עם תחילת המחזור החדש
בלימוד ה'דף היומי בהלכה'
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האם אפשר להסתכל בתוך המשנ"ב?
המבחן בספרים סגורים ,חל
איסור מוחלט לשוחח עם אחרים
בכל דרך שהיא
וכן אין לעיין בשעת המבחן
בסיכומים או באמצעי עזר אחרים.

הציון
תוכלו לקבל מידע על הציון שלכם במוקד הציונים
במספר  02-5609000שלוחה  1בהקשת מספר זהות.
הציונים מתפרסמים במוקד כשבוע וחצי לאחר עריכת
המבחן כמו"כ כל נבחן יכול לראות את הציונים שלו על
 24המבחנים האחרונים ,באמצעות מכשיר 'קהילות',
או 'נדרים פלוס' בכניסה לבתי הכנסת.

נטל את הד' מינים ביד אחת ,האם יצא? )ביו"ט ראשון(
אם
א מחלוקת ,ומספק יחזור ויטול בברכה.
מחלוקת ,ויש להחמיר בספק תורה לחזור וליטול בלי ברכה.
ב
ג לכו"ע יצא.
ד לכו"ע לא יצא.
איטר יד ,באיזה יד נוטל את הלולב?
א לכו"ע בימין שלו ,שהוא שמאל כל אדם.
ב לכו"ע בימין של כל אדם.
ג לשו"ע בימין של כל אדם ,ולרמ"א בימין שלו.
ד באיזה יד שירצה יטול.
ך שהחיינו על הלולב ביום הראשון ,עד מתי יכול לברך?
אם לא ביר
א אינו יכול עוד לברך.
ב רק ביום שני שבחו"ל הוא יו"ט ,יכול לברך.
שלישי ,אך מרביעי ואילך שעברו רוב הימים אינו יכול לברך.
ג רק עד יום
ד יכול לברך בשעת נטילה אפילו ביום האחרון.
אם בירך שהחיינו בזמן איגוד הלולב ,האם יצא?
א יצא.
ב לא יצא.
ג מחלוקת ,וחוזר ומברך ביום הראשון.
ד מחלוקת ,ואינו חוזר ומברך.
העשוי מכסף ,ונטלו כך ,האם יצא? )הסכמת האחרונים(
נתן את הלולב בכלי
א אם מניח ידיו תחת שוליו יצא.
ב אם אוחז את הכלי בדופניו ,יצא.
ג אפילו אוחז את הכלי בבית יד של הכלי ,יצא.
ד בכל אופן לא יצא.
כשמנענע כלפי מטה ,האם יש להפוך את הלוול
ל
ל

מסלול א'
שו"ע ומשנ"ב) .ללא 'ביאור הלכה' ו'שער הציון'(
וספרי 'החפץ חיים'

איך נקבע הציון?
במקביל להכנת השאלות למבחן מכינים
כותבי השאלות גם לוח ציונים ,וקובעים כמה
אחוז שווה כל תשובה .יש שאלות עם פרטים
רבים ויש שאלות פשוטות יותר ,וכמובן
ששאלה מורכבת שווה יותר אחוזים בציון
מתשובה פשוטה שיש בה רק פרט אחד.
בסדרים
לימוד של יותר מחצי שעה בתוך סדרי הלימוד
נחשב כלימוד בתוך הסדרים
מס' קוד
אם עדיין לא נרשמתם במשרדי דרשו ואין
ברשותכם קוד ,גשו בבקשה לאחראי 'דרשו'
במקום המבחן שלכם ובקשו ממנו טופס הרשמה
לנבחן חדש ,מלאו את הטופס והגישו אותו
לאחראי בתום המבחן ,את הקוד שלכם תקבלו
לאחר כשבוע ימים.
התקשרו למוקד 'דרשו'  02-5609000ולאחר מכן
לחצו כוכבית ,בהקשת מספר זהות תקבלו מענה
אוטומטי עם מס' הקוד שלכם ,שישמש אתכם
לכל סוגי המבחנים של 'דרשו'.
אין צורך בקוד נפרד לכל מבחן ,הקוד שלכם הינו
כללי ומתאים לכל סוגי המבחנים

סימון מס' ת.ז.
יש לרשום את מס' הת.ז .בשורה
העליונה משמאל לימין,

אופן מילוי המבחן
מבחן זה עובר בדיקה ממוחשבת
הקפד לכתוב  Xולא V

מסלול ב'
מסלול נרחב  -שו"ע ומשנ"ב' ,ביאור הלכה',
'שער הציון' וספרי 'החפץ חיים'

מבחן מס'  81יום שישי

עמוד 2

תשובות מבחן דף היומי בהלכה מס' 81
.1
.2
.3
.4
מסלול א
מסלול ב

.5
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

אסור) .תרנא סט"ו וסקנ"ט(
הראשון חייב ,ובשאר ימים נכון ליטלו) .תרנב ס"א וסק"ב(
ביום
זמן יכול להמתין עד אחר הסעודה) .תרנב ס"ב וסק"ח(
יום ראשון יפסיק ויטול מיד ,ובחול המועד אם יש

.13

אסור בכל אופן) .תרנג ס"א וסק"א ודרשו (1

.15

אם אין שם עירוב ,אסור לטלטלו חוץ לד'
חומש ,מותר להשתמש בחומש לצורך מצוה) .תרנו דרשו (4
אם הפריש

.14

18

שכלתה השדרה למעלה עד השדרה למטה) .תרנ ס"א וסק"ב(
מהיכן
זה חציצה ,כי מין במינו אינו חוצץ) .תרנא ס"א וסק"י(
אין
בספק תורה לחזור וליטול בלי ברכה) .תרנא ס"ב וסקט"ו(
מחלוקת ,ויש להחמיר
לשו"ע בימין של כל אדם ,ולרמ"א בימין שלו) .תרנא ס"ג(
בשעת נטילה אפילו ביום האחרון) .תרנא ס"ו וסקכ"ט(
יכול לברך
יצא) .תרנא ס"ו וסקכ"ט ושעה"צ לו(
בכל אופן לא יצא) .תרנא ס"ז וסקל"א(
להופכו ,ודעת המשנ"ב שאין להפכו) .תרנא ס"ט וסקמ"ו(
דעת הרמ"א שיש
צריך לחברו ,אך אינו מעכב) .תרנא סי"א וסקמ"ח מט(
לכתחילה
הערבות ,ויברך על נטילת ערבה ושהחיינו) .תרנא סי"ב וסקנ"ו(
יוסיף את

כך תוכלו לבדוק אם עניתם נכונה
עם סיום המבחן גשו לאחראי למסירת המבחן ובקשו ממנו
דף תשובות שנכתבו ע"י רבנים ת"ח ,בעיונכם בדף התשובות
תוכלו לקבל כיוון האם עניתם נכונה על השאלות שלכם ,כך
תוכלו להעריך במשוער מה יהיה ציונכם.

אמות ,ובבית אפשר לטלטל בכולו) .תרנה ס"א וסק"א(
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„רו  ‘‰ועוזו

‰סיום ‰עולמי פ"ב

’אורח חיים‘°
כדי לדעת איך לחיות כיהודי ≠ לדעת את הלכות
ישראל
כל הרוצה לחיות כיהודי אמיתי¨ עליו לדעת את המשנ“ב Æוכבר כתב מרנא ’החפץ חיים‘ בהקדמה ל‘משנה ברורה‘
שעיקר לימוד האדם צריך להיות בלימוד המביא לידי מעשה¨ ומי שאינו לומד הלכות שבת לא יימלט שלא יעבור
על איסור שבת החמורים Æלדעת ’משנה ברורה’ זה הכרחי °°°ואם לא עכשיו אימתיÆÆÆ

כדי ששמך יוזכר
ב‘ספר הגיבורים‘°
’ספר הגיבורים‘ עם שמות
והמצטרפים
הלומדים
ללימוד יונח על הציון הקדוש
של ’החפץ חיים‘°

2

כדי לזכות להיות
בן עולם הבא°
הבטחת חז¢ל∫ כל השונה הלכות בכל
יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא¨
הצטרף ללימוד ’הדף היומי בהלכה‘
דבר יום ביומו ב‘משנה ברורה‘ ≠ כדי
לזכות בהבטחת חז¢ל להיות בן עולם
הבא ™ °°°אפשר גם להבחן במבחני
’דרשו ‘ החודשיים ולקבל מלגהÆ

3

כדי להשתתף
בארועי הסיום°
לומדי ’הדף היומי בהלכה‘
והמקבלים על עצמם את
הלימוד יזכו לעדיפות בקבלת
כרטיס כניסה לאירועי הסיום
הגדולים שיתקיימו אי¢ה בארנה
בירושלים ביום חמישי ט ßאדר
א ßובמוצש¢ק י¢א אדר אÆß

ראדין!! רבי ,תורתך אנו לומדים!
התפילה

משלחת רבנים מגדולי וצדיקי
הדור שליט¢א יעלו על ציונו של
מרנא ’החפץ חיים‘ ויתפללו על

כל לומדי ’הדף היומי בהלכה‘
ב‘משנה ברורה‘Æ
ועל המקבלים על עצמם ללמוד
החל מהמחזור החדש של ’הדף
היומי בהלכה‘ שיחל בי¢ט אדר אÆß

הסגולה

מובא בחז“ל ובספרים הקדושים ענין
הסגולה הגדולה לעלות על קברו של
הצדיק שאת תורתו לומדים ”מתניתא
דמר קא מתנינן“ והצדיק עצמו יורד
להצילו מכל דבר Æוגדולה תהיה התפילה
והישועה לכל לומדי תורתו של ’החפץ
חיים‘ והמקבלים על עצמם להצטרף
ללימוד היומי של ’הדף היומי בהלכה‘Æ

השמות לתפילה

כל המקבלים על עצמם להצטרף
ללימוד ’הדף היומי בהלכה‘¨
יכולים לשלוח את שמם לתפילת
הרבנים בראדין ושמם ייכנס
ל‘ספר הגיבורים‘ אשר יונח
בצמוד לציונו הקדושÆ

מסירת שמות לתפילת הרבנים :באימייל∫  ≠ dirshu@dirshuglobalÆorgלכתוב בשורת הכותרת ראדין
בעמדות ’נדרים פלוס‘ ’דרשו‘ ≠ סיום ’הדף היומי בהלכה‘
בפקס077-318-39-69 :

1
4
קו המידע של ’דרשו‘∫
≤∞∑≤≠≥∏∞≠π≤π
קו השיעורים∫
∂∂∂≠≤≤≤≤≠∑∑∞ פקס∫
∞∑∑≠≥±∏≠≥π∂π
לקבלת לוח ’הדף היומי
בהלכה‘ ©לרשום בנושא לוח®∫
dirshu@dirshuglobalÆorg
מידע על תכנית ’הדף היומי
בהלכה‘ ©לרשום בנושא מידע®∫
dirshu@dirshuglobalÆorg
לפתיחת שיעור ב‘דף היומי
בהלכה‘ ©לרשום בנושא שיעור חדש®∫
dirshu@dirshuglobalÆorg
או ∂∞≤∞∞μ≤≠∑±±
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בוקר אחד ,כאשר נכנס להיכל הישיבה לקראת תפילת שחרית ,הורה
לו באצבעו ראש הישיבה ,מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל ,שיתקרב
אליו .לפליאתו ,כשניגש אל ראש הישיבה שמעו אומר כביכול לעצמו:
"אוחזת בי צמרמורת ...אוחזת בי צמרמורת "...התלמיד נבהל כהוגן" .קרה
משהו?" ,שאל את רבו בבהלה" .אולי ראש הישיבה אינו חש בטוב?",
הוסיף לשאול בחשש...
מאוצרותיו של הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
"אז יָ ִשׁיר מ ֶֹשׁה ּובְ נֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל" (שמות ט"ו ,א')
ָ

שמעתי פעם מעשה נפלא מאחד מרבני ישיבת פוניבז' בבני ברק:
בוקר אחד ,כאשר נכנס להיכל הישיבה לקראת תפילת שחרית,
הורה לו באצבעו ראש הישיבה ,מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל,
שיתקרב אליו .לפליאתו ,כשניגש אל ראש הישיבה שמעו אומר
כביכול לעצמו" :אוחזת בי צמרמורת ...אוחזת בי צמרמורת"...
התלמיד נבהל כהגן" .קרה משהו?" ,שאל את רבו בבהלה" .אולי
ראש הישיבה אינו חש בטוב?" ,הוסיף לשאול בחשש.
רבי דוד השתיקו באצבע על שפת פיו ואמר לו" :תקשיב לרגע מה
אני שומע מחדרו של המשגיח!".
כשהשקט השתרר בהיכל הישיבה ,נשמע לפתע קול נעים מחדרו
של המשגיח ,הגאון הצדיק רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל .הקול בקע
ועלה בנעימות מופלאה ,בעודו אומר 'אז ישיר'.
"בכל מילה שלו" ,מספר התלמיד" ,חשנו את ה'בשמחה הגדולה
ובנעימה' בהן יש לומר את 'שירת הים'!"" .אני מקבל צמרמורת",
אמר רבי דוד" ,מלהוכח כיצד יהודי יכול לומר בכזו צורה מרוממת
את 'שירת הים'!".
"דקות ארוכות" ,סיים התלמיד את סיפורו" ,היה רבי דוד דרוך
להקשיב לכל הגה ולכל צליל והברה של המשגיח .הוא התפעל
עמוקות כיצד נאמרת 'שירת הים' בכזו רוממות ובכזו התרגשות!".
הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל שליט"א ,מראשי ישיבת מיר ,ספר
כי שמע מהגאון רבי אברהם שמואלביץ שליט"א ,כי בעת לומדו
בפוניבז' ניגש פעם למשגיח בעיצומו של זמן חורף ,בסביבות חג
החנוכה ,והתבטא בפניו כי הוא חש קרירות מהקבלות אותן קיבל
על עצמו בימים הנוראים.
המשגיח ענה לו בהתרגשות" :בודאי שנופלים! היודע אתה מדוע?
מפני שמקבלים קבלות גדולות! צריך לקבל קבלות קטנות! ...הנה
דוגמא לקבלה קטנה" ,הוסיף המשגיח לומר" :לומר כל יום 'אז
ישיר' בכוונה ובשמחה! אך לצורך זאת ,יש ללמוד קודם התפילה
את פסוקי השירה ,עם פרוש רש"י ושאר מפרשי הפשט היסודיים.
20

משום שכאשר מכוונים ב'אז ישיר' ,הברכה של 'ישתבח' כבר נראית
אחרת ,וכן שאר כל התפילה נמשכת בהתעלות אחרת!."...

רבינו השל"ה זיע"א מביא בכתביו (יומא ,פרק דרך חיים) כמה
סגולות כיצד לזכות בדין .בין הדברים הוא כותב כך:
"יכוון בשירת הים שאומרים בכל יום ,לאמרה בקול ובשמחה רבה,
כאילו אותה שעה יצא ממצרים .שהרי אמרו במדרש 'ויסע משה את
ישראל מים סוף' (שמות טו ,כב)  -שהסיעם מעוונותיהם ,שנמחלו
על ידי השירה שאמרו .שכל מי שנעשה לו נס ואומר שירה ,מוחלין
לו על כל עוונותיו .והנה אחר שציוונו השם יתברך לומר שירה זו בכל
יום ,כדכתיב (שם א) 'ויאמרו לאמר' ,וכפי שנאמר בזוהר הקדוש
(ח"ב דף נד עמוד ב) שרוצה לומר ,שנאמר אותה בכל יום בשמחה
רבה כשעה ראשונה שאמרנו אותה .ודאי כוח סגולת כל יום כשעה
ראשונה שאמרנו אותה!".
כעין זה מצינו בזוהר הקדוש (פרשת תרומה ,קל"ב" :).בזמן שישראל
אומרים שירת הים ,מעטרין לכנסת ישראל בעטרה שעטרה לו על
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הים .וכשמגיעים לישתבח ,אז נוטל הקדוש ברוך הוא את הכתר
ההוא ומניחו לפניהם ,אז כנסת ישראל מתעטרת בשלש עשרה
מכילין דרחמי ,ולזה תקנו שיר ושבחה הלל וזמרה וכו' ,עד ומלכות".
וכך אמרו חז"ל (סנהדרין צא ,ב)" :אמר רבי יהושע בן לוי ,כל האומר
שירה בעולם הזה זוכה ואומרה בעולם הבא".
אדם אינו מודע לאוצרות הטמונים בתפילה שלו .הוא אינו יודע מה
כוחו לפעול ב'שירת הים' כשהיא נאמרת בכוונה והתבוננות .בידיו
למשוך משמים שפע של ברכה וישועה לו ולכל הנלווים אליו.
אולם לדאבון לב' ,אדם ביקר ולא יבין נמשל כבהמות נדמו' .האדם
נוהג בבטלנות ואינו מתבונן בדברים העומדים ברומו של עולם.
כפי שהיה אומר המשגיח מפוניבז'" :כאשר ישר מהמיטה הולכים
להתפלל ,התפילה היא המשך של השינה"!...

"המצה יוצרת ועושה מהאדם בריאה חדשה"
בספר 'דעת חכמה ומוסר' ,הכולל את תורתו של מרן הגאון הצדיק
רבי ירוחם ליוואויץ זצ"ל ,משגיח ישיבת 'מיר' ,מצאתי שיחה בלתי
מוכרת מהעתק לשונו הזהב של המשגיח עצמו.
לפני שנביא את הדברים ,נציין כי אחד מגדולי תלמידיו של רבי
ירוחם היה מורי ורבי ,מרן הגאון רבי דוד פוברסקי זצ"ל ,ראש
ישיבת פוניבז' .זכורני כיצד היה מרתת ופוחד להזכיר את רבו הגדול
בשמו ,וכינה אותו רק בתואר 'המשגיח' ,מבלי להזכירו בשמו .כמו כן
כשהיה אומר 'הער זאגט' ( -הוא אומר) ,היינו יודעים שכוונתו לרבי
ירוחם .עד כדי כך היתה אימת רבו עליו.
סיפר לי בנו ,יבדל לחיים טובים ,ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דוב
פוברסקי שליט"א ,ששמע מסבתו הרבנית עליה השלום ,רעייתו
של רבי ירוחם ,שאמרה לו בזה הלשון" :אינני יכולה לפרט ,אבל
בטוחני שהוא היה מלאך!"...
בשיחה ,מתאר רבי ירוחם בהתפעלות מיוחדת את גודל עניין אכילת
מצה ,סגולותיה הנדירות והשפעותיה על נפש האדם .למתבונן
מפליא להיווכח עד כמה אנו דומים להולכים בחושך ,כעיוורים
המגששים באפילה ,ואיננו יודעים לנצל את הרגעים העצומים
והנפלאים המתגלגלים לפתחנו כל העת .זה לשונו:
"המתבונן במצוות מצה ,האם לא יראה שמצה אינה מצוה מעלמא
הדין? אינה מעולמנו? האם לא רואים שהמצה היא מהרקיע
השביעי? הרי אין מצב בעולם ,בשום אופן ,תרופה מהעולם הזה.
הרי מצה ממש מחייה מתים ,יוצרת ועושה מהאדם בריאה חדשה!
אין ערך ואין תרופה מהעולם הזה ,שיכולה לשנות את טבעי האדם,
ורק מן השמים היא ,ומי שהוא ,זולת יוצר האדם ,אי אפשר שייצר
כזה כלי ,שמייצרת יצירות ובוראת ומחדשת מציאות חדשה כמו
המצה!".
ובספרו 'דעת תורה' (פרשת צו) כותב רבי ירוחם" :מה שהפילוסופים
לא הצליחו לשכנע את החניכים שלהם בעשרות שנים ,בא לילה
אחד של ליל הסדר ,ונותן לאדם השקפה של אמונה!".
על פי זאת ,האיר מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל ,הארה
נפלאה :ב'ליל הסדר' מבקשים אנו בברכת המזון" :הרחמן הוא יזכנו

ליום שכלו טוב ,ליום שכלו ארוך ,ליום שצדיקים יושבים ועטרותיהם
בראשיהם ונהנים מזיו השכינה ,ויהי חלקנו עמהם".
זוהי בקשה נשגבה ,שאין אנו מזכירים אותה במשך כל עתות השנה;
ובכלל ,בכל ימות השנה אין לנו כלל עסק עם עניינים טמירים
ונעלים כעין אלו ,בתפילה ובברכות .מה המיוחד כל כך בליל הסדר
שמבקשים בו בקשה נשגבת זו?
אלא ,אמר הרב שטיינמן ,אמנם נכון שמושגים טמירים כשל ענייני
עולם הבא ,והשכר הצפון לנו לעתיד לבוא ,אין לנו עסק עמהם כל
השנה .הרי על זה נאמר (ישעיהו סד ,ג)" :עין לא ראתה אלוקים
זולתך" .אך בליל הסדר ,הלילה הכי מרומם של השנה ,שכולו רווי
אמונה והתרוממות רוח  -זוהי העת בה יש לנו את הזכות והיכולת
אף לדרוש בנסתרות ,ולבקש גם על דברים המופלאים מבינתנו
ורחוקים מהשגתנו!
עלינו מוטלת ,אפוא ,החובה לדעת ולנצל את אותן מרגליות טובות
ואבנים יקרות ,המתגלגלות דרך קבע לפתחנו .הרגעים הנדירים
והסגוליים הללו שווים לאין ערוך .בנקל יכולים אנו לזכות בימים
אלו להתרוממות שבכוחה לשנות את כל מהלך חיינו לטובה .אשרי
החכם המבין זאת ,ומשכיל לנצלם כראוי.

"וישלך אל המים  -וימתקו המים"
בין השיטין ,משני מקומות שונים בפרשתנו ,נוכל להאיר נקודה
נפלאה שיש לשים עליה דגש:
נתחיל בדוגמה מצויה המוכרת לנו היטב מבין כתלי בית המדרש,
כמעשים שבכל יום ויום .אברך ניצב על משמרתו בכולל בבוקרו
של יום ,לפניו ניצבות ארבע שעות תמימות של סדר א' ,שאמורות
להיות מוקדשות אך ורק ללימוד התורה ברציפות וברצינות.
פעמים רבות חש האדם בחוסר משיכה ללימוד .סימני עייפות
מכריעים אותו .עול כזה או אחר טורד את מנוחתו ,וכל אלה ועוד
גוזלים ממנו את החשק להתחיל במשימה שלפניו  -לשקוע בלימוד
הסוגיא.
לכאורה ,כיצד ניתן להתגבר על כך? מה העצה נגד תופעה כה
מוכרת?
חז"ל אומרים (שיר השירים רבה ה ,ב) שהקדוש ברוך הוא מצפה
ומבקש מאתנו " -פתחו לי פתח כחודו של מחט ,ואני אפתח לכם
פתח כפתחו של אולם" .כלומר אין מוטלת על האדם חובה לפעול
ולעשות אלא מה שבגבול היכולת והכוחות שלו .מכאן ואילך,
הקדוש ברוך הוא ישלים ויעשה את שלו להשפיע סיעתא דשמיא.
אך בכדי שהסיוע יגיע מלמעלה ,צריך שתבוא מצדו התעוררות
אישית שלו ' -לפתוח פתח כחודו של מחט' ,ולהראות מבחינתו
את ההשתדלות ,את הרצון ,כדי שיד ההשגחה העליונה תהיה לו
לעזר וסיוע להשלים את הדבר בכי טוב; גם אם על פי דרך הטבע אין
ביכולותיו המוגבלות של אותו אדם ובסגולותיו האישיות להשלים
זאת בכוחות עצמו.
כעין זה אומרים חז"ל גם במסכת יומא (לט ,א)" :תנו רבנן,
'והתקדשתם והייתם קדושים'  -אדם מקדש עצמו מעט ,מקדשין
המשך בעמוד 29
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כצפוי ,במחלקת המציאות בחברת התחבורה הגיבו בביטול ,לא שמעו
על תפילין כאלה שהגיעו לאף סניף בארץ .לך תחפש תפילין שאבדו בין
עשרות אלפי אוטובוסים המשוטטים בישראל ,וכל מהותם נדודים ממקום
למקום ...בני המשפחה החליטו לשנות כיוון :חדלו מלחפש ומלהתקשר,
ופשוט החליטו להודות לאבא שבשמים שהעלים מהם את התפילין!
וגם כיצד כמה מילים פתחו שבילי הבנה בלימוד הגמרא למשפטן הממולח?
הרה"ג אשר קובלסקי שליט"א
"אז יָ ִשׁיר" (שמות ט"ו ,א')
ָ

כל יהודי ויהודי ,באשר הוא ,משורר ,מודה ומשבח לבורא עולם
על הניסים אשר גמל עמו ,על חסדיו הרבים .אנו מקדישים חלקים
גדולים מהתפילה הקבועה ,מברכת המזון ומתפילות מזדמנות כדי
להודות ,ואינספור פעמים ביום נושא יהודי את עיניו השמימה,
ואומר 'תודה ,תודה אבא שבשמים!'
כל אדם שמתבונן ,ולו לשעה קלה ,לבו מתרונן בקרבו ונפשו
עולצת מאליה בשירת ההודאה לבוראה .מהרגע בו היהודי פוקח
את עיניו בבוקר במילים 'מודה אני' ,ועד הרגע בו הוא עוצם אותן
בשירת השבח 'אדון עולם' .הן בכל רגע ורגע ,בכל צומת בחיים
ובכל התמודדות שגרתית ,הוא חש את יד בורא עולם המלווה
אותו ומנווטת את דרכו ,ועל כך לבו מתרונן בשיר ושבח.
כשהכל מצליח ,נחמד ופורח ,קל לו לאדם לשורר ולהודות .אבל
גם כשהמצב מסתבך ,כשמתחילה התמודדות ,כשצפים קשיים
 לא רק שאף אז חייבים להודות ,אלא שהאנשים המודים לה'בעת הקושי ,המעצימים הודאה בשעת צרה ,אלו שליבם מתרונן
להודות על הקושי עצמו  -מספרים כי ההודאה הזו נותנת להם
כוחות ,מעצימה אותם ,מאפשרת להם להתמודד טוב יותר ,וגם
פותחת להם שערי שמים לפתור את המצוקה ולקרב את הישועה
הנכספת.
וכאן גואה השאלה :האומנם? וכי אפשר להודות גם בעת הקושי?
האם ניתן לשורר תודה לאבא שבשמים גם כשלא חשים בטוב
ובנעימים?! מנין הכוחות להודות מעומק הלב על מה שנראה כה
סבוך וחשוך? ומה באמת עוצמת ההודאה ,ככח עוצמתי במיוחד
לפתוח את שערי השמים ולהרעיף ישועות בלתי נתפסות?!
התשובה היא ,שההודאה בעת הקושי מטמיעה באדם אמונה,
ביטחון חזק .אדם שמודה לה' על הקושי  -מבטא בכך שהוא בטוח
שזה מתוכנן ,שהוא מאמין שיש לו מטרה טובה ,שהוא יודע שהדבר
אינו טעות או תקרית בלתי צפויה ,אלא שאבא שבשמים תכנן את
הנסיון לפרטי פרטיו ,והוא בוודאי לטובתו .ולכן ,ההודאה מעצימה
בו כוחות של אמונה וביטחון ,מאפשרת לו לצלוח את הקושי
22
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בקלות יחסית  -כי הוא חש בטוח ומלווה בידי בורא עולם...
את הגילוי הזה חושף הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע,
במילים 'אז ישיר' שבפרשתנו ,בהן הוא מגלה נופך נוסף' :אז'  -הוא
בזמן שעמדו ישראל על שפת הים ,המצרים מאחוריהם ממטירים
עליהם חיצים ואבנים ,והים הסוער לפניהם .הם מבינים כי נקלעו
לצרה צרורה ,שונאיהם הגדולים ביותר סוגרים עליהם מכל עבר,
הים עומד לפניהם כחומה בצורה שאינה מאפשרת מעבר ,הם
נושאים עיניהם השמימה בתפילה ו...
אז עולה בליבם לשיר שירה .אז הם מחליטים להודות .כי הם
מבינים שאביהם שבשמים הביא אותם למצוקה הזו ,והם מאמינים
בו יתברך ,למרות האתגר אותו הוא מציב בפניהם ,ובטוחים בידו
החזקה ובזרועו הנטויה שהביאתם עד הלום  -אל הקושי הזה.
והאמונה הזו הביאה אותם אל הצורך לשיר שירה ולהודות מעומק
הלב!
ובסופו של דבר ,זה מה שהביא להם את הישועה הנכספת ,בנס
פלאי שאין שני לו ,כאשר הים נבקע ובני ישראל הלכו בתוך הים
 ביבשה .זהו נס ייחודי ונדיר ,נס שעצר את הנשימה בעולם כולו,נס שיכול לקרות רק כאשר יהודים מודים מתוככי הקושי ,מעומק
הכאב!
מתברר ,שדווקא כשהעתיד נראה מסובך ,דווקא כשהקשיים
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גדלים ,דווקא כשהאופק חשוך  -דווקא אז ההודאה פותחת פתח
ייחודי ,מי שזוכה להודות ברגעי הקושי  -פותח לעצמו עתיד חדש,
קסום ופלאי .אבא שבשמים מצפה לראות כי בניו מודים לו ,וכשהם
עושים זאת  -הוא מעניק להם סיבות טובות מאוד להמשיך להודות
לו מכל הלב!
הבה נאמץ את המסר העולה מפרשת השבוע ,משירת ההודאה שעל
שפת הים .גם כשנראה שהכל אבוד ,הקשיים מצטברים ,הכל סוגר
מכל הכיוונים  -דווקא אז נודה ונשבח לה' על כל חסדיו עימנו ,ניתן
לעצמנו את הזכות להתחבר אליו בדברי שבח ושירה .כך נטעין את
עצמנו בכוחות לשרוד את הקשיים ,ובעיקר  -לצאת מהם מחוזקים
ומאושרים!

רגע שפתח את השער...
סיפורו של רוני ,הוא סיפורו של נער צעיר שלא זכה להתחנך
על ברכי התורה והמצוות ,והעביר את שנות נערותו בין כתלי
הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב ,עד שהפך לעו"ד
מן המניין במשרד עורכי דין נחשב .כשהגיע קרוב-קרוב לפיסגת
שאיפותיו עד אז ,גילה לפתע את בורא עולם והוקסם מהיכולת
של בני האדם להתחבר אליו...
עד מהרה זנח רוני את עיסוקיו הקודמים ,והתמקד בלימוד התורה.
הוא עבר לכולל ירושלמי נודע ,עזב את כל תענוגות ומאוויי העולם
הזה ,והניח את כל כובד משקלו על לימוד ההלכה וספרי מוסר,
התחזקות ביראת שמים ,ורצון להתקרב עוד ועוד לבורא עולם.
הוא ישב ולמד בשקיקה ,משתדל להתעלות ככל יכולתו.
אפס ,כי דבר אחד עמד בדרכו ,מכשול משמעותי מאוד .לימוד
הגמרא .השפה הארמית ,מבנה הגמרא ,המחלוקות הנפוצות  -כל
אלו לא הצליחו להיכנס ללבו ,שנותר אטום וחתום .מוחו שהיה
גאון בלימודי משפטים ,התברר כסתום לחלוטין בלימוד הגמרא,
דברי הגמרא לא מצאו מסילות ללבו.
שנים חלפו .רוני התחתן והקים בית בישראל ,את ההלכה הכיר על
בוריה ,גידל ילדים בשמחה ובטוב לבב ,ורק תחום אחד נותר מחוץ
להישג ידו ,נשגב מבינתו :הגמרא הקדושה .לבו חישב להישבר,
הן זהו הלימוד בו עוסקים כל בני ישראל בכל הדורות ,האם נגזר
עליו להתנזר מלימוד זה? האם אינו זכאי לחוות את צוף מתיקות
הגמרא?!
הזמן שחלף לא הקהה את הכאב ,אלא העמיק אותו .הוא כמעט
נשבר ,מדי יום ביומו שב וניסה ,אך כבר החל להתייאש .לא פעם
ישב מול הגמרא ובתום שעה ארוכה של נסיון נוסף שאיכזב  -זלגו
עיניו דמעות כאב טהורות ,על העובדה כי גם הפעם המאמץ לא
צלח .שינויי חברותות ,ספרי עזר ,אבחונים מקצועיים ,שיעורים
פרטיים  -את כל אלה ניסה והתאכזב ,הכאב הגדול שהלך והצטבר
בלבו הפך לגוש תסכול מחניק ,ואין לאל ידו להושיע...
באחד הימים ,בשיחה סתמית עם אחד מידידיו ,סיפר לו החבר על
כח ההודאה' .יש קסם פלאי שטמון בהודאה'  -סח החבר ' -קסם
שאי אפשר להסביר אותו .ככל שהמצב יותר מסובך ויותר קשה,

אפס ,כי דבר אחד עמד בדרכו,
מכשול משמעותי מאוד .לימוד
הגמרא .השפה הארמית ,מבנה
הגמרא ,המחלוקות הנפוצות  -כל
אלו לא הצליחו להיכנס ללבו,
שנותר אטום וחתום .מוחו שהיה
גאון בלימודי משפטים ,התברר
כסתום לחלוטין בלימוד הגמרא

ועדיין האדם מודה להשם  -הוא חש כי כוחותיו הופכים רעננים,
קירבת אלוקים יקרת ערך כובשת את לבו .ההודאה היא מגנט רב
עוצמה שמחבר את היהודי לאביו שבשמים ,מטעין אותו בכוחות
חדשים לצלוח את כל האתגרים שבפניו'  -אמר החבר בעיניים
נוצצות...
רוני שמע ,התבונן ,למד עוד על כח ההודאה ,ובכל זאת חש שאינו
מתחבר .האומנם? הניתן להודות לה' גם על מה שנראה רע? היתכן
לשורר תודה כשהכל נראה כה מסובך? האם שייך שיהודי יתרונן
בשבח לאבא שבשמים גם כשהכל כה חשוך?! איך עושים את זה,
האם זה עובד?!  -שאל את עצמו פעם אחר פעם...
ויהי באחד הימים ,שוב התיישב רוני לנסות ללמוד גמרא .הפעם
הצטייד בספר חדש שזה עתה יצא לאור ,יחד עם חברותא מקצוען
בהסברה .שוב הקדיש שעתיים ללימוד שורותיים ,ושוב חש כי
הגמרא הכתובה בארמית  -נראית לו כיפנית או סינית עתיקה .הוא
פשוט לא מבין כלום!
רוני קם מהכסא בזעף ,ויצא לרחוב להתאוורר .הוא חש מחנק
שחוסם לו את האוויר ,חש כמעט זקוק להחייאה ...שוב הנסיון
הזה ,שוב האכזבה ,שוב התסכול .די ,הוא כבר לא מסוגל ,מרגיש
אבוד במערכה!
הוא עומד ברחוב ,רגליו מוליכות אותו אנה ואנה ,משוטט לאטו,
מגיע אל קצה השכונה ,ועומד על צוק גבוה ,ממנו נצפה נוף מרהיב
של הרי ירושלים .הערב כבר ירד ,שמיכה קטיפתית כהה עוטפת
את היקום כולו ,והנה הוא ניצב כאן לבד ,רק רוני ואבא שבשמים,
ולב מרוסק מבפנים...
הוא רצה להתפלל ,שאף לבקש ,אבל לא הצליח להוציא הגה .הוא
חש שהוא רוצה להשתפך בדמעות תפילה לאבא שבשמים ,אך אינו
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מסוגל ,התסכול חזק ממנו .ואז ,נזכר בכח ההודאה ,ומפיו פרצה
שאגה אדירה' :רבונו של עולם ,תודה!' - - -
איש לא שמע אותו ,איש לא הבחין בו .האופק היה חשוך ,רק
כוכבים נצנצו מרחוק .הוא לבד ,ולבו נפתח כמעיין נובע' :אבא
שבשמים - ',לחש בעיניים דומעות' ,תודה! תודה על שנתת לי את
הכח לגלות אותך ,תודה על שנתת לי כל כך הרבה הצלחות בחיים.
ותודה ,תודה על הקושי בהבנת דברי הגמרא .אינני מבין למה
זה טוב ,אבל אני בטוח שאתה עושה לי רק טוב ,אז אני מודה לך
מעומק הלב על השעות בהן אינני מתקדם ,על המאמצים שלי
שאובדים לשווא ,על האנרגיות הרבות שאני משקיע ללא הצלחה.
תודה על הקושי הזה ,תודה על שדברי הגמרא חסומים וחתומים
בפניי .ואני מבטיח שאמשיך לנסות בכל הכח ,וגם אם לא אצליח -
אשוב ואודה לך על הקושי הזה!'
שעה ארוכה ישב על סלע במרומי הצוק הגבוה והודה לאבא
שבשמים ,על הקושי הבלתי נסבל המלווה את חייו .הוא חש כי
גוש המחנק והתסכול מתרופף לאטו ,מפנה מקום לרגשות קירבת
אלוקים ויד טובה של אבא שמלטפת ,מלווה ,בונה ומנווטת .הוא
חש כי כל הקושי היה שווה כדי לחוש את הרגע הקסום הזה ,בו
הודה לאבא על הקושי ,כן ,על הקושי הכי מאיים בחייו .עתה חש
כי הוקל לו ,ויש בו את הכוחות לשוב ולנסות מחר מחדש...
ביום המחר שב רוני להיכל בית המדרש ,ופתח שוב את הגמרא.
הוא חש כי שיחת התודה אמש עם אבא שבשמים רוממה אותו,
קירבה אותו ליעדו .לראשונה בחייו ,באותו יום הצליח ללמוד
ולהבין כמה שורות שלימות ,הוא הפך למאושר באדם ,וכמובן -
הודה על כך לבורא עולם בשמחה ובטוב לבב ,בנפש משתפכת
ובלב מתרונן.
ומאותו היום ,נפתחו לו שערי החכמה ,לפתע הצליח ללמוד
ולהבין .עם הזמן הלכה הבנתו והשתפרה ,והוא הצליח לזכור,
לנתח ,להקשות ולתרץ .כיום הזה ,מסופר בספר 'האמנתי ואזמרה'
המביא את סיפורו המרגש ,הוא כבר עמל על הוצאת ספר בהלכות
שבת לאור עולם ,מבוסס על דברי הגמרא ומפרשיה ,שקנו שביתה
בלבו...
מתברר ,שקושי להבין לימוד ,או להתחבר לתורה ,התמודדות
במציאת שיעור או חברותא ראויה ,וכל קושי אחר הכרוך בחיבור
וקשר אמיתי עם התורה  -כל אלה ניתנים לפיתרון ואפילו די
בקלות .ההודאה לה' על ההתמודדות ,נשיאת העיניים השמימה
בתודה על כל מה שעובר עלינו ובפרט על הקשיים להבין ולהשכיל
בדברי תורתו  -פותחת את שערי החכמה ומעניקה את החיבור
לדברי תורה.
וככל שנקדים להודות לבורא עולם על חסדיו עימנו וגם על
הקשיים ,ככל שנשפר את כח ההודאה שבליבנו על מה שטוב
וגם על מה שנראה פחות טוב ,ככל שליבנו יתרונן ופינו יביע שיר
ושבחה לאבא שבשמים על כל העובר עלינו לטוב או למוטב  -כך
נזכה שבורא עולם יפתח את ליבנו בתורתו וישים בליבנו אהבתו
ויראתו!
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גיליון שהוביל למשפחתון...
הסיפור הבא מתחיל דווקא בגיליון זה' ,פניני פרשת השבוע' ,גיליון
 - 198חג הסוכות תשע"ט .מסתבר ,שהגיליון האמור הגיע לביתו
של ידידי הרב אבא חייא רייזמן שליט"א בדיוק ברגע הנכון...
ומעשה שהיה כך היה:
עד לפני כחצי שנה ,התגוררה משפחת רייזמן בשכונת רוממה
בירושלים .צרכי הפרנסה גדלו ,והמשפחה החליטה לפתוח
משפחתון בבית ,כשהאם תהפוך לעקרת בית ובד בבד תטפל
בתינוקות בבית בשעות היום .לצורך כך הוצרכה המשפחה לעבור
לדירה גדולה ורחבת ידיים ,עלויות השכירות האמירו מהישג ידם,
אך הכל היה שווה כדי להגיע לרגע בו ייפתח המשפחתון ,צהלת
התינוקות תמלא את החלל ,והמשכורת הנשאפת תיכנס מדי
ראשון לחודש...
המשפחה עמדה בכל הדרישות ,ההתאמה היתה מושלמת ,נדרש
רק שהמרכזת תבוא ותאשר וחיש קל המשפחתון ייפתח .אלא
שהיא דוחה את ביקורה יום אחר יום ,שבוע אחר שבוע .בינתיים
משולם הון עתק עבור שכירות ,החובות הולכים ותופחים ,ולא
נראה כי יש מוצא .מה עושים עכשיו?
ואז ,בהשגחה פרטית מופלאה ,מישהו בישר להם כי בירושלים תם
הביקוש ,אבל בבני ברק הדרישה למשפחתונים גבוהה מהצפוי.
'אם תעברו לבני ברק ,אזי יש סיכוי לפתוח את המשפחתון בקלות
ובמהירות' ,אמר הלה ,והמשפחה ,בלב כבד ולאחר התלבטות לא
פשוטה ,החליטה ללכת על המהלך .בחופשת חודש אב תשע"ח
ארזה המשפחה את מיטלטליה ,ועברה לבני ברק .המאמץ לא היה
קל ,אבל התקווה היתה גדולה...
אלא שגם כאן לא היתה הדרך סוגה בשושנים .שוב ניסתה האם
לקבל רישיון מתאים להפעלת משפחתון ,ושוב גילתה הררי
בירוקרטיה ,טפסים ,אישורים ,המלצות ומבחנים ,עד לאישור
המיוחל .בכוחות נפש אדירים הסתערו בני הזוג על המשימה,
התאימו את הבית ,חתמו על המסמכים ,הסדירו את כל התנאים,
ושוב המתינו לאישור שבושש מלבוא...
היתה זו תקופה קשה ,קשה מאוד .לאחר שהמשפחה הוציאה הון
עתק בירושלים על שכירות וציוד ,ושוב בבני ברק הוצאת ענק על
התאמת הבית וציוד ,עדיין לא נראה האור בקצה המנהרה .חברים
וידידים כבר החלו להעיר על התבונה שבמהלך ,לעזוב את העיר
המוכרת והחביבה לטובת הרפתקאה מוזרה שכזו .השבועות
עוברים ביעף ,החובות עולים ומשתרגים עוד ועוד ,והישועה אינה
נראית באופק...
ואז ,בתום חודש אלול רווי מהמורות וקשיים ,הגיע חג הסוכות,
ובהשגחה פרטית מופלאה ,הגיע לידיהם גיליון זה ' -פניני פרשת
השבוע' ,שגיליון חג הסוכות שלו עסק בנושא כח ההודאה .בני
המשפחה החליטו שבמקום לחוש את החסר ולהתמודד עם כל מה
שלא הולך ,יש לשנות את השיטה לטובת העצמת רגשות הודאה
על כל מה שיש וגם על מה שחסר ,לעורר בלב תודה נרגשת לבורא
עולם על מה שטוב ,וגם על מה שנראה בינתיים פחות טוב...
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ומאז ,הפך ביתם למקהלה של הודאה נרגשת לה' בכל עת מצוא.
תודה אבא שבשמים על החובות ,תודה על הקשיים .תודה על
הפרנסה שאיננה ,ותודה על כך שאיננו מבינים .תודה ,מכל הלב,
מעומק הנשמה ,תודה אבא!
וזה לא קל .יום אחר יום לחוש אבודים במערכה ,מול הררי חובות
ופרנסה מובטחת שנעלמה ,ובכל זאת לשיר תודה ,למרות הקושי.
ולפתע ,חשו כי ליבם מתחדש בתחושה מרוממת של קירבת ה',
של קשר קרוב לאבא שבשמים .הקושי לא הלך לשום מקום,
הבעיה לא נפתרה ,אבל הלב השתנה ,משהו בנשמה התעלה,
לפתע הם הרגישו קרובים כל כך לאבא שבשמים ,נתונים בידו,
מחוברים אליו באמת!
ובכל זאת ,הזמן חולף והישועה לא נראית באופק .בחוסר ברירה
החליטה האם כי תנסה להתקבל לעבודה אחרת ,וכבר החלה
להתקדם בכיוון הזה .לפתע ,ללא כל התראה וללא כל השתדלות,
בלי כל לחץ או תחנונים ובקשות ,פתאום זה קרה:
המרכזת העירונית התקשרה ובשורה בפיה :האישור המיוחל הגיע,
והמשפחתון יכול להיפתח תיכף ומיד!
עיניה של האם נקרעו בהפתעה ,היא לא היתה בטוחה שהיא שומעת
נכון ...הנה כי כן ,ברגע הכמעט אחרון ,ידו של בורא עולם שהיתה
עימם ,הביאה להם את האישור לו נכספו כל כך .חלום המשפחתון
המלווה אותם מזה כשנה וחצי קם והפך למציאות ,ואת הנס הגדול
היה ניתן למשש בידיים:
כן ,כח ההודאה הוא ששינה את התמונה .המצב נראה היה כאבוד,
הסחבת נמשכה ללא הרף ,הבירוקרטיה לא נגמרה .אבל כח
ההודאה יצר להם חיבור עמוק עם אבא שבשמים ,העצים את ליבם
והעניק להם כוחות לעמוד באתגר ,ולבסוף  -גם הביא את הישועה
הנכספת...
הסיפור המופלא ,אותו שמעתי מידידי גיבור המעשה ,חושף בפנינו
את עוצמת ההודאה בעת הקושי ,הכוחות שהיא מעניקה ,העוצמות
שהיא מטעינה .יהודי יקר ,אם אתה מתמודד ,אם קשה לך  -התחבר
נא לכח ההודאה ,תטעם את המתיקות שטמונה בהתרפקות על
אבא שבשמים בשמחה ובטוב לבב ,בהודאה ובדברי שבח מעומק
הלב.

וככל שנכביר בהודאה ,ככל שנרבה בה ,ככל שנוסיף ונקנה לה
מעמד ומקום בליבנו  -כך נזכה שהיא תעצים את הקשר שלנו עם
בורא עולם ,את החיבור אתו ,וגם נפתח לנו שערי שמים ,לשפע של
ישועות נכספות ,ברכה והצלחה!

תפילין צפוניות ששבו...
כל המאמצים עלו בתוהו ,החיפושים העלו חרס .בני משפחה
ירושלמית חיפשו אחר עקבות התפילין של הבן ,שפשוט אבדו בלי
להותיר כל סימן וזכר .לפתע נזכרו כי כנראה נשכחו באוטובוס ,אי
שם ,הרחק הרחק ממקום מגוריהם ,והיטב הבינו כי מדובר במאמץ
אבוד מראש....
כצפוי ,במחלקת המציאות בחברת התחבורה הגיבו בביטול ,לא
שמעו על תפילין כאלה שהגיעו לאף סניף בארץ .לך תחפש
תפילין שאבדו בין עשרות אלפי אוטובוסים המשוטטים בישראל,
וכל מהותם נדודים ממקום למקום ...בני המשפחה החליטו לשנות
כיוון :חדלו מלחפש ומלהתקשר ,ופשוט החליטו להודות לאבא
שבשמים שהעלים מהם את התפילין!
במשך חודשיים נמשכה שירת ההודאה על אובדן התפילין ,פשוט
כך .ואז ,בהפתעה מוחלטת ,התקשר מישהו ובישר כי מצא תפילין
אי שם בצפון הארץ ,נהג אוטובוס הגיש לו אותן והוא מבקש לקיים
'השבת אבידה' ...אז התברר ,כי כל החיפושים היו למעשה אבודים
מראש ,חסרי סיכויים .אבל להודאה יש כוחות אחרים ,והם יכולים
להביא תפילין מהצפון הרחוק אל המשפחה הירושלמית ,נגד כל
הגיון...
סיפור נפלא זה ,שפורסם בקו 'קול תודה' מפי בעל המעשה ,מוכיח
עד כמה ההודאה היא כח עוצמתי ,שמצליח לפעול גם כשנראה
שאין סיכוי .המטרה של הקושי היא לגרום לנו לשאת עיניים
השמימה ,הבה נעשה זאת בשמחה ובהודאה ,מכל הלב והנשמה,
ונזכה לראות את הישועה בקרוב!
לשליחת תגובות לכותב הטור ולקבלת העלון
של הרב אשר קובלסקי :במייל ,כתבו ל6182918@gmail.com-
מתוך הספר המפואר פניני פרשת שבוע
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אחרי מחשבה חוזרת ,הודיע לי שהמבחן יחכה לי תלוי על דלת ביתו
מבחוץ באמצעות מגנט ,כדי שלא ניפגש פנים מול פנים ,ואחרי שאני
יחזיר את זה ,אעדכן אותו טלפונית ,והוא ישלח את זה חזרה ל'דרשו'...
שאלון נבחני ה'דף היומי בהלכה' לקראת הסיום הגדול חורף תשפ"ב
הרב אהרן כהן
האווירה מתחילה להתחמם ,הפטיר לי אחד מרכזי 'דרשו' המסורים
ביום חורפי בדייקא .ואכן הדבר מורגש כבר באוויר .עצם הדיבורים
והפרסומים על מעמדי הסיומים מעלים את המודעות על המציאות
הברוכה בה רבבות יהודים זוכים לסיים את לימוד המשנה ברורה.
כשללא ספק עיקר התועלת היא שזה גורם ומביא לעוד ועוד
לחשוב מחדש על הרעיון אולי יזכו גם הם להיות מלגיונו של מלך
יודעי ההלכה המובטחים לעולם הבא.
השבוע פנינו לשיחה עם הרב מיכאל רוטנר מכולל תפארת שלום
קרית הרצוג ב"ב הנמנה אל אחד מאלפי הנבחנים שלא פספס שום
מבחן מתחילת המחזור הנוכחי .וביתר פירוט להבין הדבר לנכון,
נפרט ,שמדובר על; קרוב לשבע שנים ,מעל לשמונים חודשים ,של
לימוד סיכום שינון וחזרות כולל עמידה בכור המבחן ,בלי ויתור או
פספוס .כך שבהחלט שווה לקורא ולהחכים מפרי ניסיונו העשיר
והמאושר.
מתי הצטרפת ללימוד הדף היומי בהלכה?
ברוך השם ,נשמע הוא מרוגש ,זכיתי מיד בתחילת המחזור הנוכחי
להצטרף ללימוד וכן למסגרת המבחנים המיוחדת מדי חודש.
מה גרם לך להצטרף ולהבחן על ה'דף היומי בהלכה'?
המעמדים הגדולים והייחודים ש'דרשו' מארגנת ומשקיעה בהם
מלוא הכח והרבה מח בהחלט מוכיחים את עצמם .מתבטא
הוא מאושר .גם אני אישית ,בעקבות המעמדים מעוררי ההוד
שהתקיימו עם סיום המחזור הקודם לכבוד לומדי ומסיימי המשנה
ברורה ,נתעורר בליבי רגש רב וחשק עצום שגם אני אזכה להיות
מהמסיימים המאושרים.
כמובן ,שבהמשך עם הצטרפותי ללימוד ,החשק רק התגבר ,בשילוב
שיחות עם חברים ומכרים שגם הם הצטרפו להשקיע בלימוד וידיעת
הלכה ,לצד הפרסומות המדרבנים בהתחלת כרך חדש וכדומה ,שגם
הם מוסיפים התחדשות ודרבון.
מהו סדר לימודיך במשך החודש ,לפני המבחן החודשי?
במהלך החודש יש לי לימוד יומי קבוע עם חברותא ,כך אנו
מתקדמים באופן מסודר וקצבי במשך כל החודש בלימוד רגוע
בהבנה ברורה מלא טעם וסיפוק.
בהמשך ,בימים האחרונים שלפני המבחן החודשי ,אני מוסיף חזרה
מקוצרת על כל החומר הלימוד החודשי מתוך ה"תמצית" העלון
הידוע לסיכום לימוד המשנ"ב בסדר ה'דף היומי בהלכה'.
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זכור לך איזה סיפור מיוחד של השקעה בלימוד/השתתפות במבחן
וכדומה?
כל חודש זה סיפור שמח מחדש .מגיב הוא בטבעיות .אך בהחלט
זכור לי משהו שנכנס לי חזק בראש .היה זה בימים האלו שכולנו
מעדיפים לא להיזכר בהם ,היה זה בימי ערב פסח תש"פ .העולם
כולו היה מושבת בעקבות הווירוס המסתורי ,מצב ואווירה של פחד
שרר בקרב הציבור שחשש לצאת מהבית או להיפגש עם אנשים.
כך או כך; הגיע זמן המבחן החודשי ,כשב'דרשו' כמובן מוצאים
פתרון לכל בעיה ,הזדרזו לפרסם על מבחר האפשריות להשתתפות
במבחן ,כשאחד מהם היה הדפסת ומילוי המבחן בבית ושליחתו
חזרה למשרדי דרשו.
לי לא היה מדפסת בבית ,אך טלפנתי לחבר שיש לו ובקשתי ממנו
שידפיס לי את המבחן ,ואחר כך ישלח עבורי חזרה את המבחן.
הבעיה הייתה שהוא ישב סגור בביתו ,ופחד להיפגש עם אנשים,
נסיתי להעביר לו את הרגשתי שמדובר על מקרה של 'פיקוח נפש',
כי אני חייב להישאר בתוך המסגרת ,יהיה מה שיהיה.
אחרי מחשבה חוזרת ,הודיע לי שהמבחן יחכה לי תלוי על דלת ביתו
מבחוץ באמצעות מגנט ,כדי שלא ניפגש פנים מול פנים ,ואחרי
שאני יחזיר את זה ,אעדכן אותו טלפונית ,והוא ישלח את זה חזרה
ל'דרשו' .כך שבסופו של דבר ברוב סייעתא דשמיא זכיתי לעשות
את המבחן גם במצב הלא פשוט ולשמור על רצף המבחנים.
מה תוכל לציין כטיפ כנבחן וותיק?
מהניסיון שלי ,אני חושב שכדאי מאוד להשקיע לחפש חברותא
ללימוד קבוע בסדר ה'דף היומי בהלכה' .חוץ מהמחויבות שזה יוצר,
המשך בעמוד 28
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המשך מעמוד  | 1הגאון רבי משה שטרנבוך שליט"א
"אמר' :הן עם לבדד ישכן ,ובגויים לא יתחשב'' .עם' הוא קבוצת
אנשים החולקים ענין מסויים כשפה או עבר משותף .ואילו 'גוי' הוא
עם היושב בארצו .עם ישראל ,הוא 'עם לבדד ישכן'  -כי מה המקשר
בין יהודי ממרוקו  ,יהודי מרוסיה ויהודי מתימן? לא שפה ,לא תרבות,
לא עבר משותף ,רק האמונה והתורה! 'ובגויים לא יתחשב'  -אין לנו
מדינת לאום ,וכל שאיפותינו להגיע לארץ הקודש ,רק כדי לקיים את
המצוות התלויות בה..'.
"התחוללה מהומה ,אנשים קמו ומחו ,ורבים יצאו מבית הכנסת,
נשאר קומץ בלבד לתפילת מוסף...
"בדרכנו חזרה ,אמר לי ,והרי ילד הייתי ,איזו ענווה! וכך אמר' :הרי
הגעתי ללונדון כדי לאסוף כספים עבור הישיבה .לשם כך הלכתי
לבית הכנסת ,ונשאתי דרשה .לבסוף קוממתי עלי חלק נכבד מהקהל
והפסדתי את תרומותיהם .מדוע עשיתי זאת?!
"'כי ההצלחה  -ממרום .לא אני מביא את הכסף ,אלא הקדוש ברוך
הוא .אמנם מוטלת עלי החובה להשתדל ,אבל עיקר ההשתדלות
היא ברוחניות ,ואם צריך לעורר ולחזק בענייני השקפה  -זו חובתנו
הראשונית!'"...

"בענין זה שמעתי בהזדמנות אחרת ,מפי הגאון רבי אלחנן וסרמן
זצ"ל ,שפרנסתו של אדם קצובה לו ,ואין בכח ההשתדלות היתרה
להוסיף מאומה .אמנם 'בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו' ,ואם
ישתדל יותר ירוויח יותר ,אך יש לקדוש ברוך הוא דרכים רבות ליטול
את הכסף שירוויח בדרך זו .וכדברי המדרש (תנחומא מטות ה')
שהחוטפים מתנותיהם  -יאבדון.
"הקדוש ה'חפץ חיים' זצ"ל ,המשיל את הדבר לאדם שקנה חבית יין
כדי למכור יין לקידוש ולהבדלה ,ולהתפרנס מכך .יעצו חברו לקבוע
בחבית ברז נוסף ,ועל ידי כך יוכל למכור כפליים .אמר לו בעל החבית:
'אמנם אמכור כפלים ,אבל היין יגמר במהירות כפולה .תן לי עצה איך
להוסיף על היין שבחבית ,ואודה לך'...
"כך תוספת השתדלות לא תרבה את הקצבה שנגזרה בראש השנה.
אבל אם יקדיש מעתותיו לתלמוד תורה ,יוכל להוסיף לאותה קצבה,
כמו ששנינו (עבודה זרה יט ע"ב) ש'העוסק בתורה נכסיו מצליחין'"...

דבר שבקדושה .שאלו האם הוא קובע עתים לתורה ונענה באנחה.
פעם היתה התורה משוש חייו ,אבל עתה אין לו פנאי ,העסקים
בולעים את כל עתותיו...
סיפר לו רבינו ,שבשעה שהאויבים הקיפו את ארץ ישראל והמצב היה
מסוכן מאד ,הגיעה משלחת מחוגי המזרחי אל הרב מטשעבין זצ"ל,
וטענו שהם מבינים שיש להניח לבני הישיבות ולא לגייסם ,אבל בעת
חרום כזו חייבים לגייס כל אדם.
ענה להם הרב בפקחותו" :פעם נסע עגלון והעגלה נכנסה לביצה.
הסוס הכחוש לא עלה בידו לחלצה .פרק העגלון את המשא ,ולא
הועיל .חשב ומצא מוצא :פרק את הגלגלים מהעגלה הרי הם מחושקי
ברזל ,ומשקלם רב .אם יסירום תתנהל העגלה בקלות...
"אמרו לו' :שוטה שבעולם ,הלא דברים קל וחומר! אם העגלה לא זזה
עם גלגליה ,בלעדיהם ודאי לא תזוז'"...
כך אמר הרב מטשעבין" :אם המצב קשה כשבני הישיבות שוקדים על
תלמודם ,ו'מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים  -שהיו
עוסקים בתורה' (מכות י ע"א) .אם תגייסום על אחת כמה וכמה!"...

הגאון רבי אלחנן וסרמן זצ"ל ,שלח לגיסו הגאון רבי חיים עוזר זצ"ל,
שהמצב הרוחני בישיבה מעולה ,בני הישיבה לומדים בהתמדה
ומתעלים מיום ליום ,מאידך גיסא המצב הגשמי עגום ,המאפיות
מסרבות להקיף ,ואין לחם לאכול ,פשוטו כמשמעו .הוא נצרך לצאת
לחו"ל לגייס כספים ,אבל הוא חושש שאז ייהפך המצב .היעדרותו
תיצור רפיון בישיבה ויצא שכרו בהפסדו.
ענהו רבי חיים עוזר שיסע ,ויראה לקצר שהותו בחו"ל ככל האפשר.
באותם ימים נקלע משגיח הישיבה ,הגאון הצדיק רבי יעקב ישראל
לובצ'אנסקי זצ"ל ,לבית רבי חיים עוזר .נשאל על מצב הישיבה ,ואמר
שבגשמיות הוא טוב מאד ,אבל ברוחניות אינו במיטבו ,וצריך רחמי שמים.
תמה רבי חיים עוזר ואמר" :מגיסי ,ראש הישיבה ,שמעתי הפוך.
שבגשמיות המצב קשה מאד ,וברוחניות המצב נפלא!"
ענה משגיח" :אכן בגשמיות המצב קשה .אבל זה רצון הקדוש ברוך
הוא ,ואין לנו טענות .לכן אמרתי שהמצב טוב מאד ,כי כל מה דעביד
רחמנא ,לטב .אבל ברוחניות המצב תלוי בנו ,כי הכל בידי שמים חוץ
מיראת שמים ,ובזה חוששני שאין אנו עשים דיינו ואין אנו יוצאים ידי
חובתנו"...

רבינו שוחח עם גביר אחר ,בן תורה שנסחף לעסקים וליבו פתוח לכל

(לקט מתוך 'ויגד משה' – הגדה של פסח)

המשך מעמוד  | 26הרב אהרן כהן
מבקש הרב רוטנר להבהיר ,זה גישמאק אחר של לימוד בהנאה לצד
תוספת בהירות וברירות בכל הלכה הנלמדת והנרכשת.
מה תרצה להעביר לחברים או למכרים שלך?
מבחינתי ,המסר העיקרי שאני יכול להעביר בניסיון להבעיר את
הלב ,זה מה שאני אישית חוויתי וראיתי בעצמי ,שזה פשוט דבר
אפשרי ומעשי לזכות להיבחן על כל ה'משנה ברורה'...
28

צריך רק לרצות באמת חזק ועקביות רצינית .וכמובן ,ממהר הוא
לציין ,לא להשתכנע אף פעם מה'יצר הרע' שלפספס רק מבחן
אחד זה לא נורא ...כי זה שקר .ביטול מבחן אחד גורר ביטול נוסף
וכך הלאה .הרבה הצלחה לכולם.
לשליחת תגובות לכותב המאמר,
כתבו לa0533185209@gmail.com :
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המשך מעמוד  | 9מרן הגר"נ קרליץ זצוק"ל
צריך את זה הוא עובר איסור דרבנן בשוגג".
"כך גם בעניין המקררים המכניים .רבי ניסים הביא את דעתו של מרן
החזו"א זצוק"ל ,שלא לפתוח את דלת המקרר גם בשעה שהמנוע
פועל ,על אף שהחשש הוא רק המשכת מצב".
חובה לציין ,שרבי ניסים פסק והקל בדברים רבים ,אבל לעצמו
החמיר מאוד ,הוא עצמו לא השתמש כלל בחשמל בשבת בביתו,
כידוע .רק לעת זקנתו ,כשהיתה חובה בכך לצורך בריאותו .ובכל זאת
בערב שבת היה מנתק את המקרר מהתקע .כששאלו אותו -הרי אין
חשמל כלל בבית? אמר שמחמיר לעצמו על המפסק של המקרר,
אפילו כשאין חשמל -מה שנקרא חצי מעגל -אבל כשמנותק הוא
לא מחמיר בזה ,ולכן מוציא את התקע" .סביר להניח" ,אומר הגר"א
בייפוס" ,שאם לא היו שואלים אותו ,עד היום לא היינו יודעים מה
סיבת הנהגתו".
המעורבות של רבי ניסים הורגשה ונמשכה בכל עת ובכל מצב" .גם

כשהיה חולה ולא הרגיש טוב ,קיבל אותנו כדי לחתום על מכתב
לנדיב ,כדי לעזור למצוקה הקשה של 'משמרת השבת' .הוא הרגיש
שמשמרת השבת שייכת לכלל ישראל ,ושאנחנו שלוחי דרבנן.
"היתה ברשותנו רשימת פסקים שאמר לנו ,אבל רבי ניסים הורה
לתלמידו ומו"ל ספריו ,שלא יכניס את הפסקים לספר 'חוט שני',
מכיוון שמה שנכתב שלא בעיון כל הצורך ,אי אפשר לקבוע הלכה
לדורות .כך היה אצלו ,הכל שקול בפלס ,לעזור ולפתור -אבל
להיזהר בהלכה .זה נותן לנו עד היום את הכיוון.
"זכינו שחתניו יבדל"ח הגאונים רבי שריאל רוזנברג שליט"א ורבי
מנדל לובין שליט"א ,עומדים לימיננו בעצה ותבונה ,ופוסקים לנו עד
היום בשאלות המתחדשות ובאות .לאורו ולאור פסיקותיו נמשיך
ללכת ולהזהיר על כבוד השבת".
(מתוך 'מוסף שבת קודש' – יתד נאמן)

המשך מעמוד  | 15הגאון רבי יצחק גרוסמן שליט"א
במשך שמונה שנים קיבץ הרב מטעפליק מעות לקופה מיוחדת
שהתקין בביתו ,שהיתה חתומה ונעולה .יום אחד נשמעו נקישות
על דלת הבית .הרבנית פותחת את הדלת ומורה לאיש לחכות
שהרב יתפנה מלימודו.
האיש ,קשה־יום ,הגיע לאחרונה מאוקראינה ושוכן בחיפה .פרנסה
לא היתה מצויה בידו ,וכל־כולו מחסור ,והוא חוכך אם לחזור על
עקבותיו או להישאר כאן .גמר אומר בדעתו לעלות ירושליימה ,כדי
להתייעץ עם מי שכיהן פאר כרבה של עירו בימים ההם.
עוד שעה ארוכה ישב הרב מטעפליק והתרכז בלימודו ,עד שהרבנית
הסבה את לבו לדמות האורח שנכנס לחדר .מיד כשזיהה את האורח
רץ לפאתי החדר ,הרים את הקופה ואמר לאיש" :קח ,הרי שלך
לפניך!".

האיש לא הבין ,אבל הרב מטעפליק אמר לו" :זה מחכה לך כבר כאן
שמונה שנים .זכית בדין .הסמ"ע הרי אומר סברא מפורשת הדומה
לטענות שהשמעת אז ,וממילא מחויב אני לך את מה ששילמת
שלא כדין .קח ,יהיה לך עם מה להתחיל את חייך החדשים בארץ
ישראל!".
אבא ,ראש הישיבה ,רבי ישראל גרוסמן זצ"ל ,שהיה מקורב לשני
הגדולים ,היה תמיד משנן באוזנינו" :קינדערל'ך ,כשלומדים תורה
לשמה זוכים גם לקיים את מצוות ה' ,וגם שלא תצא תקלה תחת
ידיכם .שימו לב! הקב"ה סובב את כל הסיבות שהאיש יעזוב את
רוסיה ויעלה לארץ הקודש ,יתקשה בפרנסה ויחפש אחר הרב
מטעפליק .וכל כך למה? העיקר שהרב יוכל להשיב לו את כספו.
כוחה של תורה לשמה!".
(מתוך הספר 'אור השבת' – בחוקותי)

המשך מעמוד  | 21הגאון רבי אליעזר טורק שליט"א
אותו הרבה; מלמטה ,מקדשין אותו מלמעלה; בעולם הזה ,מקדשין
אותו לעולם הבא".
לאור זאת ,נמצא את העצה אותה אנו מבקשים בפרשה שלנו.
כפי ששמעתי מדודי ,הגאון רבי משה קופשיץ זצ"ל ,רבה של שכונת
רוממה ,ששמע מפי מרן הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל ,בעל
ה'חזון יחזקאל' ,שהתבטא בלשונו" :שמעתי זאת מיהודי חסידי
וקניתי את הווארט הזה"...
נאמר בפסוק "ויבאו מרתה ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים
הם" (טו ,כג) .בהמשך (שם כה) נאמר" :ויצעק אל ה' ,ויורהו ה' עץ
וישלך אל המים ,וימתקו המים".
כנודע ,תורה נמשלה למים ,כי כתוב "באר חפרוה שרים" שדרשוהו
על התורה ,הפסוק "הוי כל צמא לכו למים" ועוד .אך לפעמים ,לא

'הולך' לאדם ללמוד את התורה כפי שבעמקי לבו היה רוצה .הוא
אינו מצליח ללמוד מתוך מנוחת הנפש ,טרדות שונות צפות ועולות
במוחו וגוזלות ממנו את הרצון והחשק ללמוד .מי התורה נדמים
לאדם כמים מרים " -ולא יכלו לשתות מים ממרה כי מרים הם".
אז "ויורהו ה' עץ" ,מלשון עצה .מהי העצה? "וישלך אל המים".
האדם צריך להשליך את עצמו אל התורה ,להראות את 'אות הרצון'
ואת חשקו להתנתק מכל הבלי העולם ,ולהשליך את עצמו אל תוך
מי התורה .הפעולה הבאה כבר תהיה סיוע של ההשגחה העליונה,
שתגרום לכך ש'וימתקו המים' .אך ,כאמור ,הפעולה הראשונית
צריכה לבוא מצד האדם ,ואז יזכה לטעום מנופת צוף נועם התורה
הקדושה.
(מתוך הספר 'אוצרותיהם אמלא')
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סיכום
שבועי
ב'דף יומי
בהלכה'
מהו סדר קריאת התורה בראש חודש טבת?
מדוע קוראים את פרשת שקלים?
האם החובה להרבות בשמחה היא במשך כל חודש אדר?
ֵמהלכות קריאת התורה בחנוכה
• בשבת חנוכה ,מוציאים שני ספרי תורה :בספר הראשון,
קוראים את פרשת השבוע; ובספר השני ,קוראים למפטיר את
הקריאה בקרבנות הנשיאים המתאימה ליום זה.
• בראש חודש טבת ,קוראים תחילה את הקריאה של ראש
חודש – פרשת התמיד ומוספי השבת וראש חודש – בשלוש
עליות ,ולאחר מכן קוראים את הקריאה של חנוכה – בעליה
רביעית.
• כאשר ראש חודש טבת חל בשבת ,מוציאים שלושה ספרי
תורה :בספר הראשון ,קוראים את פרשת השבוע; בספר השני,
את הקריאה של ראש חודש ,דהיינו ,מוספי שבת וראש חודש,
כפי שקוראים תמיד בשבת ראש חודש; ובספר השלישי ,את
הקריאה של חנוכה.
ֵמהלכות ארבע פרשיות
• חכמינו ז"ל תיקנו לקרוא בארבע שבתות מתוך התקופה שבין
כ"ה בשבט לא' בניסן ,פרשה מיוחדת בנוסף לפרשת השבוע:
פרשת שקלים ,פרשת זכור ,פרשת פרה ,ופרשת החודש.
• פרשת שקלים נקראת בשבת שלפני ראש חודש אדר ,וכראש
חודש אדר חל בשבת ,היא נקראת בראש חודש עצמו; כזכר
לכך שבראש חודש אדר הכריזו לתרום את מחצית השקל
לבית המקדש.
לׁשם קיום המצוה מן התורה של זכירת
• פרשת זכור ,נקראת ֵ
מעשה עמלק ומחייתו .ותיקנו חכמינו ז"ל לקוראה בשבת
שלפני פורים ,משום שאף מעשה הפורים היה על ידי זרע
עמלק – המן.
• יש אומרים שקריאת פרשת זכור היא מצוה מן התורה,
כלומר ,מן התורה אין די בזכירת מעשה עמלק בלב ,אלא צריך
לקרותה בפה ,ומתוך ספר תורה.
• קריאת פרשיות זכור ופרה ,היא חובה המוטלת על כל יחיד

ויחיד ,ולכן ,חובה על כל אדם לשומען; ומי שאין באפשרותו
לשומען בציבור ,עליו לקוראן ביחידות מתוך ספר תורה.
• בקריאת פרשת זכור ,יש לדייק במיוחד בניקוד ובטעמים.
ולכתחילה ראוי שכל אחד ישמע את הקריאה בהברה שבּה
הוא מתפלל ,ובדיעבד ,יוצאים ידי חובה גם בהברה שונה.
ֵמהלכות תענית אסתר
• י"ג באדר ,הוא יום תענית אסתר .ענינּה של תענית זו הוא,
שבימי מרדכי ואסתר נקהלו היהודים ביום זה כדי להילחם
באויביהם ,וצמו והתפללו ,ועל כן גם אנו צמים ביום זה ,כדי
לזכור שהשי"ת שומע כל אדם בעת צרתו כאשר יצום וישוב
אל ה'.
• יש אומרים ,שתענית אסתר אינה נחשבת לחובה מוחלטת
הקלו בה למעוברות ולמניקות
כיֶ תר תעניות הציבור ,ולפיכך ֵ
יותר ממה שהקלו בשאר התעניות.
• יום תענית אסתר אינו נחשבת כיום של צער ,ולכן ,אף
המחמירים שלא להתרחץ בתענית ציבור ,רשאים להתרחץ
בתענית אסתר; וכן מותר להסתפר בתענית זו.
ֵמהלכות פורים וחודש אדר
• זמן קריאת המגילה בליל פורים הוא מצאת הכוכבים.
ולכתחילה ,יש להזדרז ולקרוא בתחילת הלילה ,דהיינו ,מיד
לאחר תפילת ערבית ,וכפי שאמרו חכמים" :זריזים מקדימים
למצוות".
• מעיקר הדין ,זמן קריאת המגילה ביום הפורים ,הוא מעלות
השחר ,אך מאחר ורוב בני האדם אינם בקיאים בשעה המדויקת
של עלות השחר ,תיקנו חכמינו ז"ל לקרוא רק מתחילת הנץ
החמה.
• חכמינו ז"ל אמרו" :משנכנס אדר – מרבים בשמחה"; משום
שבחודש זה נעשו ניסים לישראל .ויש להרבות בשמחה במשך
כל החודש ,ולא עד פורים בלבד.
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השבוע
החיוך המשועשע נעלם ...הבחור הבין באיחור שבעצם טמנתי לו מלכודת
הרב יהושע לייבזון

קטנה ,כדי להמחיש את השאלה בצורה חזקה יותר...
הצצה לרגעים משמעותיים במרוץ החיים השוטף
לפני ימים אחדים פגשתי בחור כבן  ,17שכל ימיו גדל על ברכי
החכמים" :אני משתדל להיות בחור טוב" ,הוא אמר לי" ,אני שומר
על הכללים ,עומד בסדרים ,לא מסתובב עם חברים בעייתיים ,יש לי
יראת שמים ואני משתדל בכל כוחי לעשות את רצון ה' .אבל יש לי
בעיה רצינית...
"ללמוד גמרא .אני לא מצליח ללמוד כמו שצריך! זה מתסכל אותי,
אני לא מסוגל להתחבר .אני יושב שעות ומתאמץ ,ובכל פעם הלב
שלי נשבר מחדש."...
הבחור תלה בי עיניים עצובות ,וחיכה לראות אותי מרחם עליו ומבין
ללבו...
"תגיד לי ,אפשר לשאול אותך שאלה?" ,אמרתי לו ,והוא כמובן
השיב בחיוב" .אם אני עכשיו נותן לך סוכריה לאכול ,מה תברך
עליה???".
הבחור התחיל להתבלבל" :מה זאת אומרת ,על סוכריה ,מברכים
'שהכל'! 'ברוך אתה ...מלך העולם שהכל נהיה בדברו'."...
"אבל למה אתה לא מברך 'ברוך אתה  ...שיהיה לי טעים ושהכל
נהיה בדברו'??? למה על לחם אתה לא מברך 'ברוך אתה ...שיהיה
לי משביע וטעים המוציא לחם מן הארץ'???".
הוא לא הצליח להסתיר את צחוקו" :מה הקשר טעים ומשביע???
מברכים את הקב"ה שנתן לנו את האוכל ,זה לא הזמן להתפלל
שיהיה לנו טעים ,על זה אפשר להתפלל להקב"ה ,מי שרוצה להוסיף
תפילה משלו."...
"כל הכבוד!" ,החמאתי לו בעודי מדפדף בסידור ומניח לפניו" ,אתה
כמובן צודק ...אבל עכשיו אני רוצה שתקרא מה כתוב כאן ,בברכות
התורה?".
הוא התחיל לקרוא והגיע ל"והערב נא ה' אלוקינו את דברי תורתך
בפינו ."...עצרתי אותו" :נו ...עכשיו באמצע ברכות התורה ,זה הזמן
להתפלל שיהיה לך טעים??? עכשיו אנחנו מודים לקב"ה שנתן לנו
את התורה .מה הקשר עכשיו 'והערב נא' ,שיהיה לי מתוק בפה
ללמוד תורה???"
החיוך המשועשע נעלם ...הבחור הבין באיחור ,שבעצם טמנתי לו
מלכודת קטנה ,כדי להמחיש את השאלה בצורה חזקה יותר...
"אממ ...האמת ,אף פעם לא חשבתי על זה!" ,כך הוא השיב לי

בכנות ובישרות יוצאת דופן בדורנו...
"הסיבה היא" ,אמרתי לו את ההסבר הידוע" ,שבלי לאהוב את לימוד
הגמרא ,קשה מאוד ללמוד גמרא .אתה לא היחיד ,כולם ככה ,מי
שלא אוהב את הלימוד  -קשה לו להתמיד בו לאורך שנים .זה כמעט
בלתי אפשרי .לכן תיקנו את זה חז"ל כחלק בלתי נפרד מהברכה
עצמה ,כי בלי שיהיה לנו מתוק בפה ,זה קשה מאוד!
"ולכן ,אתה צריך למצוא את הדרך לאהוב את הלימוד ,במקום
להכריח את עצמך ללמוד בלי חשק ,בוא ננסה ללמוד איך מתחברים
ללימוד ,איך מתחילים לאהוב את הגמרא ואת העיסוק בה."...
בשלב זה הפקדתי בידו את החוברת 'תורת הגישמאק' שיצאה
בעבר לאור על ידי 'אחינו' – זרוע החיזוק של 'דרשו' ,והוספתי לו
עוד אמרה אחת קטנה שתהיה לו כצידה לדרך ,עד שיזכה לחוש את
מתיקות התורה:
"תזכור משהו חשוב :כשקשה לך ללמוד ,והיצר הרע מנסה להוציא
אותך מהלימוד ,אז תזכיר לעצמך ,שלא רק אותך הוא מחפש' ,היצר
הרע' ,הוא מחפש גם את הילדים שלך ואת הנכדים שלך עד סוף כל
הדורות ,כשאתה לא תלמד כמו שצריך  -זה ישפיע גם לדורות שלך.
את כל אלו הוא רוצה להוריד מהדרך ,תזכור את זה בפעם הבאה
שהוא מנסה להכניע אותך!"...
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