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התור אצל הספר הזדחל בעצלתיים .הבטתי סביבי,
היו שם שכנים ,חברים וסתם אנשים ,מתוכם
בלט בנוכחותו בחור צעיר ,שניכר היה שאינו
מקומי .ניגשתי אליו והתעניינתי בשלומו...
כוחה של שימת לב קטנה
מספר בעל המעשה :היה זה לפני כמה חודשים ,חיכיתי לתורי
הספר ,משך זמן ההמתנה התארך לו ,סיימתי את כל חומר
אצל ּ
הקריאה שהיה בסביבתי ,ספרתי כבר עשר פעמים כמה אנשים
עומדים לפני בתור ,והתור טרם הופיע.
הבטתי סביבי ,היו שם שכנים ,חברים וסתם אנשים שלא
הכרתי .בלט בנוכחותו בחור צעיר ,שאינו מוכר ,וניכר היה שאינו
מקומי ,גם גודל כיפתו (הקטנה ,אם תהיתם )...הראתה עד כמה
קרוב הוא לדת.
פניתי אליו והתעניינתי בשלומו .לתהייתי מה הוא מחפש
הספרים בתוך עמך בית ישראל בכל
כאן דווקא ,הלא רבים הם ּ
מקומות מושבותיהם ,השיב לי שהוא בא להסתפר פה כי הוא
רוצה תספורת כשרה...
התרשמתי מאד מרצינותו ,ניכר היה שהוא חפץ מאד להתקרב
ליהדותו .לשאלתי האם הוא במסגרת כלשהי ,ענה לי ,שהוא לומד
באיזה מקום ,והמקום הזה הוא 'לא הכי' .שאלתי אותו בעדינות

האם יש שם תפילות ושיעורים ,הוא אמר שלא כל-כך ,ובאמת
היה שמח אם היו לו כאלה .כמה אנשים שגם צפו בשיחה זרקו
לאוויר כמה מספרי טלפון של אנשים שמתעסקים בקירוב ,אצלם
יוכל למצוא מידע על שיעורים וכדו'.
הבטתי עליו ,מנסה לקלוט מספר טלפון אחד ,וראיתי שהוא
לא מסתדר עם עומס המידע הזה – לא היה סיכוי גבוה שייצא
מזה משהו ,נראה היה שהוא זקוק למשהו קצת יותר מסודר.
אך היות ומיושבי בית המדרש אנוכי ,ואין לי שיג ושיח בעולם
ה'קירוב' נשארתי כעומד מן הצד ולא התערבתי .אך פטור בלא
כלום אי אפשר ,החלטתי שלפחות נחליף מספרי פלאפונים שמא
יעלה בי איזה רעיון טוב.
אכן ,במהלך הימים הבאים סיפרתי את סיפורו של הלה לכמה
אנשים ,שלא הוסיפו לי דבר .אך לאחר זמן מה פניתי לאדם שלקח
את העניינים לידיים ,ששוחח עמו ושלח אותו ל'שבת סמינר' וגם
לקצת שיעורים.
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לפני שבועיים ,בשעת לילה מאוחרת ,צלצל הטלפון בשעה לא
שגרתית ,מן העבר השני של הקו היה אותו פעיל קירוב ,שעדכן
אותי שהבחור נרשם לישיבה לשנה"ל תשפ"א.
מעשה זה בא להמחיש עד כמה שימת לב קטנה יכולה לפעול

פעולה גדולה .שימת לב שיתכן ועוד תיזכר לדורות ,שבזכותה
יימשכו וייצאו דורות ישרים מבורכים.
(גיליון 'משנתה של תורה')

הסיפור היומי

תוך כדי נסיעה התפתחה בינינו שיחה .הנהג סיפר
כי הגיע לכביש הנידח בטעות ,לאחר שמשום-מה
נכנס בפניה לא נכונה" .במה אתה עוסק?" שאל
אותי .למשמע תשובתי נעץ בי מבט מופתע...
שיעור בהשגחה פרטית על אם הדרך
יהודי בשם ר' יחזקאל לנדא מארה"ב עבד אצל מעסיק גוי
כגרפיקאי .יום אחד מכר הבוס שלו את העסק לאדם אחר .בעל
הבית החדש פיטר חלק מן העובדים ,וביניהם את ר' יחזקאל .היתה
זו מכה קשה לר' יחזקאל ,שהתקשה למצוא מקום עבודה חדש.
עברו שלושה חודשים והוא עדיין לא מצליח למצוא עבודה.
"יש בורא לעולם ,והפרנסה ממנו .צריך להתפלל אליו!" ,כך חשב
לעצמו ,והתחיל להתפלל מעומק הלב ובכוונה גדולה ,אך עדיין
הוא לא הצליח למצוא מקום עבודה חדש .הוא החליט לקבוע
שיעורי תורה בבוקר ובערב .היאוש גבר אולם הוא אמר לעצמו:
"וכי אני מתפלל ולומד רק כדי שהקב"ה יתן לי פרנסה?! ריבונו
של עולם ,אני מבטיח בלי נדר להמשיך בקביעת עיתים לתורה,
בין אם תהיה לי פרנסה  -ובין אם לא".
יומיים לאחר מכן ראה מודעה" :חברה גדולה מחפשת גרפיקאי
מומחה!" .מיודענו מיהר לשלוח קורות חיים ,וכבר באותו לילה
התקשרו אליו כדי לקבוע ראיון עבודה ליום המחרת .ר' יחזקאל
קיווה מאוד להצליח בראיון ולקבל את העבודה ,אך התעוררה
בעיה :השעה ,שקבעו לראיון ,היתה בדיוק שעת השיעור .ר'
יחזקאל עמד בניסיון ,ועל אף שחשש להפסיד את ההזדמנות
למשרה המוצלחת ,אמר לנציג החברה" :אני מצטער ,אך בשעה
זו לא אוכל לבוא לראיון ,מאחר שיש לי שיעור תורה ,שאותו אני
לא מוכן להפסיד .האם אוכל לבוא בזמן אחר?" והאיש מהחברה
השיב באדיבות" :אין בעיה ,נקבע לשעה מאוחרת יותר".
למחרת לאחר השיעור ,יצא ברכבו לכיוון מקום הראיון .לפתע
חש בריח של פלסטיק שרוף .הוא עצר בצד ויצא לחפש את
הסיבה לריח ,אולם לא הצליח למצוא דבר .הוא חזר לרכב ,אך
הוא לא הצליח להניע את הרכב .הוא עמד בצד הכביש ,שהיה
שומם ,וקיווה שמישהו יעצור וייקח אותו טרמפ .הוא חשב לעצמו:
'מדוע זה קורה לי? הרי התחזקתי בלימוד תורה בשיעור היומי
ובתפילה .עובד שביקש לשנות את זמן הראיון ,ולאחר מכן מאחר
בזמן הראיון החדש שנקבע לו ,מי ירצה לקבל אותו?' .הוא חשב
2

להתקשר לאחד ממכריו ולבקש טובה ,אך הסוללה של הטלפון
הנייד נגמרה .כך עמד בשולי הכביש במשך שעה וחצי!
הוא מספר" :בזמן הזה התפללתי אל ה' שיעזור לי ,וגם
התחזקתי באמונה .אמרתי לעצמי' :כל מה שהי עושה  -הכל
לטובה' ,אין ספק ,שמה שקורה פה עכשיו זה טוב עבורי!".
לפתע עצר לידו רכב יוקרתי מאוד" :מה הבעיה?" ,שאל הנהג.
סיפרתי לו כי הרכב תקוע" .אני ממהר מאוד" ,אמר לי בעל הרכב,
"אם אתה רוצה  -תיכנס לרכב ,תיסע איתי עד הכניסה לעיר,
ומשם תסתדר".
נכנסתי לרכב ,והאיש התחיל לנסוע .הודיתי לה' שאגיע
לפחות למקום ישוב ,במקום להיתקע חסר אונים בכביש נידח.
התפתחה בינינו שיחה תוך כדי נסיעה .הנהג סיפר ,שהגיע לכביש
הנידח בטעות .הוא כבר  14שנים נוסע במסלול מסוים ,ומעולם
לא טעה .רק היום נכנס בפניה לא נכונה ,וכך הגיע לכביש הנידח,
שבו מצא אותי עומד מסכן וחסר ישע .הוא שאל אותי במה אני
עוסק .סיפרתי שאני גרפיקאי מנוסה ,אך זה כמה חודשים ,שאין
לי עבודה ,והייתי בדרכי לראיון עבודה ומקווה מאוד שיקבלו
אותי לעבודה שם.
האיש נעץ בי מבט ,ושאל" :אתה גרפיקאי עם ניסיון?!"
הופתעתי מתגובתו .הוא מלמל לעצמו" :תשמע ,אני בעלים של
חברה גדולה .אתמול פיטרתי את הגרפיקאי שלנו ,כי התברר
שהוא מעל באמון ,שנתתי בו וגרם לי נזקים גדולים .העובדים
האחרים ביקשו שאחזיר אותו לעבודה כי הם לא יכולים להסתדר
בלי גרפיקאי מקצועי.
"חשבתי שעד שאמצא גרפיקאי טוב ,עלול לעבור זמן רב מדי.
אני זקוק לגרפיקאי עכשיו ,ומיד .ופתאום אני מוצא גרפיקאי בעל
ניסיון עומד ומחכה חסר ישע על שוליו של כביש שומם ,שהגעתי
אליו בטעות מוזרה לחלוטין ...תגיד ,מה דעתך לבוא איתי עכשיו,
ולהראות לי את העבודות שלך בגרפיקה?".
את הראיון ,שנקבע לי ,כבר הפסדתי .מאוחר מדי .הנהג השאיל
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לי את הטלפון שלו ,והתקשרתי לחברה .הסברתי להם שנתקעתי
בדרך ,ומשום כך אין לי אפשרות להגיע בזמן שנקבע .סיכמנו,
שאהיה איתם בקשר למחרת ,והמשכתי בנסיעה עם אותו איש.
הוא בחן את תיק העבודות שלי ,בדק היכולות שלי בסוג העבודה
שנדרש אצלם בחברה ,וקיבל אותי לאלתר לעבודה אצלם.
עכשיו כבר יכולתי לראות ,אפילו בעיני בשר ודם ,את טובתו

הגדולה של הקב"ה .העבודה בחברה זו הייתה טובה בהרבה
מהעבודה שיכולתי להשיג בראיון שנקבע .בחברה של ה'נהג' היו
הבוס ומרבית העובדים יהודים ,ובנוסף ,משכורת גבוהה יותר,
וזמן הנסיעה לעבודה קצר יותר .נסתרות הן דרכי ה' ,אך אין ספק
שתמיד אנחנו צריכים לזכור ,כי מלימוד תורה ומקיום מצוות לא
מגיע שום הפסד ,אלא רק שכר טוב!
(פניני עין חמד ,מעובד מתוך 'ומתוק האור')

קול העם

"ההתלבטות היתה קשה .התפללתי להקב"ה
שיעזור לי להחליט .ואז ,בהבזק של רגע
התקשרתי ללקוח ואמרתי לו שאינני מוותר
על השיעור הקבוע ,והוא משוחרר לדרכו"...
"אין אדם שומע לי מפסיד"
לפרנסתי אני עובד כדרייבער (נהג) .לקוח הזמין נסיעה מבית
שמש לבני-ברק הלוך ושוב ,נתתי לו הצעת מחיר של שלוש מאות
ושלושים שקלים להלוך ושוב ,הוא הסכים וסגרנו על יום המחרת
לשעה תשע ארבעים בבוקר .שמחתי מאוד על ההשגחה הפרטית
של נסיעה הלוך ושוב בדיוק בסיום הדף היומי שלי שעליו אני לא
מוותר ...ממש משמים!
אלא שבהמשך היום התקשר הלקוח והודיע כי עליו להקדים
את שעת היציאה מתשע וארבעים לשעה תשע בבוקר .נאלמתי
דום ולא ידעתי כיצד להגיב ,ניסיתי להסביר לו שיש לי שיעור דף
היומי שזהו הקביעת עיתים שלי לתורה ,מרבע לתשע עד תשע
וחצי בבוקר ,ורק אחר כך אני פנוי לעבודה .הלקוח שמע ואמר:
"אני מבין ,אבל אני צריך לצאת בתשע! יש לך חמש דקות להודיע
לי מה החלטת ,אם כן אז כן ואם לא אז לא ,ואזמין נהג אחר".
ההתלבטות הייתה לא קלה כלל ועיקר ,בפרט שבתקופת
הקורונה פחתו הנסיעות והדחיפות לממון זמין הפכה לשיקול
רציני .התפללתי תפילה חמה לבורא עולם שיעזור לי להחליט מה
הוא הבורא מצפה ממני ,ואז ,בהבזק של רגע התקשרתי ואמרתי

ללקוח שאיני מוותר על קביעת העיתים שלי עם בורא העולמים,
והוא משוחרר לדרכו ...זה לא היה קל אבל עשיתי את זה!
למחרת הגעתי לשיעור ,ולא היתה לי ולו הזמנה אחת לאותו
היום .תיכף אחרי השיעור קיבלתי הזמנת נסיעה מבית שמש
לירושלים ,המחיר מאה וחמישים שקלים .יצאתי לדרך עם
תחושה שלפחות קבלתי נסיעה ...בדרך לירושלים קיבלתי הזמנה
של נסיעה מירושלים לבית שמש עם שתי תחנות בירושלים,
שמחירה מאה שמונים שקלים ,סה"כ שתי הנסיעות הגיעו בדיוק
לשלוש מאות ושלושים שקלים ,בדיוק כמו הנסיעה לבני-ברק
הלוך ושוב ,אלא שבפחות קילומטרים ופחות הוצאות דלק,
כלומר ,רווח יותר גדול...
התרגשתי מאוד לראות בעיני בשר ש'מי ששומע לי לא
מפסיד' ,ולמרות תחושת ההקרבה וההחמצה בסופו של יום
הרווחתי ובגדול .מכמה נסיעות קצרות סגרתי קופה יותר
מהנסיעות הגדולות .אלא שהדגש כאן הוא שסגרתי בנסיעה
הראשונה בדיוק את הסכום שכביכול הפסדתי...
(מכתב שפורסם בגיליון 'טיב הקהילה')

 077-2222-666או *4992
קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת
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חדשות דרשו

הנהלת 'דרשו' העולמית הודיעה על תכנית לימוד
מיוחדת לבני הישיבות ,החל מראש חודש אב
נתי שוחט/פלאש 90

במסגרת התכנית ילמדו פרק 'כיצד מברכין' גמרא רש"י תוס' ,ולימוד המוסר ע"פ 'קנין חכמה' ויתקיים מבחן נושא מלגות
בעקבות קריאת גדולי ישראל להתחזק בלימוד התורה דווקא
בעת הזאת ,ולבקשת ראשי ישיבות אשר העלו את הצורך בייסוד
תכנית לימוד לחיזוק כלל בני הישיבות בארץ ובחו"ל ,הודיעה
הנהלת דרשו העולמית על תכנית לימוד מיוחדת לתקופה זו.
בתקופה זו בה מבקשים רבים מבני הישיבות לשמור על
השאיפות ,ועל הרצון להמשיך ולהתעלות בתורה למרות המורכבות
אשר קיימת מטבע הדברים לאור ההנחיות ,קוראים גדולי ישראל
לעשות כל טצדקי ופעולות נדרשות ,לחיזוק לימוד התורה ,ובפרט
שבעת הזאת נדרש חיזוק זה ,שהרי זכות התורה מגנא ומצלא,
ובזכות התורה ולומדיה יינצל העולם.
התכנית החדשה מיועדת לבני הישיבות ,ובמסגרת ילמדו פרק
כיצד מברכין גמרא רש"י ותוס' החל מראש חודש אב ,כמו כן ילמדו
את פרקי אבות על פי מסלול קנין חכמה הנלמד בימים אלו ,ויתקיים
מבחן נושא מלגות בסופה של התקופה לקראת חודש אלול.
ראשי הישיבות שליט"א אשר בעצה אחת עמם הוקמה תכנית

מיוחדת זו לתקופה הנוכחית ,קבעו את פרק 'כיצד מברכין' ללימוד
במסגרת התכנית החדשה ,שיש מעלה גדולה בלימוד פרק זה
ובעיסוק בהלכות ברכות ,ויש בו את לימוד העיון הנדרש בגמרא
רש"י ותוס' וגם לימוד מעשי להלכות ברכות .ובוודאי יהיה בזה
תועלת גדולה .הוספת לימוד המוסר לתכנית – בפרקי אבות,
מביאה את ההשלמה הנדרשת בעניין חיזוק השאיפות וההכנה
הגדולה לעליה הרוחנית בזמן אלול הבעל"ט.
תכנית זו תיושם על ידי 'דרשו' בכל רחבי תבל כאשר בני
הישיבות מארצות אמריקה ,אנגליה ,בלגיה ,צרפת ,ישתתפו גם
הם בתכנית לימוד זו שמטרתה חיזוק כלל בני הישיבות בכל רחבי
העולם היהודי אשר בתקופה זו מתמודדים עם אתגרים להמשך
עלייתם הרוחנית ושמירת וחיזוק השאיפות לגדול בתורה במידות
טובות וביראת שמים.
בשבוע הקרוב יפורסמו הכללים המלאים להשתתפות בתכנית
ואין צורך בשלב זה להתקשר למשרדי דרשו.
חדשות דרשו

כל הפרטים אודות התכנית החדשה
לבני הישיבות 'בזכות התורה'
תוכנית הלימוד ,גובה המילגות לפי ציון ,וכל השאלות והתשובות על תוכנית החיזוק החדשה של 'דרשו' לבני הישיבות
בזכות התורה ינצל העולם
לאור קריאת מרנן גדולי ישראל וראשי הישיבות שליט"א,
להוסיף ולהתחזק בלימוד התורה ,הודיעה הנהלת דרשו העולמית
על תכנית לימוד מיוחדת עבור בני הישיבות
תכנית חיזוק – קיץ תש"פ
הלימוד יהיה מסכת ברכות פרק כיצד מברכין גמרא רש"י
ותוס' ,וסדר הלימוד עפ"י תכנית 'קנין חכמה
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ההספק – עמוד ליום  ,החל מיום רבעי א' אב תש"פ עד כט'
אב ,וסדר הלימוד ע"פ תכנית 'קנין חכמה' – מסכת 'אבות' פרק ה'
(עם פירוש רבינו יונה) ופרק ו' (עם פירוש רש"י).
בימי שישי ושבתות יחזרו על החומר הנלמד במשך השבוע.
המבחן יתקיים אי"ה בתאריך כט' אב ,מבחן אמריקאי 25
שאלות ,במקומות שיתפרסמו בעז"ה בהמשך.
אין צורך ברישום מוקדם במשרדי 'דרשו' ,עשיית המבחן
נחשבת כרישום.
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המלגות מיועדות עבור הצלחה במבחן עפ"י הדירוג:
ישיבה קטנה
ישיבה גדולה
הציון
₪ 80
₪ 130
80% – 84%
₪ 95
₪ 160
85% – 94%
₪ 120
₪ 200
95% – 100%
קו השיעורים
בקו התוכן של 'דרשו' במספר  077-2222-666תוקם שלוחה
מיוחדת לתכנית זו ,בה יהיו שיעורים שונים בפשט הדף והתו"ס
(בדגש על ביאור התוס') ,ושיעורים בעיון מגדולי ראשי הישיבות.
שאלות ותשובות:
ש .האם אני חייב ללמוד כל יום את החומר של אותו יום ?
ת .לא ,כל אחד לומד בזמנים הנוחים לו את החומר הנדרש.
ש .לאחרונה למדתי את החומר ,אני חייב לחזור עליו עכשיו שוב?
ת .חובה ללמוד בימי בין הזמנים את החומר! אין זכאות
למלגה למי שלא למד בבין הזמנים את החומר.
ש .אני עולה לישיבה קטנה אני זכאי למלגה?
ת .הנך נחשב כתלמיד ישיבה קטנה (תלמידי תלמודי תורה
אינם זכאים למלגה).

ש .אני מסיים ישיבה קטנה ועולה לישיבה גדולה  ,לאיזה סוג
מלגה אני זכאי?
ת .מלגת ישיבה קטנה.
ש .האם חובה לשמוע את שיעורי התוס' והעיון בקווי
השיעורים?
ת .לא ,הם ניתנים כאפשרות להוסיף בעיון וידיעת הסוגיות.
ש .אני צריך להרשם?
ת .אין צורך ,עשיית המבחן ומלוי הפרטים שלך בו הרי הם
כרישום לתוכנית זו.
ש .ב'קנין חכמה' לומדים בחודש אב תומר דבורה  ,גם
בתוכנית זו?
ת .לא ! בתוכנית זו לומדים רק מסכת 'אבות' פרק ה' (עם
פירוש רבינו יונה) ופרק ו' (עם פירוש רש"י).
ש .היכן יהיו מקומות המבחן?
ת .בעז"ה נפתח מקומות מבחן בכל רחבי הארץ ,פרטים
מלאים יפורסמו בעיתונות החרדית.

יהלומים מגדולי ישראל

שנה אחת קנה אותו יהודי לעצמו מנורה מיוחדת
ויפה להדלקת נרות חנוכה ,ושמח בה מאוד .והיה
הדבר לפלא אצל משפחתו וחבריו מה פשר שמחתו
הגדולה ,עד שסיפר להם עניינה של מנורה זו...
"האדם צריך להחשיב ולייקר את דרכיו והליכותיו בעבודת ה'" – מעשה נפלא שסיפר כ"ק מרן האדמו"ר מבאיאן שליט"א
עלינו לדעת חשיבותה של העבודה שאנו עובדים להשי"ת,
וכמו שהיה אומר תמיד זקני הרה"ק ה'בית אהרן' זי"ע על הפסוק
(תהלים קיט) "חשבתי דרכי" ,שהאדם צריך להחשיב את דרכיו
והליכותיו בעבודת ה' ,ולא רק מה שהוא עושה ופועל בתורה
ומצוות ומעש"ט ועניני עבודת ה' ,אלא גם צריך להחשיב ולייקר
מאוד כל מה שלא עושים ,דהיינו מה שנמנעים ונזהרים מכל
העניינים הלא טובים.
וכמו שסיפרו לי לאחרונה מעשה מאדם אחד מאמריקה שהיה
בעה"ב ,שעסק בתורה ומצוות בבחי' תורתו קבע ומלאכתו עראי,
ופעם אחת בחנוכה קנה לעצמו מנורה מיוחדת ויפה להדלקת
נרות חנוכה ,ושמח מאוד מאוד במנורה זו ,והיה זה לפלא ולדבר
חידוש בעיני בני משפחתו וחביריו ,מה פשר גודל השמחה שלו

בזה.
עד שסיפר להם דבר המנורה וגודל שמחתו בה ,וכה סיפר
להם ,כי לפני שנתיים ימים שמע שיחת התעוררות וחיזוק בעניני
שמירת עינים ,וזה השפיע עליו חזק מאוד ונתעורר על דבר
הזהירות בשמירת העינים ,וקיבל אז על עצמו ,היות שבכל יום
ויום הוא נוסע בדרכים לעבודתו ,וגם במקום עבודתו גופא הוא
שוהה הרבה שעות ,וכדי לשמור על עיניו בקדושתם וטהרתם,
קבע לעצמו שבכל פעם שהוא זוכה לעמוד בנסיון ונשאר שמור
בקדושת העינים  -הרי הוא מפריש סכום קטן של מעות בצד.
וכך נתקבצו ונתלקטו לו מכל מה שהפריש במשך השנים
בזמנים שעמד בנסיון סכום נאה ומכובד למאוד ,וחשב לעצמו
מה יקנה במעות אלו ,ברצותו לקנות לעצמו דבר שיהיה לו לזכרון
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ולהתעוררות על הקבלה טובה שקיבל לשמור ע"ע ,עד שהחליט
לקנות מנורה יפה לנרות חנוכה.
ואפשר היה כוונתו ע"ד שאומרים "הנרות הללו קודש הם ואין
לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד" ,שלא נתבונן ולא
נסתכל אלא על דברים שבקדושה ע"כ.

ונמצינו למדים מזה שצריך אדם להחשיב ולייקר כל פעולה
ומעשה בעבודת ה' שהוא עושה ,ולידע עד כמה חשוב זה בעיני
ה' כשאדם שמור וגדור בקדושה ,וגם צריך להיות דבר זה חשוב
ויקר בעינינו.
(מתוך שיחה בכ"ג תמוז תשע"ב לבחורי החבורות ,גיליון 'נעם נתיבותינו')

החפצים בחיים – חפץ חיים יומי

האם ייתכן אופן שבו יש מצוה לשמוע לשון הרע?
הצטרפו אלינו ללימוד היומי בספר 'חפץ חיים'
בסעיף ד (כלל ו' מהלכות לשון הרע) מביא ה'חפץ חיים'
שאחד האופנים בהם מצוה לשמוע לשון הרע הוא ,כגון אם בא
אחד לפניו להתלונן על חברו באיזה ענין שעשה נגדו ,והוא יודע
במספר ,שעל ידי שיטה אוזן לדבריו יוכל להשקיט את כעסו וכך
הוא לא ישוב לספר זאת לאנשים נוספים ובזה יתרבה השלום
בישראל .אמנם למרות שבאופן זה מצוה עליו לשמוע ,יזהר מאוד
שלא להאמין בעת השמיעה ,רק יחוש בלבד ,כדי שלא להיכשל
בעוון קבלת לשון הרע.
בביאורים ומוספים מציינים ,שמבואר מדברי ה'חפץ חיים'
שאף שעל ידי השמיעה הוא מכשיל את המספר באיסור לשון
הרע ,מכל מקום כיון שעל ידי ששומע מציל אותו בהמשך מעבירה
חמורה ,שיספר לאנשים נוספים והם יאמינו לדבריו ,ממילא אין זה
נחשב מכשלה אלא הצלה.

ודוגמה לכך הביא הגר"י זילברשטיין (חשוקי חמד בכורות כא,
ב) ,מעשה באשה שישבה באוטובוס ושמעה שתי בנות המדברות
לשון הרע על אחת מחברותיהן שהתארסה אמש ,ודיברו כמה
מסכן הוא החתן שהתארס איתה וכו' ,פנתה אליהן האשה ואמרה:
אני מאד מודה לכן על הדברים ,החתן הוא בני ,ואני הולכת לספר
לו את הדברים ולשכנע אותו לעזוב את השידוך ...הבנות נבהלו
מתוצאת דיבורן ופרצו בבכי מר וניסו לומר עד כמה הגזימו ושאין
אמת בדבריהם ,ואז אמרה להן :דעו לכן שהחתן אינו בני ,וכל
כונתי היתה ללמדכן עד כמה חמור איסור לשון הרע ועד כמה יכול
הוא להזיק .והביא שם ,שכיון ששמעה האשה את הדברים בשביל
שתוכל אח"כ להוכיח הבנות על דברן ,מותר היה לה להמשיך
ולשמוע ,וכן לא היתה צריכה להפסיקן קודם.

להתחיל את היום ברגל ימין
חוויה רוחנית מדי יום אצלך במייל
המייל היומי של 'דרשו'

הלכה ,סיפורים ,רעיונות ,ווארטים ועוד...
אקטואלי ומרתק.
הצטרפו בחינם לאלפי המנוים ,שלחו מייל לכתובת:

dirshu@dirshu.co.il
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דקה מתוקה  60 -שניות על הדף היומי

מדוע בחג השבועות לא נאמר בתורה תאריך,
אלא רק שחל אחרי חמישים יום?
שבת דף קכט
בגמ׳ (שבת קכט) נאמר שאסור להקיז דם בכל ערב יום טוב,
משום שגזרו אטו יומא טבא דעצרת ,שכשהיו בני ישראל במדבר
סיני יצא בערב שבועות רוח ושמו ׳טבוח' ,ואם לא היו מקבלים
ישראל את התורה ׳הוה טבח להו לבשרייהו ולדמייהו' [ומאחר
שבערב יו"ט דשבועות יש סכנה להקיז דם ,על כן אסרו בכל ערב
יו"ט ,הובא ברמ״א או"ח תס״ח י].
ולכאורה צריך ביאור ,הרי רוח זו הייתה לפני אלפי שנים,
ואיזו סכנה יש בדבר לדידן ,עד שאסרו מחמת זה להקיז דם
בערב שבועות עד היום הזה .אלא ,מבאר ב׳מחצית השקל׳ (שם
סקט״ו)" :ונודע דבכל הזמנים שאירע לאבותינו ענין מה ,כשיגיע
זמן ההוא שוב מתעורר קצת מעין אותו דבר וענין ההוא" .וכבר

אמרו מכאן להוכיח ,שאם עניני הסכנה שהיו אז מתחדשים בכל
שנה ושנה ,קל וחומר שכל עניני מתן תורה  -נתינת התורה,
וקירבת בני ישראל אל ה׳ ,שבים להתחדש.
והנה ,בכל המועדים אמרה תורה זמן מדויק באיזה יום יחול
החג ,׳ובחמשה עשר׳ וכדומה ,אבל בשבועות לא נאמר בתורה
זמן ויום בשנה שבו יחול החג ,ורק אמרו וספרתם לכם ממחרת
השבת ...תספרו חמישים יום והקרבתם מנחה הדשה לה׳ ,ואף
בגמ׳ מצינו (ר״ה ו ):שלדעת רב שמעיה עצרת פעמים ה׳ (בסיון),
פעמים ו׳ ,פעמים ז׳ וכו' ,וביאור הדברים ,שקבלת התורה אינה
תלויה ביום מסוים בחודש ,אלא בגמר הבנתו בספירת חמישים
יום יקבלנה בשתי ידיים מהבורא יתב״ש.

* חדש  -שיעורים וטיפים ב'גישמאק בלימוד'

(באר הפרשה)

(שלוחה )33

* שיעורים מקוצרים על הדף היומי
* דף היומי בהלכה  5 -דקות ביום
* ווארטים וסיפורים מיוחדים לפרשת השבוע
* סיפורי צדיקים ותוכניות מיוחדות

הכל במקום אחד

השיעוריםשלשל'דרשו'
השיעורים
קו קו
077-2222-666
*4992אואו077-2222-666
'דרשו' *4992
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הדף היומי בהלכה

באילו מקרים מותרת תערובת
של 'דבר שיש לו מתירין'?
כפי שלמדנו' ,דבר שיש לו מתירין' ,כלומר ,איסור שיש לו היתר
לאחר זמן( ,או שניתן להתירו באופן אחר) ,אינו בטל בתערובת.
ואם האיסור התערב בהיתר לפני שחל עליו האיסור ,כגון
שלפני כניסת השבת התערב דבר האסור בשבת בדבר המותר
בשבת – אם התערובת היא 'יבש ביבש' ,דהיינו מוצק שהתערב
במוצק באופן שחלקי התערובת נפרדים – אלא שלא ידוע מה
האיסור ומה ההיתר – האיסור אינו בטל .אך אם התערובת היא

'לח בלח' ,דהיינו נוזל בנוזל ,וכיוצא בזה ,באופן שחלקי התערובת
אינם נפרדים – האיסור בטל למרות שיש לו מתירין.
ובכל מקרה ,אם אבד חלק מהתערובת התואם לכמ ּות האיסור
שהיה מעורב בה ,או שנאכל בשגגה ,או שנמכר לגוי – התערובת
מותרת ,כיון שאנו מניחים שהאיסור זו זה שאבד ,נאכל ,או נמכר.
וראה במקורות.
[משנ"ב תצז ,לו; ביאורים ומוספים דרשו ;43-42 ,וראה שו"ע יו"ד קי ,ז-ח]

הדף היומי בהלכה

מה דינם של עופות שיועדו ליום
טוב ונמצאו שלא במקומם?
עופות שאינם מסוגלים לפרוח למרחוק ,אלא רק מעט ,באופן
שלא נדרשת פעולה של 'צידה' כדי לתופסם – אם לא ייעדום
לאכילה ביום טוב ,הם אסורים באיסור מוקצה החל על דבר שלא
נועד מראש לאכילה או לשימוש ביום טוב .ואם ייעדום לאכילה,
מותר לאוכלם ביום טוב ,בתנאי שנמצאו במקום שבו עמדו בשעה
שייעדם ,או שניתן לזהותם בבירור; שאם לא כן ,אנו מניחים שהם
התחלפו בעופות אחרים.

ואם מדובר בעופות קטנים שאינם מסוגלים לפרוח ,אלא לדדות
בלבד – אם אין שובך נוסף העומד בקו ראייה ישיר משובכם של
העופות שיועדו לאכילה ,ובתוך טווח של חמישים אמה (24-28.8
מטר ,לשיטות השונות) ,אין להניח שהעופות התחלפו באחרים,
כיון שלא סביר שעופות כאלו ידדו אל מחוץ לקו הראייה הישיר
של שובכם ,או למרחק של יותר מחמישים אמה ממנו.
[שו"ע תצז ,יב ו־יד ,ומשנ"ב מג-מו]

הדף היומי בהלכה

מה דינם של עופות זרים שנמצאו בשובך פרטי?
עופות זרים שנמצאו בשובך פרטי ,בסביבה שיש בה שובכים
פרטיים נוספים ,אסור לבעל השובך להשתמש בהם או לאוכלם,
משום איסור גזל דאורייתא .וביום טוב ,לדעת השולחן ערוך (ראה
במקורות) ,אסורים העופות בשחיטה ובאכילה גם משום איסור
'מוקצה' ,אשר חל על כל דבר שלא נועד מראש לאכילה ביום
טוב ,כנ"ל.
ואם בעלי השובכים האחרים הם גויים ,אין בעופות איסור
8

מוקצה ביום טוב ,כיון שדבר השייך לגוי אין בו איסור מוקצה
זה החל על דבר שלא יועד לאכילה ביום טוב ,אך אסור לאוכלו
משום גזל; ונחלקו הפוסקים אם איסור גזל זה – מן הגוי – הוא
מדאורייתא או מדרבנן.
ואם השובכים האחרים שבסביבה הם הפקר – אין בעופות
איסור 'גזל' ,כמובן ,אך יש בהם איסור מוקצה ביום טוב.
[שו"ע תצז ,טו ,ומשנ"ב מח; ביאורים ומוספים דרשו]44 ,
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* בעלי חיים המיועדים לאכילה ,והם במצב של 'ניצודים ועומדים' ,כך שאין בהם איסור מלאכת
'צידה' – אם הם ממוקמים בתוך העיר ,או בקירבת מקום לעיר ,בטווח של לא יותר משבעים
אמה וארבעה טפחים ,והמקום שבו הם נמצאים שמור – אינם מוקצה ביום טוב ,ומותר לשוחטם
ולאוכלם .ואף כשאינם עונים לתנאים הנ"ל ,והם מוקצה – ניתן לייעדם מראש לשחיטה ביום
טוב ,אולם ,אין די בייעוד כללי של קבוצת בעלי חיים ,כגון באמירה" :ממקום זה אקח עופות
לשחיטה ביום טוב" ,אלא יש צורך בייעוד של כל אחד מהם.
מה שלמדנו לפני מאה ימים:

האם מותר לאכול בשר ודגים או פיצוחים
ללא 'הכשר' מיוחד לפסח?
אין לאכול בפסח 'פיצוחים' קלויים ללא הכשר מיוחד לפסח,
מחשש שנקלו בתנור המשמש לחמץ ,ויש בהם 'בליעות' של חמץ;
וכן מחשש לתערובת קמח במלח הנבזק על גבי הפיצוחים לפני
הקלייה ,במטרה 'להדביק' אותו לפיצוחים( .ולבני אשכנז ,אסורים
פיצוחים רבים באכילה משום המנהג שלא לאכול קטניות בפסח).
וכמו כן ,בשר ובדגים ,וכל מוצר העובר מליחה או חיתוך – אין

לאוכלם בפסח ללא הכשר מיוחד לפסח ,מחשש מחשש לשימוש
בכלי מליחה וחיתוך של חמץ.
וכן מאכלים או משקאות מעובדים ,וכל שכן כאלו המורכבים
מחומרים רבים – אין לצרוך אותם בפסח אלא כאשר יש עליהם
הכשר מיוחד לפסח.
[ביאורים ומוספים דרשו תסז]37 ,

הלוח היומי

כ"א בתמוז | רבי אליהו ב"ר אשר שטרנבוך
זצ"ל ,ראב"ד קהל מחזיקי הדת באנטוורפן
בשנת תקי"ט ,ניצחו הבעל שם טוב הקדוש וגאון רבי חיים הכהן רפפורט ,רבה של העיר לעמבערג ,את כת הפרנקיסטים ימ"ש,
בוויכוח פומבי שהתקיים באותה עת .בעקבות כך הוציאו אגרת בה כתבו ש"יום זה נקבע ליו"ט ,משתה ושמחה ששון וגיל לנו ולכל
הנלווים אלינו עד העולם" .וכך נהגו צדיקי בית רוז'ין לציין את יום זה כיום משתה ושמחה.

יארצייט:

שצ"ו :רבי אליהו ב"ר משה לואנץ אשכנזי זצ"ל ,הבעל שם מוורמייזא ,בעל רנת דודים ,אדרת אליהו ועוד.
תקכ"ט :רבי צבי הירש ב"ר דוד זצ"ל ,מקמינקא ,בעל שני המאורות.
תקמ"א :רבי שלמה ב"ר משה רפפורט זצ"ל ,מחעלם ,בעל מרכבת המשנה.
תרפ"ז :רבי נחמיה ב"ר אהרן (מקוידינוב) פרלוב זצ"ל ,מברנוביץ.
תרפ"ח :רבי שלמה ב"ר יוסף פוליטשק זצ"ל ,העילוי ממייצ'יט ,ר"י לידא ועוד.
תרצ"ג :רבי אברהם מתתיהו ב"ר מנחם נחום פרידמן זצ"ל משטפנשט.
תש"י :רבי יצחק ב"ר יצחק גברא זצ"ל ,מסוועד-תימן ומושב עגור.
תשי"ב :רבי יהודה הכהן שאקו זצ"ל ,ראב"ד בי-ם ומרבני ישיבת פורת יוסף וישיבת כתר תורה.
תשכ"א :רבי לוי יצחק ב"ר יחיאל לייפר זצ"ל ,מנדבורנא אראד.
תשנ"ט :רבי אברהם דוד ב"ר חיים שלמה רוזנטל זצ"ל ,ראב"ד פרושים ורבה של שכונת שערי חסד י-ם ,ובעל באר המלך.
תשע"ז :רבי אליהו ב"ר אשר שטרנבוך זצ"ל ,ראב"ד קהל מחזיקי הדת באנטוורפן.
פ"שת זומת א"כ ינש םוי | יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

9

תפילה על ביהמ"ק בשמונה עשרה
חז"ל תיקנו במקומות רבים בתפילה להתפלל על הגאולה:
"ראה נא בענינו"
"תקע בשופר גדול לחרותנו"
"השיבה שופטינו כבראשונה"
"ולירושלים עירך" " /תשכון בתוך ירושלים"
"את צמח דוד עבדך"
"רצה ה' ...והשב העבודה"
"יהי רצון ...שיבנה בית המקדש במהרה בימינו"...
נשתדל לכוין מאוד בכל המקומות בתפילה שיש בהם בקשה על עניין הגאולה ,ונתפלל מעומק הלב שייבנה בית המקדש במהרה.
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