.

יום ראשון ט"ו טבת תש"פ | דף היומי בבלי :ברכות ט.
דף היומי בהלכה :מסימן תנ"א סעיף י"ג עד סעיף ט"ו.
מוסר :שמירת הלשון  -שער התורה פרק ד' 'וכתב רבינו' עד פרק ד' 'הג"ה ושמעתי'.
קנין חכמה הלימוד השבועי :מסכת אבות פרק א משנה ה עד פרק א משנה ז

הבחור משיעור א' שסיים ש"ס מתוך סקרנות | מה סיפר מדריך הטיולים מהשומרון לנשיא
'דרשו'? | וכמה מלצרים צריך כדי להגיש  4,000מנות בתוך  17דקות | 1802
סיום הש"ס

למעלה מ 10-אלף משתתפים במעמד
סיום הש"ס הגדול של 'דרשו' ב'יד
אליהו' בהשתתפות מרנן ורבנן
במעמד השתתפו מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה
הגרי"ג אדלשטיין ועשרות רבנים ראשי ישיבות וגדולי תורה
בשבת התקיים מעמד הקונוונשן הגדול של 'דרשו' בלונדון
ובמוצאי שבת התקיים במקום מעמד סיום הש"ס ,ביום ראשון
בערב ,מתקיים בפריז מעמד סיום הש"ס שיאחד את כלל
הקהילות היהודיות במדינה.
שישו ושמחו בשמחת התורה :מעל  10אלף איש השתתפו אמש
במעמד סיום הש"ס של ארגון דרשו בהתרגשות עצומה ובשמחת
תורה ללא גבולות .במעמד השתתפו מרן שר התורה הגר"ח
קניבסקי שליט"א ומרן ראש הישיבה הגרי"ג אדלשטיין ,ראש
הישיבה הגרב"ד פוברסקי שכובד להתחיל את הש"ס ,הגרב"מ
אזרחי ,הגר"ד כהן ,הגר"ח פיינשטיין ,האדמו"ר מאלכסנדר
הגרא"י פינקל ,הגר"צ דרבקין ,והאדמו"ר מסדיגורא ,האדמו"ר
מסערט ויזניץ ,האדמו"ר מרחמסיטריווקא ,האדמו"ר ממודז'יץ.
את דברי מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי הקריא בנו הגדול
הגדול רבי יצחק שאול קניבסקי שליט"א שאמר בשם אביו הגדול
שזה יומא טבא לרבנן ,וחג גדול לעם ישראל ,והביע הערכה
למפעלותיו של נשיא דרשו רבי דוד הופשטטר.
הגאון הגדול רבי גרשון אדלשטיין נשא דברים במעמד" .מה

אנחנו שמחים כאן הערב? מה השמחה? תורה מה זה תורה?
תורה מסיני ,ה' מסיני בא .תורת ה' ,המצווה שאנחנו עושים
בכבוד שמים ,קידוש ה' ,זה מה שאנחנו עושים ,כל הנקרא בשמי
ולכבודי בראתיו יצרתיו וכו' ,בכבודו… אשרינו שאנחנו זוכים
לעסוק בכבוד שמים ויש ציבור גדול ב"ה שעוסק בכבוד שמים.
אבל כבוד שמים ,זה גם לקיים ,לקיים 'מה ה' דורש ממך' .החובה
שלנו זה התורה ,ושננתם לבנך ודברת בם ,ולמדתם אותם את
בניכם ,עסק התורה".
ראשון הדוברים היה הגה"צ רבי שמעון גלאי שליט"א שאמר
כי "זכינו שמרן רבי מאיר שפירא מלובלין יסד את הדבר החשוב
הזה שכולם ביחד לומדים דף אחד וזה מבטא את הכח של יחיד
מכלל ישראל ,מה שהופך את כולם לחלק מהכלל ומצטרף לעם
ישראל .ב'דרשו' אנחנו רואים שכל חודש וחודש חושבים כאן על
דבר חדש ,על רעיון חדש איך לחזק את לימוד התורה ומראים
לקב"ה שהתורה היא העסק שלנו .בואו ונחזיק טובה ונברך
שהקב"ה יעזור למפעלים הגדולים האלו שימשיכו ויתעצמו וירבו
כבוד שמים ,ותתקיים ההבטחה של הקב"ה את מכבדי ה' אכבד".
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המנחה הרב שלמה רוזנשטיין אמר כי "אנחנו נמצאים
בעיצומו של המסע המרטיט מסע הסיומים של דרשו בכל רחבי
העולם שמסמל את עוצמת פעילות דרשו בחמש יבשות וב27-
מדינות .בחצי יובל שנות פעילות טבע דרשו כחותם בלבם של
ישראל את השינון והחזרה יחד עם ידיעת התורה הבנת התורה,
שלמות הלימוד ,שלמות האדם ,וייסד את דף היומי בהלכה שאליו
הצטרפו רבבות מישראל".
נשיא דרשו ר' דוד הופשטטר אמר כי העובדה שמדובר בסיום
הי"ג היא בעלת משמעות מיוחדת" .המהרש"א אומר במסכת שבת
שמספר י"ג נוגע לכל דבר שבקדושה ,מידות של רחמים ,אחדותו
יתברך ,י"ג מידות שהתורה נדרשת ,הבן נכנס לכלל מצוות בשנת
הי"ג ,בוודאי יש זכות מיוחדת להשתתף בסיום המחזור הי"ג של
הדף היומי".
עוד אמר כי "המעמד הזה הוא לא רק סיום של לומדי
התורה ,הערב יש לנו סיום של אלו שקונים קניין בתורה ,קניין
תורה וקניין הש"ס .אם תשאלו אחד מחברי דרשו אם זה ב'קניין
תורה' או ב'קניין ש"ס' אם אתם לומדים דף גמרא בדף היומי ,הם
יענו :אנחנו לא לומדים דף כל יום ,הדף הוא הוא היום .זה היום
שלנו ,כל היום וכל הלילה זה היום שלנו .זה האוויר החמצן שאנו
נושמים כל היום וכל הלילה זה הסיום של הערב ,הסיום של חכמי
דרשו".
הגאון רבי חיים פיינשטיין שליט"א כובד בסיום הש"ס ואמר
בדבריו כי "יש שישים ריבוא אותיות לתורה ושישים ריבוא
נשמות ישראל ולכולנו יש חלק בתורה .המסילת ישירים אומר
שכל אחד מישראל יש לו כל התורה כולה לפי העניין שלו ולפי
שורש נשמתו ,כל התורה כולה ניתנה בששים ריבוא אופנים
תורה שבכתב ובשע"פ .זה יו"ט גדול ועצום שרבים-רבים סיימו
את התורה שבע"פ ,זה קידוש ה' גדול ועצום שכל גדולי ישראל
והתקבצו לתת כבוד לתורה
כ"ק מרן האדמו"ר מאלכסנדר אומר את ההדרן ,ואת הקדיש

הגדול אמר ראש ישיבת מיר הגאון הגדול רבי אליעזר יהודה
פינקל שליט"א.
הגאון הגדול רבי ניסן קפלן ראש ישיבת דעת אהרון אמר
במעמד "מה יש לו לנשיא דרשו ידידי רבי דוד הופשטטר מזה
שכולם  200אלף יהודים נבחניםף ,ש"ס ,הלכה ,כל אחד יסיים
את המסכתא מה הוא מרוויח? רק כי הוא רוצה להגדיל תורה
ולהאדיר ,שהתורה תפרוץ".
הגאון הגדול רבי דוד כהן אמר כי "אנחנו זוכים היום למעמד
של כבוד התורה ושמחת התורה .הגמ' אומרת במסכת שבת,
"אמר אביי תיתי לי דכי חזינא צורבא מרבנן דשלים מסכתיה
עבידנא יומא טבא לרבנן" .זה יומא טבא לרבנן ,יומא טבא לכל
כלל ישראל ,כשתלמיד בישיבה מסיים מסכת זה יומא לרבנן,
כשכלל ישראל בכל אתר ואתר מסיימים ש"ס בבלי ,זה יומא טבא
לכל כלל ישראל .נזכה שהציבור שלמד ש"ס והציבור הקדוש של
דרשו שקנה ש"ס ונבחן על ש"ס ,נזכה שתמלא הארץ דעה את ה',
וובכח התורה נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו.
בפתיחת הש"ס כובד הגרב"ד פוברסקי שליט"א ואמר ש"אדם
שלומד שעה ביום ,בא לעולם האמת אומר למדתי שעה ביום.
אבל רשום שלמד עשר שעות ,כי זה היה העיקר אצלוץ כל אחד
שנמצא כאן צריך לחשוב מה אצלו הקבע ומה הוא העראי ,אם
אצלו התורה הקבע ,גם ארעי אפשר ,אבל אם התורה היא ארעי,
זה לא הולך ,כלום ,כי העיקר אצלו זה המסחר".
כ"ק מרן האדמו"ר ממודז'יץ אמר" :אנחנו נמצאים בסיום
הש"ס שדרשו עושים ,שלומדים את התורה ונבחנים על התורה,
בזה גרם נשיא 'דרשו' ש'היום הזה נהיית לעם' ,שכל כלל ישראל
שייך לתורה על ידי הרבצת התורה ,זה גורם ש'היום הזה נהיית
לעם' .מתי נהיה עם ,כשכל העם לומד ,זה הזכות שאנחנו נמצאים
כאן בסיום הש"ס של דרשו ,הקב"ה יעזור שבזכות זה שנמצאים
כאן ,יבוא הגאולה השלמה במהרה".

חוויה רוחנית יומית
מדי יום אצלך במייל

הניוז היומי של דרשו.

'ניוזלטר' מלא וגדוש בתוכן תורני  -הלכתי ,אקטואלי ומרתק.
עם סיפורים ,רעיונות ,ווארטים ועוד...
בהגשה מקצועית עם טעם של עוד ...להצטרפות שלח מייל ל-
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סיום הש"ס  -לונדון

קדשם בקדושת השבת המתאחדת בתורתך

למעלה מ 1,000-צירי 'דרשו' התכנסו לשבת קונוונשן
מרוממת באוקספורד שבאנגליה; במוצאי שבת
התקיים מעמד סיום הש"ס המרכזי בהשתתפות אלפים
ל"שבת דרשו" שהתקיימה באחוזה היסטורית מפוארת הגיעו רבנים ואישי ציבור מכל העולם היהודי ,שקיימו
דיונים בסוגיות שעל הפרק • הקונוונשן נמשך עד יום ראשון • במוצאי שבת נערך מעמד סיום הש"ס המרכזי
של לונדון בהשתתפות כ"ק מרן האדמו"ר מויז'ניץ לונדון ,רבנים ומורי הוראה מכל אנגליה היהודית
למעלה מ 1,000-צירי דרשו מרחבי העולם היהודי התכנסו
בשבת ל"שבת דרשו"  -שבת מיוחדת של התעלות בצוותא ,ברוב
פאר ואדר באחוזה היסטורית מפוארת באוקספורד שבאנגליה ,עם
רבנים ,משפיעים ומגידים ,בעלי מנגנים ומקהלות זמר מהשורה
הראשונה ,למען הרבות כבוד שמים ולחיזוק ערכי דרשו כפי
שהתקבלו ע"י מרנן ורבנן שליט"א וזצוקלל"ה .בשבת המיוחדת
השתתפו בין היתר הגאון הגדול רבי גבריאל קנאפלר ,הגאון
הגדול רבי שלמה מיילס שליט"א ,אב"ד לימינוב ,והגאון הגדול
רבי גרשון מילר שליט"א ,והגאון הגדול רבי אברהם ערנטרוי.
במוצאי שבת נערך מעמד סיום הש"ס המרכזי של אנגליה
היהודית ,אליו נהרו יהודים מכל רחבי המדינה ,ובהשתתפות כ"ק
מרן אדמו"ר מויז'ניץ לונדון שליט"א ,מרנן ורבנן ,גדולי תורה
וחסידות ,משפיעים ומגידים.
עם פרוש השבת את כנפיה על המתחם הטובל בירוק-עד ,מיד
אחרי תפילת מנחה של ערב שבת קודש ,נשאו דברים הדיין הגאון
הגדול רבני בנימין עקשטיין שליט"א ,והגאון הגדול רבי גרשון
מילר שליט"א משגיח דישיבת גייטסהסד .לפני העמוד ,לאורך
כל השבת ,ניגש הבעל מנגן ר' אייזק האניג שהגיע מארה"ב
במיוחד לשבת הקונוונשן ,כאשר מקהלת 'מלכות' ,יחד הבעלי
מנגנים ר' זאנוויל וינברגר ,ר' פנחס ביכלר ור' אהרלה סמט ליוו
את התפילות לאורך כל השבת בשיר ניגון וזמר שהמיסו כל לב.
לפני תפילת קבלת שבת דיבר בפני הקהל מגיד מישרים
הגאון רבי אשר דרוק שליט"א שהפליא בחשיבות הגדולה של
"שם שמים שגור על פיו" וריתק את הקהל בדרכו ובחנו המיוחד,
ועורר את הציבור באמונה פשוטה לפי דרכו של יוסף הצדיק.
בזמן סעודת ליל שבת קודש נשאו דברים אנשי דרשו ברחבי
תבל ,משפיעים ומגידים שדיברו כולם על המשמעות העמוקה
של להיות "דרשו איד" בדורנו .לאחר התפילה התכנסו הנוכחים
ל"עונג שבת" מיוחד יחד עם אורח הכבוד ,הגאון הגדול רבי שלמה
מיילס שליט"א ,אב"ד לימינוב ,שהרחיב בענייני פרשת השבוע,
הביא סיפורי צדיקים וריתק לאורך שעות ארוכות את הקהל לדבר
ה' ,כשמידי פעם ,הבעל מנגן ר' אייזיק האניג ור' אהרלה סמט יחד

עם מקהלת 'מלכות' ושאר המנגנים מנעימים בשיר וזמר לכבוד
השבת.
מקווה מיוחד שהוכשר במתחם שימש את הנוכחים בשבת
בבוקר כנהוג בקהילות ישראל .הרה"ג רבי שלמה הולבסקי
שליט"א מגיד שיעור של ארגון דרשו במנצ'סטר ,מסר את שיעור
הדף היומי ,ושיעור מיוחד של נשיא דרשו רבי דוד הופשטטר
שליט"א על מסכת ברכות .התפילה בשבת בבוקר נערכה גם
היא בהתלהבות אדירה ,בשירה ושמחה .השבת המיוחדת ומעמד
סיום הש"ס במוצאי שבת ,הופקו ע"י שניאור פליישמן ויוסי פלס
מ"פליישמן פלס" הפקות ,המתמחים בהפקות יוקרתית בארץ
ובעולם.
גם במוצאי שבת וביום ראשון המשיכו הדיונים המיוחדים
של צירי דרשו ,שישבו יחד לדון במגוון סוגיות שעל הפרק .פאנל
מיוחד של מגידי שיעורים דן בדרכים לייעל את העברת השיעור,
פאנלים אחרים דנו בהחדרת מבחני דרשו בדף היומי בבלי ופאנל
מיוחד הוקדש להחדרת לימוד דף היומי בהלכה שנוסד ע"י ארגון
דרשו ,ונתקן ע"י גדולי ישראל.
במוצאי שבת נערך באהל מיוחד שהוקם במתחם ,מעמד סיום
הש"ס המרכזי של לונדון בהשתתפות אלפים מאנגליה היהודית
שנהרו למקום באוטובוסים מיוחדים .את המעמד הנעימו הבעל
מנגן ר' אייזיק האניג ,ר' זאנוויל וינברגר ,ר' אהרלה סמט ,ר' מוטי
שטיינמץ ,מקהלת 'מלכות' יחד עם תזמורת המנגנים בניצוח ר'
מונה רוזנבלום ור' מוישי רוט בהפקת שלום וגשל המלווה את
כלל מעמדי הסיום של דרשו ברחבי תבל.
מנחה מעמד הסיום היה הגר"ג מילר שליט"א משגיח דישיבת
גיטסהד ואת הש"ס סיים הרה"ג ר' מרדכי אוסטרליץ ,בקדיש
הגדול כובד הגאון רבי ליפא ראקוב ובפתיחת הש"ס כובד הגאון
רבי שמואל אהרון זינגר שהוזמן לבמה ע"י ידידו הטוב בעל ר'
דוד דמן .למעמד הגיע גם אורח מיוחד וחשוב ,האדמו"ר מויזנ'יץ
לונדון שנשא דברים אודות החשיבות העצומה שבהצטרפות
לסדרי דרשו ,ועל התרומה האדירה של ארגון דרשו לעולם התורה.
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סיום הש"ס  -פריז

"ספק התאורה בפריז שולח לי הודעה
הבוקר :שמעתי שזה אירוע של תורה,
ולכן אני רוצה שתשלם רק את העלויות,
כל השאר זה על חשבוני"...
כמה מלצרים צריך כדי להגיש  4,000מנות 'מצולחתות' בתוך  17דקות? איזה שילוב אמנותי מעניין את
הקהל היהודי בצרפת? ובכלל ,איך זה לעבוד כמפיק אירועים בשביל 'דרשו'? – ר' שניאור פליישמן,
מנהל חברת ההפקות המופקדת על סיומי הש"ס של 'דרשו' באירופה – בראיון מרתק
יצחק סלומון
אירועי 'דרשו' יצאו לשם ולתהילה ,אך נדמה כי מכלול
האירועים שמתקיימים בטווח כה קצר הוא נדיר בהיקפו ומעולם
לא התרחש .אירועי 'דרשו' באירופה כוללים ארבעה אירועים
רצופים בהפקה נדירה ועוצמתית .מי שעומד מאחורי ההפקות
האלו היא חברת ההפקות 'פליישמן פלס הפקות' בניהולם של
שניאור פליישמן ויוסי פלס .חברת ההפקות הזו נחשבת לאחת
מחברות ההפקה המוכרות באירופה ,הם מפיקים במהלך השנה
אירועים שונים ,ביניהם דינרים לישיבת מיר המעטירה ואירועי
תיירות ברמה גבוהה ביותר.
לחברת ההפקות יש משרד באירופה והיכרות ארוכה עם כלל
הספקים בארצות אירופה ,כך שלא פעם הם מצליחים להפיק
אירועים בלוגיסטיקה מסובכת וברמה מושקעת ואיכותית.
סיבת ההצלחה של האירועים בהפקתם היא בעיקר בזכות
'הראש הישראלי' שהם מכניסים לסנדרטים המרובעים הקיימים
באירופה" .בשביל להצליח באירופה צריך לא פעם לחשוב מחוץ
לקופסא" ,אומר לנו אחד ממארגני האירוע .ואכן הם עושים זאת
בהצלחה מרובה.
בין אירוע לאירוע הצלחנו להשיג לשיחה קצרה את ר' שניאור
פליישמן שיספר לנו מעט נתונים מאחורי הקלעים על ההפקות
העוצמתיות האלו.
סכם לנו את אירועי 'דרשו' באירופה ,ביקשנו.
"זה עתה סיימנו את האירוע הראשון בסדרה ,הלוא הוא אירוע
סיום הש"ס במנצ'סטר" ,פותח מנכ"ל חברת ההפקות שניאור
פליישמן" .זהו אירוע היסטורי שלא נראה כמוהו באירופה .ארבעה
אלף איש ישובים סביב שולחנות עם אוכל ברמה גבוהה ,ותכנית
אמנותית מכובדת במיוחד .נדמה ששברנו שיא ג'ינס בחלוקת
מנות האוכל .בתכנון מדוקדק ועם צוות של  300מלצרים הצלחנו
להגיש  4000מנות מצולחתות ומהבילות לכלל משתתפי האירוע
בתוך  17דקות בלבד.
"מילות הקוד באירוע היו 'תכנון' ו'זמן' .כידוע האנגלים
מקפידים מאוד על הזמנים ,והתאמנו את עצמנו אליהם בהפקת
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האירוע .כל דקה היתה מתוכננת והכל תקתק לפי השעון .היה
'ליין אפ' מסודר .הנאומים ,ניגוני התזמורת ,כמו הגשת האוכל
וריקודי הציבור  -הכל עבד כמתוכנן דקה אחרי דקה .היתה
התרגשות באוויר .נדמה כי מעולם לא התרחש בעיר אירוע יהודי
בסדר גודל שכזה .המקום בו נערך האירוע הוא אחד ממרכזי
הירידים הגדול באנגליה .לקח כמה ימים להכין את האולם ,והכל
נעשה בעזרת צוות הפקה מורחב.
"ארגון 'דרשו' בחר במנצ'סטר בעקבות כך שיש שם עשרות
רבות של שיעורי דף היומי ,וכלל משתתפי השיעורים הגיעו
לאירוע וסיימו ביחד את הש"ס ,ובפרט שזה התקיים ביום ראשון,
ממש יום לאחר הסיום האמיתי של הדף היומי ,כך שההתרגשות
היתה עוצמתית ומיוחדת .המארגנים דאגו שהתכנית תהיה
מעניינת ,והציבור הצביע ברגליים .כולם נשארו עד הרגע האחרון
ונהנו מכל רגע.
"האירוע השני הוא סוף שבוע ארוך מיום שישי בצהריים
ועד יום ראשון בצהריים .סוף שבוע עמוס מלא חוויות ,תכניות
והרצאות מרתקות .סוף השבוע הזה מתקיים בטירה ענקית
באחוזה באוקספורד צמוד ללונדון .באחוזה קיימים אולמות
וחדרים רבים ונעשית הפקה מיוחדת ומגוונת שתוכל להתאים
לכלל המתארחים בשבת המיוחדת .אמורים להגיע לשם סגנונות
רבים של אנשים מכל רחבי אירופה ,והתאמנו תכנים לכל סגנון,
כך שכל אחד ייצא מרוצה ויחווה את 'שבת דרשו' בפן המתאים
לו.
"האירוע השלישי מתקיים באוהל ענק צמוד לאחוזה
באוקספורד  -זהו סיום הש"ס המתקיים ליהודי לונדון שמגיעים
בהמוניהם ,גם כאלו שלא נמצאים בסוף השבוע .זה יהיה אירוע
מושקע במיוחד כראוי וכיאה לכלל סיומי הש"ס של ארגון 'דרשו',
עם תכנית אומנותית מתאימה ,והופעה מלכותית של כלל רבני
אירופה.
"האירוע הרביעי מתקיים למחרת בעיר פריז ,בהיכל 'דום דה
פריז' .הכנו אירוע נדיר בהקיפו עם התאמה מיוחדת של התכנים
לקהל הצרפתי .יש שם  5000מקומות ולא חשבנו שנמכור את
כל הכרטיסים ,אבל הופתענו מאוד .אנו כיום שבוע לפני האירוע,
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וכבר 'סולד אאוט' ,כל הכרטיסים נמכרו ,ועדיין יש ביקוש מטורף.
מבחינת התכנית המוזיקלית ,הבאנו שילוב מעניין של מוטי
שטיינמץ שמאוד אהוד בקהל הצרפתי ,ושילבנו את מידד טסה
המתאים לסגנון הקהל .בנוסף השקענו הרבה ב'שואו' הוויזואלי
בהתאמה לקהל הפריזאי וכמובן עם מקהלת 'מלכות' ותזמורת
המנגנים ככלל אירועי 'דרשו'".
מה מיוחד בהפקת אירועי 'דרשו' בחו"ל?
"בחו"ל כמו תמיד הכל גדול במספר צעדים ממה שמכירים
בארץ .בהנחיית המארגנים ב'דרשו' אנחנו מנפיקים את הטוב
ביותר ברמה האיכותית ביותר .יש לפעמים אנקדוטות מעניינות,
כמו ספק התאורה בפריז ששולח לי הודעה הבוקר' :שמעתי
שזה אירוע של תורה ולכן אני רוצה שתשלם רק את העלויות,
כל השאר זה על חשבוני ,תן לי להיות חלק מתומכי התורה'...
ליהודי חו"ל יש לב חם לתורה וללומדיה ,ואנו רואים את זה גם
בהתרגשות הגואה של משתתפי האירועים ובתגובות הציבור
לאחר האירועים .זה סגנון אחר".

איך זה כמפיק לעבוד עם ארגון 'דרשו'?
"ב"ה אני עובד עם 'דרשו' במהלך כל השנה ולא רק באירועים
המיוחדים .מדהים אותי תמיד לראות את ההשקעה העוצמתית
שלהם במהלך כל השבע שנים ,ולא רק בסיומי הש"ס .השקעה
שכזו גורמת ללומדי התורה להצטרף למארג המדהים של לומדי
'דרשו' .נוח לי להתחבר לארגון שכזה שעושה הכל על מנת
להנות את לומדי התורה ,ומאידך לא נותן מקום לבזבוזים .הכל
על פי תקציב מדוקדק ומותאם .ברצוני גם להזכיר את ר' שלמה
רוזנשטיין ,שמדהים לראות איך הוא מצליח לנהל מלמעלה את
האירועים כולם עד לפרט הקטן ,וגם את ר' אביגדור ברנשטיין
שהוא הרוח החיה מאחורי האירועים האלו .אלו אנשים מדהימים
ותענוג בשבילנו לעבוד איתם ,ובזכות ההרמוניה ושיתוף הפעולה
אנו מצליחים להביא תוצאות מוצלחות בסייעתא דשמיא
לאירועים האלו".
(קטעים מתוך ראיון שפורסם במגזין 'שחר כלכלי' מבית עיתון 'שחרית')

הסיפור היומי  -סיום הש"ס

"מי הוא האדם שאתה מלווה?  -פנה אלי לפתע
מדריך הטיולים בשאלה .כשהסברתי לו שזה
ר' דוד הופשטטר נשיא 'דרשו' ,עלה מבט נדהם
על פניו .אני חייב לדבר איתו! הודיע"...
כולל מיוחד של פעם בשבוע ,השיעור שנסע לבית מלון ,וסיומי המסכת במרכז
הרפואי 'קפלן' – סיפורם של שלושה שיעורי דף היומי לא שגרתיים
מספר הרב שמעון וייס מ'דרשו'" :לקחתי פעם את הרב דוד
הופשטטר נשיא 'דרשו' ששהה אז בארץ ,לנחם אשה שבעלה
נהרג בפיגוע אכזרי .בדרך לבית האלמנה עצרנו במצפה באזור,
שמשקיף על קבר יוסף מלמעלה .רפרפנו במבטנו על קבוצת
הנערים שסיירה שם בהדרכתו של מדריך שומר מצוות אך לא
בעל חזות חרדית.
"'מי האדם שאתה מלווה?' פנה אלי בפתע מדריך הטיולים,
זוכר-ולא זוכר ,יודע-ואינו יודע .הסברתי לו שזהו ר' דוד נשיא
'דרשו' ,ומבט נדהם עלה על פניו' .אני חייב לדבר איתו' ,הודיע.
"כשכולו נרגש ,סיפר מדריך הטיולים לר' דוד על הקשר העמוק
שלו ללימוד הדף היומי .היה לו בן אהוב ויקר ,כך סיפר ,שנפטר

מהמחלה הארורה .אחרי פטירתו החליט האב האבל להקים
מסגרת של 'כולל' לאנשים עובדים שאינם יכולים להספיק לימוד
יומי של דף גמרא .הוא הציע להם מסגרת לימוד של פעם בשבוע,
שבה ישלימו פערים ,ילמדו את הדפים היומיים של השבוע כולו
וייבחנו במבחנים של 'דרשו'".
כך ,גם אנשים שזמנם אינו בידיהם ,יכולים להתחבר ,ללמוד
כמו כל יהודי אחר .יש לכם דרך טובה מזו לפעול לעילוי נשמתו
של ילד יהודי טהור שנקטף טרם זמנו?
לא ויתרו למגיד שיעור
הרב שלמה אלחדד ,מגיד שיעור ואיש 'דרשו' בסרסל ,צרפת,
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מספר על תופעה מרגשת במיוחד :יהודים שלא מוכנים להיפרד
מהלימוד היומי וממגיד השיעור הקבוע שלהם.
"לפני שנים ניסיתי לדבר עם בעלי בתים בצרפת על חשיבות
הלימוד היומי ,על הקביעות ועל ההתמדה' .כל בוקר ,מתשע עד
עשר ,נפתח בלימוד של הדף היומי' ,כך הצעתי להם .ההצעה
התקבלה ברצון רב ומתוך מוטיבציה גדולה .התחלנו באמצע
מחזור הלימוד ,במסכת 'קידושין' .מאז הספקנו כבר ללמוד גם
את מסכתות 'זבחים' ו'מנחות' ,שנחשבות למסכתות מורכבות
יותר ,ואנחנו ממשיכים בסיפוק הלאה.
"מדי בוקר מתאספת הקבוצה שכוללת כארבעה אנשים
ביום-יום ,ללימוד יומי שנותן טעם יהודי ליום כולו .בסופי שבוע
מצטרפים יהודים נוספים ,כאלו שלומדים באמצע השבוע ליד
מקומות העבודה שלהם ,ובימים החופשיים שלהם באים ללמוד
ליד הבית .יש בנו רואי חשבון ,אנשי עסקים ,רופא שיניים ועוד.
כולם לא מוותרים על הקביעות הזו".
ואז מגיעים ימי חג הפסח ,והרב אלחדד נוסע לבית מלון
בספרד כדי לעשות שם את החג" .חלק גדול ממשתתפי השיעור
אמרו לעצמם ולי' :הרי בכל מקרה תכננו לנסוע גם אנחנו לחג.
למה שלא ניסע לבית המלון שאליו אתה נוסע ,ונמשיך בקביעות
היומית המטעינה והמעצימה הזו? למה לנו להחמיץ כעשרה ימי
לימוד ,כשאפשר גם אחרת?'
"חשבו ועשו .מדי שנה ,כשאני ומשפחתי נוסעים לבית המלון,
באות איתנו יחד משפחות שלמות של משתתפי השיעור היומי.
עם הזמן ,בבית המלון הפנימו את סיבת הדברים והחלו אפילו
להדגיש בפרסומים שלהם כי שיעור בדף היומי מתקיים בתקופה
זו במלון"...
ואם כבר נחתנו בצרפת ,הרב אלחדד מעדכן אותנו בנקודה
משמעותית נוספת" :משהו חשוב עומד לקרות בצרפת במחזור
הקרוב של לימוד הדף היומי ,מעבר לאירוע הגדול שמארגנים
ב'דרשו' ,ולצד התוכנית של הרב הופשטטר להגדיל את כמות
השיעורים .כל מצטרף צרפתי חדש יכול לצאת למסע בן שבע
השנים בלב שקט ורגוע ,משום ש'קרן ספרא' בשיתוף עם הוצאת
'ארטסקרול' עמלו על תרגום כל מסכתות הש"ס וספרי העזר
ללימוד הש"ס כולו  -לצרפתית .יחד עם סדר הלימוד  -יצאו לאור
גם הספרים הרלוונטיים אליו .זו בשורה אדירה של חידוש שלא
היה עד כה ,ואני מזמין כל יהודי להצטרף וללמוד"...
ככה זה נראה כשהלימוד היומי הוא החמצן ,כשהוא הצינור
המחבר בין יהודי לאביו שבשמים ,בין יהודי לנשמתו הכוספת,
בינו לבין מקורות הנצח שלנו.
השיעור עבר לבית החולים
מספר הרב משה פרלשטיין מארגון 'לשבוע מטובך' מיסודו
של כ"ק אדמו"ר מקרעטשניף שליט"א מרחובות" :לפני כעשר
שנים הרבי החליט להקים את ארגון 'לשבוע מטובך' ,שמאגד
פעילות למען אנשים נזקקים בתחומים שונים .הארגון הוקם
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לעילוי נשמתו של אברך צעיר וחשוב מהחסידות ,שנפטר לפני
כעשר שנים ,וכלל ,בין שלל הפעילויות למען הזולת ,גם שיעור
יומי קבוע בביתו של האב השכול.
"בתחילת הפעילות ,מעבר לשיעור המדובר בדף היומי,
המתנדבים הסתובבו גם בבית החולים ,חילקו לכל דורש ומבקש
כריכים מפנקים ,שתייה וממתקים .לפני החגים הם היו משמחים
את ציבור החולים והמלווים ומעלים חיוך על פניהם ,ואז התרחבה
היוזמה עוד יותר .בשלב מסוים האב השכול חלה ואושפז בקפלן,
ואנו הבחנו בצורך שעלה מן השטח וסיפר על החסר הזועק
בשיעור תורה קבוע ומחבר דווקא שם .החלטנו לעשות מעשה.
"השיעור הקבוע עבר לבית החולים ,הרחיב את קהל היעד
שלו והחל לפנות לקהלים נוספים .לפני כשנה האב נפטר ,אך
השיעור ממשיך ,מנציח את המאמצים הגדולים של יהודי צדיק
ובעל ייסורים למען לימוד יומי של כל יהודי.
"חשוב להבין כי השיעור פונה לאנשים שכל היהדות שלהם
מתבססת על השיעור הזה ומתפתחת רבות כתוצאה ממנו .מגיד
השיעור הרה"ג ר' דניאל אורלנצ'יק משמש מג"ש כבר עשרות
שנים ,כמו גם ראש כולל 'בין אדם לחברו' שעוסק בשמירת הלשון
ועורך המדור ההלכתי ב'קו ונקי' .ציבור המשתתפים כולל חולים
מאושפזים ,אנשים מהצוות הרפואי של בית החולים ואנשים
שמגיעים לצורך בדיקות תקופתיות .מדי יום ,בשתים עשרה ורבע
בצהריים ,עוצרים הכל ,באים ללמוד".
מגיד השיעור הרב אורלנצ'יק שפוגש בהם מדי יום ,מתרגש
לראות את התוצאות המפעימות של שעה יומית אחת.
"אחד ממשתתפי השיעור קרא לי לצד באחד הימים ,ביקש
לשוחח .הוא סיפר על איש צוות בבית החולים ,שרבים וטובים
ניסו לדבר איתו לא פעם ולא פעמיים על עיקרי הלכה .אך הוא
בשלו ,מצידו דיברו אל הקיר' .אבל אז אירע מהפך בלתי צפוי' ,כך
סיפר הדובר בהתרגשות' ,הוא החל להשתתף בשיעור ,ובלי קשר
ישיר לנושאים המדוברים בו  -הוא הלך והתחזק ,הלך וקיבל עליו
עוד ועוד ,הלך והפך ליהודי עם לב חם לכל דבר שבקדושה.
"איך זה קורה? פשוט מאוד .בשל האופי של ציבור המשתתפים
נוצר צורך להרחיב בנושאים שונים ,וכך מגיעים לנושאי יסוד
יהודיים ומבינים אותם לעומק .מכאן  -קצרה הדרך להתחזקות.
"לפני כמה חודשים התחלנו להוסיף בסוף השיעור דקות
ספורות על הלכות לשון הרע ורכילות ,הכוללות דוגמאות ושאלות
מהחיים עצמם .השאלות שמגיעות אלי בתום השיעור מרחיבות
את הלב ומעודדות להמשיך בעשייה .אנשים קבעו איתי לימוד
שבועי בחברותא מעבר לשיעור ,אחרים התעוררו לבדוק תפילין
ולהחליף מזוזות ,ורבים מבקשים שהשיעור היומי יוקדש לרפואת
קרוב המשפחה המאושפז שלהם.
"כך ,מתוך קידוש השם גדול ,כבר חמש פעמים ערכנו סיומי
מסכת במרכז הרפואי קפלן ,בהשתתפות של חמישים ואפילו
מאה אנשים".
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"אין נא אלא לשון בקשה"  -מדוע שבני
ישראל לא יחפצו מעצמם בממון מצרים?
ברכות דף ט

"דבר נא באזני העם וגו' ,אין נא אלא לשון בקשה וכו' שלא יאמר אותו צדיק"...
ידועה ומפורסמת הקושיא ,מדוע היה צד שבני ישראל לא
יחפצו בכסף וזהב של מצרים? ועוד ,מהו שאמרו :שלא יאמר
אותו צדיק – אברהם ,שקיים בהם את רק את העינוי במצרים ולא
את היציאה ברכוש גדול .וכי לולא דבריו של אותו צדיק אין ה'
רוצה לקיים הבטחתו?!
תירוץ נפלא אומר על כך הגאון רבי זלמן סורוצקין בספרו
'אזנים לתורה' .היה זה בזמן שבו עלתה שאלת השילומים
מגרמניה הארורה בעד רכוש ישראל ששדדה ושהחריבה
בכל מקום שדרכה כף רגלם הטמאה של קלגסיה ,שהרגו
מליונים מאחינו בני ישראל .לב העם נחלק אז לשנים
 קצתם אומרים :האם רוצחינו יהיו גם יורשינו?! וקצתםטוענים שאין לעם ישראל לבוא בשום מו"מ עם הרשעים

האלה ,ולמה יאמרו הגויים שלקחנו כופר לנפשות אחינו
ששפכו את דמם כמים.
על פי זה ,אומר הגר"ז סוקוצקין זצ"ל ,מובנים רגשות יוצאי
מצרים ,שלא רצו לבוא במו"מ עם מעניהם ושוחטי ילדיהם ,וחשבו
את הכסף וזהב שיקבלו מהמצרים כדמי ולדות ,כופר בעד נפשות
עולליהם .לעומתם טענו אחרים ,שמגיע לעם ישראל שכר חלף
עבודתם בחומר ובלבנים רד"ו שנה .וה' ראה ללבות שני הצדדים,
לא כפה עליהם כגיגית את שאלת כלי הכסף והזהב ,ולא צוה על
כל עדת ישראל לעשות כן ,אלא ביקש מהם – "דבר נא באזני העם
וישאלו ,"...אף שהם מוחלים ואינם רוצים בכסף המצרים ,אך כדי
שלא יאמר אותו צדיק "ועבדום וענו אותם" קיים בהם" ,ואחר כן
יצאו ברכוש גדול" לא קיים בהם  -עליהם לקחת.

יהלומים מגדולי ישראל

"הוא אכל ,וישן ,והיה רגוע ,וסיים את
הש"ס" – מרן רה"י הגאון רבי גרשון
אלשטיין שליט"א מספר על הבחור הצעיר
משיעור א' שסיים ש"ס מתוך סקרנות...
מרן שליט"א הוסיף" :וזה מה שצריכים מאד להיזהר עכשיו ,שיש בחירות עוד
מעט  -לא לדבר על הבחירות ,רק סקרנות מה אומרת הגמרא"...
בשיחה שנשא מרן ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין
שליט"א בהיכל ישיבת פוניבז' בחודש אלול תשע"ט ,אמר בתוך

דבריו:
"הנה בקרוב יהיו בחירות ,וצריכים ללכת ולבחור ,אבל יש
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כאלה שגם מדברים על הבחירות ,שזה דבר מעניין ,מה יהיה
הסוף ,מה יהיה עם זה ,ועם זה ,ועם זה ,ועושים כל מיני חשבונות
מה יהיה ,ויש בזה הרבה דברים מעניינים ,יצר הרע של דברים
מעניינים.
"אבל ההתעניינות צריכה להיות בתורה! יש בחור צעיר
משיעור א' שסיים את הש"ס מתוך התעניינות ,בצורה רגועה
בלי מתח .כפי שיש סקרנות לדברים אחרים שמעניין לשמוע ,יש
סקרנות מה כתוב בגמרא ,שזה מעניין ,ועם הסקרנות הזו הוא
גמר את הש"ס ,בלי מתח .הוא אכל ,וישן ,והיה רגוע ,וסיים את
הש"ס.
"וזה מה שצריכים מאד להיזהר עכשיו ,שיש בחירות עוד מעט
 לא לדבר על הבחירות! רק סקרנות מה אומרת הגמרא ,מהאומר רבי עקיבא ומה אומר רבי ישמעאל ,מה אומרים תוספות
ומה אומר ריב"א .יש בסוגיא הרבה דברים וחשבונות מעניינים,
ובזה צריכה להיות הסקרנות .אבל סקרנות לדברים בטלים זה
דבר גרוע מאד".
גם בכינוס של 'דרשו' שהתקיים חודש קודם לכן ,באב
תשע"ט ,התייחס מרן שליט"א ליצר הסקרנות המפעם בכל אחד,
שניתן לנצלו לעלייה בתורה:
"הנה יש דברים מעניינים שרוצים לדבר עליהם ,ויש טבע של
סקרנות ,ובדרך כלל הסקרנות תופסת הרבה זמן לכל אחד ואחד.
למשל ,אם אחד הולך ברחוב ורואה מודעה ,ומתעניין לקרוא מה
כתוב במודעה  -אבל האם זה נוגע לו למעשה? וכי זה מוסיף לו
משהו? הרי זה לא מוסיף לו כלום ,ורק מפני טבע הסקרנות הוא
נמשך ומתעניין בזה.
"והרי טבע הסקרנות נברא לטובת האדם ,שכל מה שברא

הקב"ה בעולמו לא בראו אלא לכבודו (אבות ו ,יא) וכל דעביד
רחמנא לטב עביד (ברכות ס ,ב) וכל הבריאה היא לטובת האדם,
והטבע הזה של סקרנות הוא לטובה ,בשביל שתהיה סקרנות
לתורה ,שדברי תורה מעניינים ויש בהם מתיקות ,כמו שכתב רש"י
(דברים ו ,ו) "כדיוטגמא חדשה" ,וכפי שמבקשים "והערב נא".
וכאשר מנצלים את הכוח של סקרנות לדברי תורה ,זה באמת דבר
מצוין וטוב מאד.
"ובאמת יש כאלה ,וראיתי אפילו צעירים ,תלמידים צעירים
ממש ,שלמדו וגמרו ש"ס ,עם סדרי הישיבה ובלי מאמץ מיוחד.
הם ישנים בזמן כמה שצריך ,ורעננים ,ואוכלים בזמן ורגועים
בלי מתח ,אבל הזמן מנוצל ,וכשהזמן מנוצל אפשר לגמור ש"ס!
לאט-לאט מתקדמים וגומרים את הש"ס ,אפילו גמרא עם רש"י
בלי תוספות .גם בדברי רש"י יש עמקות גדולה מאד ,וכל הפשט
הפשוט שרש"י מסביר זה תורת אמת ממש ,וידוע מהגאון שאין
מילה מיותרת ברש"י.
"וכאמור ,יש צעירים שבאמת למדו וגמרו את הש"ס ,בלי מתח
ובלי מאמצים מיוחדים .ישנו ואכלו ורגועים וגמרו את הש"ס,
כי הזמן מנוצל ,ובמקום סקרנות לדברים שלא נוגעים למעשה
הסקרנות היא לתורה.
"ובפרט בתקופה הקרובה שיש בחירות כפי שאומרים ,ויש
סקרנות לפני הבחירות ואחרי הבחירות ,אבל כל אחד צריך לחשוב
מה זה משנה לי ,וכי זה נוגע לי למעשה? הרי כעת זה לא נוגע
למעשה ,ואני יכול לישון רגוע ואין לי ממה לדאוג ,ובמקום זה
אני יכול ללמוד עוד גמרא ועוד גמרא ועוד גמרא ,במקום סקרנות
של דברים שלא נוגעים לי למעשה ואין בהם שום רווח ,שתהיה
סקרנות לתורה שעליה נאמר "אשריך בעולם הזה"!
קול העם

"למחרת כשיצאתי לדרך עם הנוסע ,הוא סיפר לי
כי ניסה לתפוס אותי אתמול בשעה  8:00בערב
אך לא הצליח .נו ,בוודאי ,אמרתי לו .באותה
שעה התפללתי מעריב והטלפון היה מכובה"...
אז מי בכל זאת דאג שנהג ההסעות לא יחמיץ את ההזמנה בגלל כיבוי הטלפון
בעת התפילה? | שני סיפורים נפלאים של השגחה פרטית
הנהג הנבחר
אני גר באשדוד ומתפרנס כנהג הסעות .מנהג יפה עשיתי לי,
ועומד בו בכל תוקף  -לכבות את הפלאפון בשעת התפילה.
יום אחד ,בשעת ערב מאוחרת ,אני מקבל הזמנה להסעה
למחרת בבוקר לשדה התעופה .למחרת אני יוצא לדרך עם הלקוח
שלי ,וזה מספר לי ,כי הוא ניסה לתפוס אותי בשמונה בערב אך
לא הצליח.
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נו ,בוודאי ,אמרתי לו .בשמונה בערב התפללתי מעריב
והטלפון היה מכובה.
"יודע אתה לאן אני טס?" המשיך הנוסע שלי" ,לאירופה,
לציונו של בעל התוספות יום טוב .תדע לך שאחרי שלא ענית
לי ,התקשרתי לנהג אחר וקבעתי אתו שהוא יסיע אותי ,אלא
שלאחר זמן התחרטתי על הזמן שקבענו ,וביקשתי להקדים את
זמן היציאה ,שעה שאותו נהג כבר היה תפוס עם נסיעה אחרת.
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לכן ,מאוחר יותר ניסיתי שוב להשיג אותך ,ואכן אנחנו נוסעים
עכשיו יחד".
התרגשתי מאד .בעל התוספות יום טוב הרי הרעיש עולמות
בענין השתיקה בעת התפילה ,ואף חיבר 'מי שברך' מיוחד
למקפידים על כך .הרגשתי בזה הארה משמים ,שדווקא אני
נבחרתי להסיע יהודי לכיוון ציונו של בעל התוספות יום טוב,
זכותו תגן עלינו .ראיתי בזה חיזוק למנהגי ,לכבות את הפלאפון
בבית הכנסת.
כששתי תפילות התאחדו...
אני גר בבית שמש .קבעתי עם סבי שיחי' ,שגר בחיפה,
להיפגש עמו בשעה שבע וחצי בבוקר לצורך עניין חשוב
ביותר.
כדי להגיע מבית שמש לחיפה בשעה כזאת ,צריך לצאת
כבר בארבע לפנות בוקר מהבית .קבעתי עם חברי ,בעל רכב,
שנתקשר זה לזה בשעה עשרים לארבע ,כדי שנוכל לצאת בזמן.
למעשה ,החבר לא ענה לצלצולי ,ובשעה ארבע הוא התקשר
אלי בהתנצלות שבגלל סיבות טכניות הוא אינו יכול להסיע

אותי.
מה עושים? ליד ביתי יש כביש ראשי .ירדתי למטה וחיכיתי
לטרמפ .בשעה מוקדמת כזאת הרחובות ריקים ,ובערך כל עשר
דקות עוברת מכונית בודדת .השעה כבר היתה עשרים לחמש,
כשהבנתי שאני מחכה לשווא ,וכמעט שחזרתי הביתה ,מוותר על
התכנית להיפגש עם סבי.
אלא שבאותו רגע האיר בי הרהור :מה עם תפילה? לא ביקשת
מהשם שיעזור לך! עמדתי ואמרתי כמה פרקי תהלים שהקב"ה
יסייע בידי להגיע לחיפה.
והנה אך כיליתי דברי ,ומכונית עוצרת לידי" .לאן אתה צריך?"
שאל הנהג .לחיפה! עניתי" .הו ,איזו השגחה פרטית!" התרגש
הנהג ,וסיפר" :יצאתי לדרך עייף כל כך ,שלא ידעתי איך אשרוד.
פחדתי שאירדם בדרך והתפללתי להשם שיזמן לי מלווה הגון
שיעזור לי לשמור על ערנות ,והנה ,שמע השם לתפילתי והזמין
לי אותך".
עמדנו נפעמים איך התאחדו תפילותינו .הוא חיפש מלווה ,אני
חיפשתי נהג .עשיר ורש נפגשו ,עושה שניהם השם.
(גיליון 'השגחה פרטית' ויחי-שמות תש"פ)

 077-2222-666או *4992
קו השיעורים של 'דרשו'  -לחייג ,ללמוד ,לדעת
השו"ת היומי

האם מותר לקלף בשבת ביצים מבושלות
שהחותמן שעליהן עדיין ניכרת?
משולחנו של הרה"ג רבי מרדכי הלוי שוורצבורד שליט"א מורה הוראה 'נאות שמחה'  -מודיעין עילית
שאלה :ישנה חברה מסוימת המשווקת ביצים ,ששמה חומר
מסוים כדי שהחותמת שעל הביצה תחזיק מעמד גם בבישול,
ובפועל האותיות ניכרות גם לאחר הבישול .האם מותר לקלף
ביצים כאלו בשבת?
תשובה :ביצים שכתובות עליהן אותיות אסור לקלפן בשבת
משום מחיקה ,כמבואר ב'כף החיים' (סופר ,סי' ש"מ סקל"ד)
בשם הגר"ח פלאג'י ב'כף החיים' סי' ל"א סעיף קט"ו ע"ש .לכן,

אם האותיות לא נמחקות בבישול אין לקלפן .וגם אם מכוון
לקלפן באופן שיוציא הקליפה בשלמות במקום האותיות ,קשה
מאד שלא ישברו האותיות .ולכן יש לעשות כפי שיעץ ידידי
הרה"ג ר' אי"ש פרויליך שליט"א בעהמ"ח 'צפוני איש' – ריבית,
שאחר הבישול בער"ש יעביר על האותיות לורד שחור וימחוק את
האותיות ,ואז אין חשש בקילופן בשבת.

פ"שת תבט ו"ט ןושאר םוי | יו"ל ע"י 'דרשו'  -קרן עולמית לחיזוק ועידוד לימוד התורה | info@dirshu.co.il | 02-560-9000

9

הדף היומי בהלכה

תוספת שנוספה לכלי – האם יש
להסירה לפני ההגעלה?
צורך
ּ
כלי הטעון הגעלה ,אשר הוסיפו עליו (מצידו הפנימי) תוספת
כלשהי באמצעות דבק ,ברגים וכדומה – אם התוספת נוספה
לכלי לפני ששימש לחמץ ,או שהגעילוהו בשעתו לפני הוספת
להסירה לפני ההגעלה .אולם ,אם התוספת
התוספת ,אין צורך
ּ
נוספה לכלי לאחר ששימש לחמץ ,ללא הגעלה תחילה – יש
להסירה לפני ההגעלה ,או לחילופין להכשיר את מקום התוספת

ב'ליבון קל'; אלא אם כן ידוע שניקו את מקום התוספת מחמץ
לפני הוספתה לכלי ,שאז די בהגעלה כרגיל .ותוספת שחוברה
לכלי על ידי ריתוך ,במידת חוֹ ם כזו שיש בכוחה לשרוף את כל
ממשות החמץ העלולה להימצא שם – דינה כחלק מהכלי ,וניתן
להגעילו כרגיל.
[שו"ע תנא ,יג ,ומשנ"ב עב-עו; ביאורים ומוספים דרשו]71 ,

הדף היומי בהלכה

כיצד מכשירים כיסוי של סיר חמץ?
כיסוי מתכת של סיר חמץ – טעון הגעלה ,כיון שהאדים עולים
אליו תדיר בשעת הבישול ,ולעיתים גם התבשיל עצמו נוגע במכסה,
והוא בולע טעם חמץ .ומכסה של סיר הטעון 'ליבון קל' ,או 'ליבון
חמ ּור' ,יש להכשירו באותה דרגה שמכשירים בה את הסיר עצמו.
ומכסה של סיר שלא הכשירוהו לפסח ,וכיסו בו בפסח סיר
שבו תבשיל רותח – לדעת השולחן ערוך ,אם המכסה הוא 'בן

יומו' מבליעת חמץ ,או שאינו נקי ויתכן שיש על גביו ממשות
חמץ ,התבשיל אסור באכילה בפסח ,וגם הסיר אסור בשימוש
בפסח .ולדעת הרמ"א ,בכל מקרה התבשיל והסיר אסורים בפסח.
אולם ,אם הסירו את הכיסוי לאלתר ,בעודו יבש – לכל הדעות
הסיר התבשיל מותרים.
[שו"ע תנא ,יד ,משנ"ב פב-פד ,ושעה"צ צו ו־צח; ביאורים ומוספים דרשו]73 ,

הדף היומי בהלכה

האם ניתן להכשיר מיקרוגל באמצעות אידוי מים?
מיקרוגל המצופה מתכת (ולא אמאייל) – נחלקו הפוסקים אם
ניתן להכשירו לפסח על ידי ֵאדים ,דהיינו באמצעות הנחת כלי עם
מים בתוכו ,אשר יתאדו בעת הפעלתו:
יש אומרים שפעולה זו אינה נחשבת להגעלה ,כיון ש'בליעות'
שבכלי אינן נפלטות על ידי ֵאדים אלא כאשר האדים 'מחברים'
אותם ומפליטים אותם לתוך ֵמי ההגעלה ,ואילו במיקרוגל ,אף
באדים ,אין האדים מפליטות את הבליעות
שהדפנות מלֵ אות ֵ
10

לתוך המים ,שהרי המים אינן נמצאין על גביהן.
ויש אומרים שפעולה זו נחשבת להגעלה ,כי די בכך שהאדים
מפליטים את הבליעה החוצה מדפנות המיקרוגל; ובתנאי שינקו
את המיקרוגל לפני הגעלתו ,ולא ישתמשו בו בעשרים וארבע
השעות שלפני ההגעלה.
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[ביאורים ומוספים דרשו תנא]73 ,

* כלי חמץ שיש לו ידית ,בהכשרתו לפסח בהגעלה ,יש להגעיל גם את הידית .ולדעת הרמ"א,
להגעילה לכתחילה בעירוי מכלי ראשון ,אלא אם כן ידוע שהיא עצמה בלעה מחמץ בכלי
ניתן
ּ
ראשון.
* כלי חמץ שהגעילוהו לפסח ,אך לא הגעילו את הידית ,אסור להשתמש בו בפסח; אולם,
בדיעבד ,אם הידית נתחבה במאכל חם בפסח – המאכל מותר .ואם לא הגעיל גם את הגוף הכלי,
ומדובר בכלי מתכת שהוא וידיתו עשויים מקשה אחת – אשר בו עובר טעם החמץ הבלוע בכלי
אל הידית – המאכל אסור ,מפני שבלוע בידית טעם החמץ שעבר מגוף הכלי.

מה שלמדנו לפני מאה ימים:

על מי מוטלת חובת בדיקת חמץ בחדר המדרגות?
בכלל תקנת בדיקת חמץ ,תיקנו חכמינו ז"ל לבדוק גם מקומות
שבמשך השנה לא מכניסים בהם חמץ בדרך קבע ,כאשר יש
לחשוש שהכניסו לתוכם חמץ במקרה .ולפיכך ,בדרך כלל ,חובה
לבדוק את כל חדרי הבית ,שהרי אף בחדרים שלא אוכלים בהם,
לא נמנעים מלהיכנס לתוכם בשעת האכילה ,וממילא יש לחשוש
שאחד מבני הבית החזיק חמץ בידו והכניסו לחדר והותירו שם.
אולם ,מקום שאין סיבה לחשוש שהכניסו חמץ לתוכו ,כגון
מחסן שלא מאחסנים בו חמץ ,ונכנסים לתוכו לעיתים רחוקות –

אינו טעונים בדיקה ,אלא אם כן ידוע שהכניסו חמץ לתוכו.
וחדר מדרגות ,ומבואות בנין מגורים ,טעונים בדיקה ,שהרי
פעמים אינספור מכניסים לתוכם חמץ; וחובת הבדיקה בחדר
המדרגות – יש שהורה שהיא מוטלת על כל שכן רק בחלק
המוביל לדירתו ,ולא בקומות האחרות ,שאין לו שימוש בהן; ואף
אם לעיתים הוא משתמש לצורך כלשהו גם בחלק האחר של חדר
המדרגות.
[שו"ע תלג ,ג ,ומשנ"ב יג-יז; ביאורים ומוספים דרשו]16-15 ,

הלוח היומי

ט"ו בטבת | רבי ניסן אהרן ב"ר יחיאל
מיכל טוקצינסקי זצ"ל ,מנהל ת"ת עץ
חיים ובעל לוח לארץ ישראל
יארצייט:

ק"ב :רבי יוסף ב"ר מאיר הלוי (הרמ"ה) אבולעפיה זצ"ל.
תקפ"ז :רבי רפאל ב"ר יעקב יאקיל ברטשטער זצ"ל ,מברשיד ,תלמידו של רבי פנחס מקוריץ זצ"ל.
תרצ"ז :רבי יעקב ב"ר יוסף הררי אלנאעם זצ"ל ,מרבני דמשק.
תרצ"ט :רבי אברהם ב"ר משה נתן זקהיים זצ"ל.
תשל"ח :רבי חיים מרדכי ב"ר איתמר רוזנבוים זצ"ל ,האדמו"ר מנדבורנא ,בעל דבר חיים.
תשמ"ז :רבי בן ציון משה מאיר ב"ר דוד מנדלבום זצ"ל ,בעל אור משה.
תשע"ב :רבי ניסן אהרן ב"ר יחיאל מיכל טוקצינסקי זצ"ל ,מנהל ת"ת עץ חיים ובעל לוח לארץ ישראל.
תשע"ה :רבי פנחס אלימלך ב"ר יעקב צבי רונס זצ"ל ,ר"י נתיב התורה.
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החפצים בחיים – חפץ חיים יומי

האם מותר לאשה לתרום כסף
ב'ערב התרמה' שלא מדעת בעלה?
הצטרפו אלינו ללימוד היומי ב'חפץ חיים'
ההלכות הנלמדות היום ב'חפץ חיים' (כלל ח' מהלכות רכילות
סעיפים א-ב-ג) עוסקות באבק רכילות .בין הדברים האסורים
משום אבק רכילות ,הוא לשבח אדם בפני חברו במקום שעל ידי
זה יוכל להעלות בלב חברו תרעומות עליו .ה'חפץ חיים' מזכיר גם
שאסור לאדם לשבח אשה בפני בעלה על שנתנה לו הלוואה או
צדקה ,כי על ידי זה עשויה להתעורר בלב בעלה תרעומת עליה,
שפיזרה את ממונו.
בביאורים ומוספים שבמהדורת 'דרשו' מציינים בהקשר
לכך ,כי המספר לבעל שאשתו נתנה מתנה גדולה לצדקה ,יש
לאסור הדבר לא רק משום אבק רכילות ,אלא גם משום לשון
הרע [כשאינו לתועלת] ,שהרי מספר על כך שעשתה איסור במה
שנתנה ללא רשות בעלה ,ועברה על הדין המפורש בשו"ע (יו"ד
סי' רמח ס"ד) שאסור לה לתת דבר גדול .ושיעור דבר גדול לענין
זה ,כתב השו“ע שם שתלוי לפי עושר הבעל ועניותו .וכן לענין
הלוואה ,כתב באהבת חסד (ח"א פ"ב ס"ב) ,שאין לאשה רשות
להלוות ממונו של הבעל שלא מדעתו אלא דבר מועט ,או אף יותר
אם יודעת שבעלה אינו מקפיד על זה .ולענין כלי בית שרגילים
להשאיל לשכנים ,כתב (שם) שמותר לה להשאיל שלא מדעתו.

ובזמננו ,שהדרך שהאשה נושאת ונותנת ואחראית על הוצאות
הבית ,כתבו היד אברהם (על השו"ע שם) והערוך השלחן (שם
סי"ב) בשם היש"ש ,שמותר לה לתת דבר גדול לצדקה .אכן
העיר בשו“ת שבט הלוי ,שביש"ש במקו"א פירש יותר וכתב
שמ"מ נראה שתלוי הדבר לפי הנהגת הבעל והאשה ,שיתכן
שהבעל מינה אותה אחראית על ההוצאות השייכות לבית ,ולא
על נתינת צדקה ,ורק אם היא אשת חיל המחיה את בעלה אין
לפקפק מלקבל ממנה דבר גדול לצדקה ,מפני שמסתבר שנוח
לבעלה שתתן כרצונה ,משום שאם ימחה בה תפסיק לישא ולתת
בעסקיו .וכן מבואר בשו"ת נודע ביהודה (יו“ד מהדו“ת סי‘ קנח),
שאין היתר לאשה הנושאת ונותנת בבית לתת שלא ברשות בעלה,
והמעות גזל הם .וכן כתב באהבת חסד (שם) לגבי הלואה שאין
לה היתר להלוות כסף שלא מדעתו.
ולענין 'ערב נשים' שנותנות בו הנשים צדקה למטרה מסוימת,
כתב בשו"ת חלקת יעקב (יו"ד סי' קמ) שמותר הדבר ,מפני
שבדרך כלל מגיעה הזמנה קודם לכן לבית ,והבעל יודע שאשתו
הולכת לשם ותורמת כפי כבודה [וצירף שם כמה טעמים].

כתב ה'מסילת ישרים' :השנאה והנקימה קשה מאוד לשימלט ממנו ,כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו ומצטער צער גדול ,והנקמה
לו מתוקה מדבש כי הוא מנוחתו לבדה ,על כן כשיעבור על מידותיו ולא ישנא ולא יקום ממנו ,ולא יטור לו ,אלא את הכל ישכח ויסיר
מלבו כאלו לא היה – חזק ואמיץ הוא.
(מסילת ישרים פרק יא בפרטי מידת הנקיות)
אם אדם מסוים פגע בנו או ציער אותנו ,נתאמץ מאוד לסלוח לו ולא לשמור לו שנאה בלבנו

העלון מופץ לזיכוי הרבים ,אנא הימנעו מקריאה בשעת התפילה וקריאת התור ה
דרשו | רח' הקבלן  45ירושלים |  | 02-5609000לשאלות ופניות בכל נושאdirshu@dirshu.co.il :

