
 

  

 

  48בבית הכנסת "התאחדות האברכים" רחוב מנחם בגין  20:30-21:40השיעור בדף היומי נמסר בכל ערב  בין השעות 

השיעור נמסר בטוב טעם ודעת בבהירות ובשפה השווה לכל נפש מפי הרב מגיד השיעור  .)ליד טיפת חלב(פרדס כץ ב"ב 

 שליט"א

 עורךדבר ה

 פנינים וחידושים חידות והלכות על

 בדף לז. אין נותנים לו שכר שבת
חתן שלהם  –מעשה שהיה במחותנים ממשפחות נכבדות שהחליטו לערוך את השבת 

ילמו לבעל האכסניה טבין ותקילין עבור הסעודה, תוך בבית הארחה מסויים, הם ש
כדי שחזרו והתרו בו "תדאג שלא יהיו לנו בושות, תגיש לפני האורחים החשובים 
אוכל משובח", והלה הרגיעם שיסמכו עליו בעיניים עצומות, 'את השבת הזאת לא 

 תשכחו' כך הבטיחם.
ריח נורא עלה באפו, הריח והנה בליל שבת קודש עבר בעל האכסניה בסמוך למטבח, ו

ט, התברר שהבשר היה מקולקל... לפתע הוא נהסרוח נדף מהסיר הענק של הצ'ול
מגלה שגם שכח ללחוץ על המתג המפעיל את המיחם הגדול, כך שגם תה וקפה לא 
יוכלו האורחים לשתות, חשב בליבו, מה אעשה כעת, מה אומר לאורחים, לא נותר לי 

 ח...אלא להגיש לפניהם פת במל
האיש לא שלט ברוחו, היצר הרע החל להעלות במוחו מחשבות על 'כבוד הבריות' 
ויתכן שהדבר יבא לאיבוד פרנסתי, ואולי מדובר אפילו בספק פיקוח נפש וכו', 
וממחשבה ניגש אל המעשה, והחל בקילוף תפוחי אדמה, נטל בשר מהמקפיא והפשירו 

תוך כדי שעבר על מלאכות רבות עד שהסיק את האש ובישל סיר חדש של הצ'ולנט 
 מדאוריתא ומדרבנן, וכמובן שגם את המיחם הוא לא נמנע מלהפעיל.

למחרת בבוקר סעדו האנשים את ליבם ושיבחו את בעל האכסניה, 'ישר כוחך, ממש 
עונג שבת אמיתי, עמדת יפה בדיבורך שהאוכל יהיה משובח במינו...' אך סוף גנב 

המשגיח "עקבות" שונות שהותיר אחריו בעל לתליה, הנה לאחר הסעודה מצא 
האכסניה שהכין את האוכל בליל שבת בלחץ גדול, כך שלבסוף נודע הדבר, ואף 

 לאוזניהם של האורחים הגיעה הידיעה המזעזעת.
במוצאי שבת פנו האנשים למשרדו של בעל האכסניה וביקשו ממנו אף להחזיר את 

'מקדמה', אך הוא טען 'הלא אכלתם האלפיים שקלים שקיבל מהם קודם השבת עבור 
איך אתם מעיזים לבקש ממני את הכסף בחזרה', אבל האנשים לא ויתרו וונהנתם, 

וטענו שלא שילמו על שבת חתן של חילול שבת, ולהנות מחילול שבת זה מאוס, ועוד 
 טענו שמלבד זאת הרי אסור לך להנות מממון שמגיע על ידי חילול שבת...

זילברשטיין שליט"א, יצחק שולחנו של הגאון הגדול הרב משבאה שאלה זו אל 
השיב שיש לדון בשאלה זו ע"פ הנלמד בשבוע החולף בסדר לימוד "הדף היומי" 

שאסור להנות משכר שבת, וכן אסור להנות ממעשה שבת,  במסכת נדרים בדף לז.
ומבואר במסכת בבא קמא )עא.( שהנאה ממעשה שבת מותרת מדין תורה שנאמר 

לא יד( "ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם" היא קודש ואין מעשיה קודש,  )שמות
ר תוך חילול השבת, ועיין בזה צורק מדרבנן קנסו ואסרו להשתמש במה שנעשה ונו

ומבואר במשנ"ב שאף שאסור להשתמש במעשה שבת, מ"מ  .בשו"ע )סימן שח ס"א(
כלו, מ"מ מותר למוכרו מותר הוא בהנאה, כגון אם בישל מאכל בשבת אף שאסור לאו

)ובכף החיים סק"ח כ' שיכול למכור רק בכדי מה שהיה שווה הדבר קודם שעשה בו 
 מלאכה(.

ולפי"ז היה נראה שבעל האכסניה אינו צריך להחזיר את הכסף שקיבל עבור הסעודה, 
משום שהאכיל את האורחים בדבר שאסור באכילה רק מדרבנן, ומבואר )בחו"מ רלד( 

אסור באיסור דרבנן אין צריך להחזיר הדמים, אך כ' הגר"י שהמוכר דבר ש
זילברשטיין שכאן בעל האכסניה חייב להחזיר את הכסף כיון שהאיסור נעשה ע"י 
עבירות מדאוריתא של חילולי שבת, ואכילה זו מאוסה אצל כל יהודי, וכל מה 

סקי ששילמו עבור הסעודה הרי"ז כמקח טעות! והוסיף הגרי"ז שאף הגר"ח קנייב
 )ע"פ והערב נא( .פסק זהזצ"ל הסכים ל

 אחת המעלות של לומדי הדף היומי, שלומדים עוד ועוד מושגים בכל חלקי התורה!
 כל לימוד יהלום! כל הלכה מרגלית! והיהודי הלומד הוא אוצר שלם!!!

 

 "זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו"
לבורא עולם על כל הטוב אשר  בח והודאהיר ששב

פניכם קוראים למוגש   ,גמלנו ואין טוב אלא תורה

את עשה שעלון  ,100ה מקשר עלון דףיקרים 
דף היומי ב יד' תחילת מחזורצעדיו הראשונים עם 

לעודד ולחזק ושם לו למטרה   ,[הנוכחיהמחזור ]
עד ולהבעיר אש תמיד בליבם של לומדי הדף היומי 

חלילה שתהא השלהבת עולה מאליה ולא תכבה 
 .מצויהאף ברוח שאינה 

ארבעה צריכים אומרת מסכת ברכות דף לב: בגמ' ה
וכו' וברש"י במקום כותב  ,חיזוק ואלו הן תורה

 ,"ובכל כוחו" ,"דיתמ" אדם  שיתחזק בהם
"ל מלמדים אותנו שיש שתי חזו רש"י  במאמר זה

חיזוק , התורהתנאים להצלחה ולהתמדה בלימוד 
  .ובכל הכוח ,תמידי

טיפוס על ה לרבים כדמכידוע לימוד הדף היומי נ
להעפיל אל מאוד עד שקשה  ,ביותר גבוה הר

כוחות מחמת והן  ,אריכות הדרךמחמת הן פסגתו 
  ,אל תחתיתואת האדם המשיכה הרבים שמושכים 

סופות  להופיעעל פי רוב דרך צפויות שבועוד זאת 
אזי הסיכויים לזכות להעפיל אל  ,תומפולסערות ו

הדבקים  ,סגולהי יחיד אותם  הפסגה נותרת אצל
 .במטרה

עלון "דף מקשר" מגיע  על אם הדרך מדי שבוע 
 ,מי שמשתתף במסעשכשמו כן הוא פונה אל כל 

 ,יושבי על מדין  ,יםבת יבעלו, נים דגוליםלמד
וכמים   ,שיבה ישנוא ,ימים יעול ,כפיים ייגיעו

דברי  ,חלק חיזוקיםרענן וממפה יצוננים על נפש עי
 ,וחידות ,פנינים יקרים ,הלכה למעשה ,מוסר

מילתא סיפור ו ףוא  ,סימנים לזכירת הדפים
 תת כוחכדי לב ,דבדיחותא להרחבת הדעת

 .הר ה' ותבמעלעליה שבוע של עוד להמשיך 
באהדה רבה בקרב התקבל ואכן עלון דף מקשר 

זאת אנו למדים מהתגובות  ,ומגווןציבור רחב 
 הוא זוכהוזכה ואף  ,הרבות שמתקבלות במערכת

די שיעורים ילעלות מדי שבוע על שולחן מלכים ומג
  .רבים מנויים על קוראיו

ושלא תצא תקלה  שחפץ ה' בידינו יצלחאנו תפילה 
ידנו שלא נכשל בדבר הלכה וישמחו בנו  מתחת 
ה להגדיל תורה ונזכה להרבות חילים לתור חברינו

  .ולהאדירה
 מ.י.א
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 בדף לג: הניח מעותיו על קרן הצבי
( כי הצבי קל הוא לרוץ, והמניח מעותיו על כתב התוס' יו"ט במסכת כתובות )פי"ג ,ביטוי זה שגור בפי הכל על אדם שמאבד את מעותיו, ובפירושו

כתובות קז:(, וזה מקובצת גבי הצבי לא יוכל להשיגו, נמצא שאבדו לו מעותיו. ועוד פירש שם, שטבע הצבי שמפיל מעליו את קרניו )וכ"כ בשיטה 
ורות במקום נידח ולא ימצא את מעותיו שהניח את מעותיו על קרניו של הצבי שמא לא יזכה לקבלם, כיון שאולי הפיל הצבי את קרנו באחד הב

באופן אחר, שלכאורה קשה למה אמרו שם שהמפרנס אשת חבירו  ביארעיי"ש, אך בחידושי ההפלאה )שם(  כעי"זלעולם, ובתפארת ישראל כתב 
ו חז"ל )פאה פ"א מ"א( כשבעלה במדינת הים 'הניח מעותיו על קרן הצבי' ולכאורה הרי יש לו את שכר מצות הצדקה שפירנסה בדרך כבוד ואמר

שבגמילות חסדים הקרן קיימת לעולם הבא, אלא מבאר שריב"ז דייק לומר הניח מעותיו על 'קרן' הצבי, דהיינו שיש למפרנס קרן לעולם הבא, 
וכן הביאור כאן שביאר שם רש"י שהכוונה על מצב קיומן של ישראל,  ו'צבי' רומז על מצבן של ישראל כמש"כ )שמואל ב' א יט( הצבי ישראל וגו'

 שהניח מעותיו על קרן קיימת ומוצבת לעולם הבא.
 

 ריפתא לעניא בבדף לג: בההיא הנאה דלא בעי למית
ה מרן הגר"ח קנייבסקי בספרו דרך אמונה )מתנות עניים פ"ז ביה"ל ד"ה מ"ע( כתב להוכיח מסוגייתינו שלא יוצאים ידי חובת מצוות צדקה בנתינ

ריפתא לעניא, והרי הש"ך כתב )חו"מ סי' ש"ג  בשכר בההיא הנאה דלא בעי למית רמרו ששומר אבידה דינו כשומפחות משווה פרוטה, שהרי א
סק"א( שאין אדם נעשה שומר שכר אם מקבל שכר פחות משוה פרוטה, וא"כ אם יוצאים בצדקה בפחות משוה פרוטה, הרי הנאתו כאן בפחות 

הביא הגרח"ק בשם אביו הקהילות יעקב שיש לדחות ראיה זו כיון שיתכן שיבואו כמה עניים  משו"פ, אלא ע"כ שצדקה היא ביותר משו"פ, אמנם
כ, ביחד עד שיצטרף לפרוטה, ועיין בספר היראה לרבינו יונה שכתב: היה רגיל בצדקה כפי כוחך, ולכל הפחות וכו' בכל שבוע פרוטה או מחצה, ע"

אלא  וה, וכן הבא"ח בשו"ת תורה לשמה )סי' רלט( כתב שגם בפחות משוה פרוטה יש מצויש שדייקו מכאן שגם בחצי פרוטה יוצא במצוות צדקה
 דלאו אורח ארעא לאתויי הכי.

 
 נתנה לו במתנהעד שבדף לח. בתחילה היה משה למד תורה ומשכחה 

אל משה ככלתו לדבר אתו' שאי אפשר  י בחומש על הפסוק שהובא כאן בגמרא שנאמר 'ויתן"מבואר במהרש"א שהטעם בזה הוא על פי מש"כ רש
לדעת אנושי ללמוד את כל התורה כולה בזמן קצר כזה ולכן תקפה עליו משנתו והיה משכחה, עד שהקב"ה נתן לו מתנה שיתקיים בידו ולא שכחה, 

כלה לחתן, ובירושלמי במסכת והוסיף המהרש"א שאמרו שניתן לו במתנה ע"פ המדרש שאמרו 'ככלתו' חסר וא"ו, לומר שניתנה לו התורה במתנה כ
)פ"ג ה"ה( אמרו טעם נוסף למה משה היה משכחה 'כדי להחזיר את הטפשים', ופירש הפני משה שם שהכוונה בזה כדי שאלו האנשים  הוריות

ל פי שהיה שוכחים, ועל זה משיבים להם ממשה שאף עאנו לנו להתיגע ולעמול בתורה בחינם כיון שממילא  למהשלומדים ושוכחים לא יאמרו 
 שוכח היה חוזר ולומד עד שניתנה לו במתנה.

 
 : רמז לביקור חולים מן התורהטבדף ל

 הקשה בנידרי זירוזין איך שייך שיהיה מצוה מהתורה לבקר חולה, הרי עיקר מצוה זו כדי שיתפלל המבקר על החולה שיתרפא )עי' רמ"א סי' שלה
שעות ראשונות של היום כדי שלא יחשוב שאינו צריך לרחמים, וכן לא יבקר בג' שעות אחרונות  ס"ד( וכמבואר לקמן )מ.( שאין לבקר את החולה בג'

דאיתא בפרקי דר"א )פ' נא( שמבריאת העולם לא היה אדם חולה שעמד מחליו עד שבא חזקיהו מלך  וכיוןביום שמא יתייאש מלבקש עליו רחמים, 
שייך שיהיה רמוז בתורה מצות ב"ח שעיקרה היא כדי שיבקש עליו רחמים איך ישע(, וא"כ יהודה בחלותו ויחי מחליו )ועי' סנהדרין קז: גבי אל

 ,שיתרפא, ותירץ שזה היה ידוע אף קודם חזקיהו שע"י תפילה אפשר להתרפאות, אלא שעד חזקיה לא היתה תפילה שהתקבלה לרפואה על חולה
היינו  והתפילה היתה מרפאה, עוד תירץ שמה שלא היו מתרפאים עד חזקיהכיון שאם היתה מתקבלת  וקודם חזקיה ףולכן היה שייך מצוה זו א

עצמו אבל על ידי תפילת אחרים או ע"י סמים היו מתרפאים אף קודם חזיקהו, וע"ש שהוכיח  מתיר רק בתפילת החולה עצמו משום שאין חבוש 
 זאת.

 
 בדף לט: אמר רבא אם כמות כל האדם ימותון

ן אותן, מה הבריות אומרים לא ה' שלחני לזה. ידרשו 'כמות כל האדם ימותון' אלה שהן חולין ומוטלין בעריסתן ובני אדם מבקר בסוגייתינו
א"ח בבן יהוידע שחלק מתועלת הביקור אצל החולה, הוא הבולכאורה קשה למה תלו את חטאו של קרח בדבר זה של ביקור חולים דוקא, ומבאר 

ל המבקר אם הוא בן גילו אחד משישים בחוליו, והטעם בזה הוא מכח האחדות של כלל ישראל, אבל קרח שעשה מחלוקת להקל החולי מעליו שנוט
כולם  שחשוביםישראל בעם ישראל, וכלפי חוץ אמר שהוא מתקנא קנאת ישראל, נמצא שלפי דבריו הוא נוהג באחדות ולכן הוא מצר עבור כלל 

זו לגלות רעת ליבו של קרח שכל כוונתו למחלוקת ופירוד בעם ישראל, ולכן אמר שאם ימות מיתה כגוף אחד, לכן משה רבינו אמר הוכחה 
 לו מבקרים בחליו, זה אות מן השמים שהוא מואס באחדות עם ישראל... לכך לא יהיומשונה ולא יחלה ו

 

 מור )ועיין מדור 'פניני הדף' ג' ביאורים לביטוי זה(.גהפסד ליפה אמר רבי חנן הניח מעותיו על קרן הצבי, וסימנך: דף ל"ג ר"ת   – דף לג:

שלוח להנאה, וסימנך: דף ל"ה ר"ת  למודראבעי להו הני כהני שלוחי דידן או שלוחי דרחמנא, ספק בכהנים של מי הם שלוחים ונפק"מ   – דף לה:
 כהנים.ה

על של  ותו שוטה, הפריש ונשטתה ונשתפה, ובע"ב תורם משלגופא אר"י הכל צריכין דעת חוץ ממח"כ, הפריש חטאת על חבירו ועל אש – דף לו
 לדעת )תורם שלא מדעת חבירו(.ותרום לוכן  ,לדעת )הכל צריכין דעת בעלים(והקריב לחבירו שלא מדעתו, וסימנך: דף ל"ו ר"ת 

 וזים.זדרוש לכל הדף בעניין האם מותר לדרוש שכר על לימוד תורה, וסימנך: דף ל"ז ר"ת  – דף לז

 תן.חקחת להמודר הנאה מחבירו מותר להשיא לו בתו, וסימנך: דף ל"ח ר"ת   – לח:דף 

 ולה.חבקר למשנה המודר הנאה מחבירו באיזה ביקור חולים מותר, ומתחיל כל סוגיית ביקור חולים ומעלתה, וסימנך: דף ל"ח ר"ת  – עוד שם
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 זו הקדש רבדף לה. ככ
על אדם אחד שהיה מסגף את עצמו בכל מיני סיגופים והיה שרוי בצום משבת לשבת, הרב שהיה מתנגד לסיגופים  סיפרו למגיד מקוזניץ

'יודע הקב"ה בכלב שמזונותיו מועטים לפיכך שוהה אכילתו במעיו  –ותעניות הגיב על כך בבת צחוק: מצינו במסכת שבת שאמרו חז"ל 
 דרגתו של סגפן זה, שאכילתו שוהה במעיו שש ימים רצופים, הלא כלב מיוחד הוא...בנפשכם עד היכן מגיעה מ שוושלושה ימים', כעת 

 
 בדף לח. והאיש משה עניו מאוד

החתם סופר: אל תהיה כל כך קטן בעיניך, שכן בעל אחד מתלמידיו של החתם סופר היה מתנהג בענווה מופלגת עד לגוזמא, אמר לו רבו 
 אינך כל כך גדול...

 
 

 חידות הדף

 שאלות
 האם יוצאים ידי חובת משלוח מנות כששולח לחבירו בגדים יפים?.א
 האם גוי חייב לתרום צדקה?.ב
 מהיכן בסוגייתינו מביאים הפוסקים מקור לדיני התמנות שליח ציבור על ידי הקהל?.ג
 איזה תואר מקבל אדם שמקיים מצוות בעצלות ולא בזריזות?.ד
 שבת בשל כך?כיצד יתכן תלמיד חכם שעוסק בתורה בשבת ונקרא מחלל .ה
 המעשן סיגריות בכל יום האם יש עניין של לא יעשן ביום חמישי ושישי?.ו
 איזה פסוק בתורה נהגו אנשי ארץ ישראל לחלק אותו לשלשה פסוקים?.ז
 היכן רמוז כל החכמה והפלפול של התורה?.ח
 מה הסיבה שלא נכתבה מצות ביקור חולים בתורה אלא ברמז?.ט
 חולה מפני שנוטל אחד משישים מחוליו?האם מי שמבקר את החולה נעשה קצת .י

 תשובות
הנאה המביאה לידי מאכל עלי. יש מהפוסקים שהביאו ראיה מכאן לגבי משלוח מנות שיכול לצאת ידי חובתו בשליחת  בדף לג..א

דת כסות וכלים משום שאמרו בסוגיין שהנאה המביאה לידי מאכל נחשבת למאכל, ולכן אם יוכל המקבל למכרם ולקנות צרכי סעו
פורים יצא השולח, אך יש שדחו את הראיה מסוגיין, משום שכאן הגמרא העמידה באומר הנאה המביאה לידי מאכל, משמע שהיכן 

ס"ק לה( שיש  ה"ח כשלא אומר כן בפירוש אין לומר שהנאה המביאה לידי מאכל כמאכל עצמו, וכן נפסק להלכה )משנ"ב ס"ק יט, 
 דברים.אר ושלשלוח דוקא מיני מאכל ולא בגדים 

כתבו שגם גוי חייב ליתן צדקה, והקשה  שם( בחי' הרמ"ה וכ"ה יוסף. בחידושי הר"ן בסנהדרין )נז: רב מהני ליה פרוטה ד בדף לג: .ב
ע"ז הגר"י ענגיל )תפארת יוסף בראשית ב טז( ממה שאמרו בסוגייתינו ששומר אבידה פטור מפרוטה דרב יוסף מטעם שעוסק 

ין זה )בברכות יא.( מקריאת שמע שנאמר דבמצוה, כיון שמקור  של עוסק , ואם גוי חייב בצדקה א"כ לא שייך בזה פטור במצוה
נח, ומכך שבסוגיין למדו מזה גם לעניין צדקה, מוכח  ניבשבתך בביתך פרט לעוסק במצוה, וא"כ דוקא כעין קריאת שמע שאינם בב

 שגם צדקה אינה בבני נח.
ני שלוחי דידן. בביאור הגר"א כ' שזהו המקור למש"כ השו"ע )נג סי"ט( שאפילו יחיד יכול לעכב ולומר איני רוצה הני כה בדף לה:.ג

שפלוני יהיה שליח ציבור, והטעם משום שתפילה במקום קרבן, ואמרו בסוגיין שאין יוצאין י"ח הקרבן אם קרב בלא ידיעת 
 שהבעלים מתנגדים, וה"ה בש"ץ.כהבעלים וכ"ש 

 מעשה היה וקדמו בנות לבנים ונמצאו בנות זריזות ובנים שפלים. הרי לנו שהמתעצל במצוות מקבל תואר של 'שפל'. .בדף לו.ד
ויקיר עליהון עלמא. וכתב הר"ן: ואין יכולין ללמוד בתחילה שצריך עיון מרובה. החיד"א במחזיק ברכה )סימן רץ סק"ו(  בדף לז:.ה

ה דבריו, ואדרבא לימוד בעיון הרי חיון בשבת הרי הוא מחלל שבת... אך החיד"א דהביא את דעת היעב"ץ שתלמיד חכם העוסק בע
 הוא עונג שבת...

אמרו שהכתב סופר היה נוהג  שינוי וסת תחילת חולי מעיים. והיינו שהשינוי בשבת קשה לגוף, בספר מרא דארעא דישראל בדף לז:.ו
כדי שבשבת לא יהיה לו שינוי מהרגלו ויפגע מכך בתענוג שבת  ,לעשן בכל ימות השבוע, אך בימי חמישי ושישי לא, וביאר הטעם

הגרי"ח זוננפלד אמר שגם הוא נוהג במנהג זה ואינו משתמש במקלו בערב שבת כדי שלא ששאינו יכול לעשן בשבת, והביא שם 
 לו בשבת. ירגיש שחסר

קא לתלתא פסוקין ויאמר ה' וגו'. והיינו שחילקו את הפסוק )בשמות יט, ט( כך: פסוק א' הוא ובמערבא פסקין להדין פס בדף לח..ז
עבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם', פסוק ג' 'ויגד משה בויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן', פסוק ב' ''

'', ובשיטמ"ק ביאר הטעם שעשו כן, משום שבאר"י גמרו את התורה פעם בשלש שנים )מגילה כט:( והיו צריכים דברי העם אל ה
 במהרש"א. ע ליותר פסוקים ולכן חילקו את הפסוקים שאפשר לחלק, וע"

י כל החכמה ופירש הרא"ש שמפרשים את הפסוק 'כתב לך' על פלפול שהכוונה להבנה וחריפות, 'כ .אלא פלפולא בעלמא בדף לח..ח
 והשכל רמוזים בכתב התורה בצורת האותיות'...

רמז לביקור חולים מן התורה. והטעם שלא נכתבה מצות ביקור חולים בתורה במפורש אלא ברמז, כ' בתפארת ציון מפני  בדף לט:.ט
שהובא בסוגייתינו שישראל נהגו בה אף קודם מתן תורה מפני מידותיהם הקדושות שהם רחמנים בני רחמנים, וזה מרומז ברמז 

 שנלמד מהכתוב 'ופקודת כל האדם יפקד עליהם' והיינו שהרגילות היא כך שנוהגים לפקוד את החולים.
נוטל לעצמו א' משישים מהחולי, אך הבא"ח  רהמבקשנוטל א' משישים מחליו. בפשטות משמעות הגמרא כאן ובב"מ )ל:(  בדף לט:.י

וונה שהמבקר נוטל לעצמו אחד משישים מהחולי, אלא הביאור הוא שכיון שהמבקר בבן יהוידע כתב )וכ"כ מהר"ל בח"א( שאין הכ
 מחוליו. םמצטער בצערו של החולה, מועיל לו צער זה שיסלק הקב"ה מן החולה אחד משישי
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 האלוקיםבדף לז: כאשר ישאל איש בדבר 
נות גדולים שאינם מתממשים, ובחלומות המתנפצים על סלע המציאות בקול רעש גדול.  הוא רוצה, ובמהלך חייו נתקל האדם לא פעם ברצ

ואף על פי כן אין הוא מקבל את משאלותיו, הידיעה כי הכל מאת ה' תביא לליבו נוחם ותבטל את הרהוריו. בספר  –הוא מתפלל, הוא בוטח 
 :די" מובא מעשה שסיפר רבי שלום שבדרון זצ"ל, המבאר את הדברים"כי אתה עמ

בערוב ימיו של "החפץ חיים" זצ"ל ארע בראדין מעשה שבשעתו הרעיש את העולם היהודי כולו, והפך לשיחת היום. המפלגה הציונית  
הוציא כתב עת שבו הפיצו את דעותיהם סוציאליסטית "פועלי ציון" הקימה שלוחה פעילה בעיירה, בין השאר נהגו פורקי העול הללו ל

הכוזבות. כמה בחורים מבני הישיבה בראדין התארגנו לטכס עצה נגדם, במטרה לצמצם את השפעתם, פעם אחת הגו רעיון להשיב מלחמה 
פוס, רוקנו הם הגיעו לבית הדפוס שבו הודפס אותו עלון בשעת לילה מאוחרת, לילה אחד לפני הפצתו קפצו דרך חלונות בית הד –שערה 

את החומר המודפס, והשליכוהו אחר כבוד אל התנור שבפאתי היכל הישיבה, בעזרת כמה גזרי עצים בוערים הושלמה המלאכה, והעלונים 
 כולם עלו באש.

בלהט העשיה שכחו הבחורים רק דבר אחד, את הכלל הבסיסי של טשטוש עקבות לאחר מעשה... למחרת בבוקר, כאשר הבחינו חברי  
בני הישיבה. כשפתחו את התנור בבית המדרש, מצאו את שיריי  –ה בהתרחשות הלילית, רצו במהירות אל החשודים העיקריים התנוע

החוברת שלהם, אכן נודע הדבר. תכף ומיד החישו הפרחחים את צעדיהם, ובאו לפרוק את זעמם בבית הכהן הגדול ה"חפץ חיים" זצ"ל. 
 חיים". ץפער את פיו בהעזה ובגסות נגד מרן ה"חפ קבוצה מהם נכנסה פנימה ואחד החצופים

בן רגע, תוך כדי חרופיו וגידופיו, נכנסה בו רוח שטות, הנוכחים נדהמו אל מול ההעויות שהחל לעשות והקולות המשונים שבקעו ממנו,  
על אניה כלשהי והטביע עצמו  לכת עד שפת הנהר, עלההרחיק עודם תוהים מה ביכלתם לעשות לחברם, והנה יצא הלה מן הבית בטירוף, 

 למוות. ותהם כל העיר. הבריות כולן שחוו אודות המאורע המסעיר, זה אומר בכה וזה אומר בכה. 
בכתב העת המרכז של המפלגה שיצא לאור בוורשה פורסמה בהבלטה 'שאלה' על ה"חפץ חיים" הרי הוא חיבר ספר על הלכות לשון הרע, 

ורך באהבת איש את רעהו, כיצד, אפוא, קילל את האיש שישתגע וימות?    הרי לכם שאלת תם, אם הם וכולם יודעים שהוא מעורר על הצ
נותנים כח לקללותיו של ה"חפץ חיים", וטוענים שהקב"ה שומע את דבריו ומקיים אותם, ומכאן שדבריו חשובים מאוד בשמים, כיצד הם 

ל שקיבל הסכמה פרטית משמים? איך מדפיסים כזו שאלה ברצינות תהומית, שואלים על איש קדוש כזה, במקרה מובהק שבו נראה לעין כ
 ומפיצים אותה בכל מקום ללא כל בושה?

על פרסום זה החליט ה"חפץ חיים" להגיב, מפאת זקנותו התקשה לכתוב, לכן קרא לאברך והכתיב לו מילה במילה מכתב, שפורסם בכל  
"מה שהם אומרים שקיללתי אותו זה שקר! מימי לא קיללתי יהודי! אבל סוף המעשה תפוצות ישראל בארץ ובגולה. במכתב כותב מרן: 

חרים' אסור להתחיל... ובשולי המכתב צרף ושנשתגע, ואחר כך אבד מן העולם, זה אכן אמת ויציב, וזאת למען ישמעו וייראו שעם 'ישיבע ב
 את חתימתו בכתב ידו. 

א סתירה מניה וביה, מהוה מוסר השכל גם עבורנו. גם אנו בשעת הסתר ובשעת ניסיון קושיתם הגדולה של אותם פורקי עול, שאינה אל
מגיעים לעתים למצב של אבוד עשתונות, ומתחילים להרהר אחר ה', למה הוא עשה לי את זה? מה זה בשבילו לשלוח לי את השידוך הנכון? 

א לא עוזר לנו לשקם את הבית ההרוס? למה הוא לא מתחשב בדמעות מהי עבורו יצירת ילד? למה הוא לא נותן לנו ילד אחד לפחות? למה הו
ואין אנו שמים לב לסתירה מניה וביה, אם מודים אנו שבשביל ריבונו של עולם זה כלום לזווג זיווגים ולברוא אנשים,  ובתחנונים שלנו?

תן לפקפק בגדלותו, להרהר על יכיצד נ –כך ולשקם בתים הרוסים, אות הוא שאנו מאמינים שמדובר במלך העולם שהוא כל יכול, ואם 
 דרכיו ועל מעשיו ולחשוב שנוכל להבין את מהלכיו?!  )ע"פ הנני בידך(
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לעילוי נשמת 

ר' מיכאל דפן 

 בן דיזי ז"ל

 

 4 

 יחד עם כל קוראי העלון והמנויים )ניתן להצטרף לקבלת העלון במייל ללא תשלום( 100-מערכת "דף מקשר" נרגשים לרגל עלון ה


