
           'חורבן בתי המקדש'
מאת הגאון הגדול רבי אברהם קריספין שליט"א
יו:"  ן־ָאִחיו ַוֵּיְבְּך ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל־ַצָּוארָֽ "ַוִּיּפֹל ַעל־ַצְּואֵרי ִבְנָימִֽ

כתב המדרש והובא ברש"י ויפל על צוארי בנימין אחיו ויבך. וכי כמה צוארים 
היה לו לבנימין, אלא א"ר אלעזר בן פדת ראה ברוח הקודש ששתי פעמים היה 
עתיד בית המקדש ליחרב, שנבנה בחלקו של בנימין, שנא' ובין כתפיו שכן )דברים 
לג יב(, לכך נאמר על צוארי בנימין: ובנימין בכה על צואריו. בכה על משכן שילה, 
שהיה עתיד ליחרב, שבחלקו של יוסף היה, שנא' ויטש משכן שילה )תהלים עח ס(:

דאשכחן  והשיב    . זה  דבר  לנו  מניין  קשה  מברטנורא  עובדיה  ר'  ופירוש 
ודרשו  לתלפיות  בנוי  השן  כמגדל  צוארך  כדכתי'  צואר  נקרא  דמקדש 
בנימין  צוארי  על  פי'  לכן  המקדש  בית  וזהו  אליו  פונין  פיות  שכל  תל  בגמ' 
לפי  וכו'  שילה  משכן  על  צואריו  על  בכה  ובנימין  וכו'  מקדשים  שני  על 
דבהמ"ק  והא  כן.  פי'  לכך  אחד  צואר  לשון  והוא  וי"ו  חסר  נכתב  שצואריו 
אמצעי  הוא  דהצואר  משום  נזר   האבני  בשם  משמואל  שם  פי'  צואר  נקרא 
בין הראש להגוף, כן בהמ"ק הוא אמצעי בין העולם העליון לעולם התחתון, 

'קבלת היסורים באהבה'
מאת הרה"ג רבי דוד אטדגי שליט"א

: לע"נ: �שה ש�עון ז"ל, בן חכם       ש�מ שהעלון �וקשד
עון ש�עיה זצ"ל, ורי�ה ע"ה. אסתר בת שרה ע"ה. ולרפואת: 
רבי יעקב אל�ליח שליט"א בן זוהרה. ולהצלחת: ציון בן אסתר 
הי"ו.  �שה גגולה וב"ב הי"ו. וכן חווה בת טובה הי"ו וכל בנותיה 
לזיווג הגון ב�הרה. וש�עון בן טל הי"ו. ו�שפחת קלי�יאן הי"ו. 
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לארץ  יעקב  מגיע  למצרים  שיירד  מאביו  ומבקש  אחיו  אל  מתגלה  שיוסף  אחר 
שאלה  אותו  שואל  פרעה  אותו  וכשרואה  פרעה,  לפני  אותו  לוקח  ויוסף  מצרים 
שואל  פרעה  ַחֶּייָך".  ְׁשֵני  ְיֵמי  ַּכָּמה  ַיֲעקֹב  ֶאל  ַּפְרעֹה  "ַוּיֹאֶמר  קצת...  מפתיעה 
התוספות  בעלי  כך  על  ועמדו  מנומס.  דבר  זה  אין  שלכאורה  אף  לגילו  אותו 
מאד  זקן  שראהו  "לפי  וביארו,  פמ"ז(,  בראשית  התוספות  מבעלי  זקנים  בדעת  )הובא 
ושערות ראשו וזקנו לבנות מרוב הזקנה שאל כן והוא ענהו "ימי מגורי שלשים 
לי  שהיה  רעות  מתוך  אלא  שנותי  הם  מעטים  כלומר,  ורעים"  מעט  שנה  ומאת 
שבניו  רואה  שני  ומצד  מאוד  מבוגר  יעקב  את  רואה  פרעה  זקנה".  עלי  קפצה 
ורעים",  מעט  מגורי..  "ימי  יעקב  ועונה  מראהו.  את  תואם  אינו  והגיל  צעירים 

והובא על כך במדרש, "בשעה שאמר יעקב מעט ורעים היו אמר לו הקדוש ברוך 
הוא אני מלטתיך מעשו ומלבן והחזרתי לך דינה גם יוסף ואתה מתרעם על חייך 
שהם מעט ורעים חייך שמנין התיבות שיש מן ויאמר עד בימי מגורי כך יחסרו 
מחייו  נחסרו  זה  ובמנין  תיבות  ל"ג  והם  אביך  יצחק  כחיי  תחיה  משנותיך שלא 

ע"פ 20 דק' קודם השקיעה
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ונבא לבאר בס"ד את ענין בכיה זו של יוסף ובנימין לבכות על 
החורבן נראה לעניות דעתי בי אדרבה בכו לתקן בניינו של בית 
המקדש  דהנה כל החורבנות נגרמו בעוונותינו בשעת ירידת 
עם ישראל ופרקתה עולו של מעל צווריך  שיש לעישו שליטה 
בבתי מקדשות שנקראים צוור. ולכן עשו שראה את יעקב מה 
ַוִּיָּׁשֵקהּו  ַעל־ַצָּוארו  ַוִּיּפֹל  ְיַחְּבֵקהּו  וַֽ ִלְקָראתֹו  ֵעָׂשו  ַוָּיָרץ  כתוב 
אחיזה  לעשות  עשו  שרץ  הקדושים  בספרים  וכתבו  ַוִּיְבּֽכּו 
בבתי מקדש ולכן נפל עשו על צוורו ונקוד על וישקהו ואמרו 
יעזבינו  לא   הקב"ה  אבל  בצוורו  נאחז  כלומר  שנשכו  חז"ל 
ונשברו  שיברתה  רשעים  ושיני  רשע  מאויי  נתן  ולא  בידו 
שיניו של עשו ונתקיים בו מאמר חז"ל לרשע הקהה את שניו 
ושניהם בכו יעקב בכה שנאחז בו עשו ועשו בכה על שיניו.

עשו.   של  שרו  המלאך  עם  יעקב  נאבק  כאשר  כי  נראה  גם 
ביקש  חז"ל  ואמרו  ברכתני  אם  כי  אשלחך  לא  לו  אמר 
המלאך  התחיל  הברכות  על  לו  שיודה  מהמלאך  יעקב 
דרישתו   על  יעקב  ויותר  שישלחיהו  ולבכות  להתחנן 
ית־ֵאל  וזה גילה לנו הנביא הושע פרק יב ַוָּיַׂשר ֶאל־ַמְלָאְך ַוֻּיָכל ָּבָכה ַוִּיְתַחֶּנן־לֹו ּבֵֽ
נּו. ופי' רש"י ויתחנן לו - כשאמר לו לא אשלחך כי אם  ִיְמָצֶאּנּו ְוָׁשם ְיַדּבר ִעּמָֽ
ברכתני )בראשית לב( המלאך היה מבקש ממנו הנח לי עכשיו סופו של הקדוש ברוך 
הוא ליגלות עליך בבית אל ושם ימצאנו ושם ידב' עמנו והוא ואני נסכים לך על 
הברכות שבירכך יצחק ואותו מלאך שרו של עשו היה והיה מערער על הברכות: 
נקשרה  והשלישי  דמעות  שתי  מיעקב  שירדו  תנחומא  במדרש  ואמרו  עכ"ל. 
בין ריסי עניו ולא ירדה ובעבור שתי הדמעות שירדו נחרבו שתי בתי מקדש.

וזהו שתיקנו שתי הצדקים הללו יוסף ובנימין את בתי המקדש שנחרבו שיבנה 
ובכי שלהם היה לתקן את הבכי שבכה עשו והמלאך שרו של עשו. שאין ישראל 
ָיבֹאּו  ִּבְבִכי  ח(  פסוק  לא  )פרק  ירמיהו  הנביא  כמו שכתב  בכיה  נגאלים אלא מתוך 
י־ָהִייִתי  ּכִֽ ָּבּה  ִיָּכְׁשלּו  ֹלא  ָיָׁשר  ְּבֶדֶרְך  ַמים  ֶאל־ַנֲחֵלי  ֽאֹוִליֵכם  ֽאֹוִביֵלם  ּֽוְבַתֲחנּוִנים 
ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב ְוֶאְפַרִים ְּבכִֹרי ֽהּוא:  והוא לתקן ויבך ויתחננן לו של המלאך והבן.

שהרי יצחק חי ק"פ שנה ויעקב לא חי אלא קמ"ז". נורא... 

לך  החזרתי  ומלבן,  מעשו  אותך  הצלתי  אני  הקב"ה,  אומר 
ותיבה  תיבה  שעל  חייך  מתרעם?  ואתה  יוסף  ואת  דינה  את 
אני מחסר שנה מחייך.   " וכו'  "ויאמר פרעה  משאלת פרעה 
עשו  את  ליעקב  זימן  מי  הרי  נוקבים,  כך  כל  והדברים 
גזר  ומי  מצרימה,  ירד  שיוסף  גלגל  ומי  לבן?  ואת  הרשע, 
את  עשה  הוא  הקב"ה  הלא  ביתו?  דינה  את  יקח  ששכם 
אבינו  יעקב  על  נוראה  תביעה  יש  זאת  ובכל  אלה.  כל 
ורעים. מעט  שהם  חייך  על  מתרעם  אתה  מדוע  ע"ה, 
ישראל  "ויאמר  צא,י(,  פרשה  מקץ  )ב"ר  במדרש,  עוד  מצאנו  וכן 
למה הרעותם לי וגו', רבי לוי בשם רבי חמא בר חנינא מעולם 
הקדוש  אמר  כך  אלא  בטלה  של  דבר  אבינו  יעקב  אמר  לא 
אומר  והוא  במצרים  בנו  את  להמליך  עוסק  אני  הוא  ברוך 

למה הרעותם לי, היא דהוא אמר )ישעיה מ( נסתרה דרכי מה' ומאלהי וגו'" ע"כ. 
אומר ר' לוי הפעם היחידה בחייו של יעקב שאמר דבר בטלה היא שאמר למה 
בנימים  את  מלהזכיר  להמנע  יכלו  האחים  באמת  הרי  ולכאורה  לי.  הרעותם 
קטן. אח  לכם  שיש  שהזכרתם  לי  הרעותם  למה  בטענתו  יעקב  וצודק  אחיהם, 
שיקבל  מהאדם  הדרישה  מהי  מאוד,  גדול  השכל  מוסר  מכאן  למדים  אנו  אלא 
את הכל באהבה, גם שהדבר נראה בעיניו כרוע גמור. בסופו של דבר ובאחריתו 
מה  את  לקבל  יש  כל  קודם  אבל  לטובה.  הם  אותו  הקורות  שכל  מבין  האדם 
יוסף  מצרימה,  יורדים  כשהשבטים  כטוב.  נראה  לא  זה  אם  גם  באהבה  שקרה 
עלילת  מגיעה  כך  ואחר  שמעון,  את  ואוסר  אתם...  מרגלים  אליהם,  נטפל 
ַוֶּיֶחְרדּו  ִלָּבם  ַוֵּיֵצא   " תמהים  הקדושים  והשבטים  לעבד,  נלקח  ובנימין  הגביע 
ִאיׁש ֶאל ָאִחיו ֵלאמֹר ַמה ּזֹאת ָעָׂשה ֱאֹלִהים ָלנּּו", ולפתע מכריז יוסף "אני יוסף", 
לפניכם". האלהים  שלחני  למחיה  "כי  אחר,  אור  מקבלים  המאורעות  וכל 
אדם צריך לקבל את הנסיונות והקשיים ששולח לו הבורא באהבה משום שקבלת 
היסורים הם התרופה הטובה ביותר עבורו. וכמו שהשבטים הקדושים ראו בפתע 
התהפך  הכל  כרוע  להם  נראה  היה  הדברים  שמהלך  אף  ה'  ישועת  את  פתאום 

לטובה בפתאומיות.

וכמו שכתב הספורנו  )בראשית פמ"א פס' יד(, על יוסף שבפתע הוציאוהו מן הבור, 
כי  רגע כאמרו  כמו  ה' שנעשית  כל תשועת  "כדרך  הבור".  מן  "ויריצוהו  וז"ל, 
וכו' כמעט אויביהם  לי  נו, א( וכאמרו לו עמי שומע  )ישעיהו  ישועתי לבא  קרובה 
ממצרים  גורשו  כי  כאמרו  מצרים  ענין  היה  וכך  טו(.   - יד  פא,  )תהלים  אכניע 
לעשות  אמר  וכן  וכו'.  להחמיץ  אבותינו  של  בצקן  הספיק  שלא  ז"ל  כאמרם 
ג,  )מלאכי  מבקשים  אתם  אשר  האדון  היכלו  אל  יבא  ופתאום  כאמרו  לעתיד 
הייתה  הרי  וכך  פתאום,  בפתע  היא  הקב"ה  שעושה  תשועה  שכל  והיינו,  א(". 
ללמדנו שאף  להחמיץ,  בצקם  הספיק  עד שלא  בפתע  ממצרים  אבותינו  גאולת 
מתוך  דווקא  ובהפתעה  במהרה  תבוא  הישועה  וקשיים,  בחושך  נתון  שהאדם 
ּכֹה ָאַמר ה' שְמרּו   " נו,א(  )ישעיהו  יהי רצון שיתקיים בנו הכתוב,  והנסיון.  הקושי 
ואמן. אמן  ְלִהּגלֹות".  ְוצדקִתי  לבֹוא  ְישּועִתי  ְקרֹובה  ּכי  צדקה  ועשּו  ִמשּפט 

 



שאלה: עשה ציצית ומסופק אם אמר לשם מצות ציצית. 

תשובה: הציצית כשרה ורשאי אף לברך עליה.

ביאורים: בשו"ע סי' יד' סעי' ב' פסק הטיל ישראל ציציות בבגד בלא כוונה 
אם אין ציציות אחרים )מצויים( להכשירו יש לסמוך על הרמב"ם שמכשיר 
אבל לא יברך עליו. וכתב הביה"ל בד"ה לא יברך ולולי דמסתפינא הייתי 
אומר מלתא חדתא בענינינו דעיקר פלוגתת הרא"ש על הרמב"ם הוא באם 
אלו  אותו להטיל בתוכו  ישראל אחר שביקש  בבגד  ישראל הטיל הציצית 
החוטין דלהרמב"ם כשר אף בזה וכו' ונוכל לומר בזה דסברת הרא"ש הוא 
דזה הישראל השני לא כיון בהטלתו לשם ציצית רק סתם לקיים בקשתו של 
וכו' אבל אם הוא בעצמו  ראשון שביקש ממנו להטיל אלו החוטין בתוכו 
הטיל בסתם חוטי הציצית בבגדו אפשר דגם להרא"ש בזה סתמא לשמה קאי 
דלמה הטיל אלו החוטין בבגדו אם לא לשם ציצית ובפרט באלו הטליתות 
שלנו שהם מיוחדים בעת קנייתן רק לקיים בהם מצות ציצית בודאי אח"כ 
כשהטיל בהן חוטי הציצית לשם ציצית הטיל בהן וכו' וכל זה כתבתי רק 
להצדיק המנהג שלא נהגו ליזהר בזה אבל כל ירא שמים יחמיר על עצמו 
להיות זהיר להוציא בשפתיו בפירוש שהוא תולה אותן לשם ציצית. ונראה 
שאף שהביה"ל נקט לשון לולי דמסתפינא נראה שכך הלכה למעשה בפרט 
בזמנינו שהמציאות שאדם שמטיל חוטי ציצית הוא רק לשם מצוה וגם נראה 
שהוא לשון ענוה כפי דברי השד"ח הידועים על לשון האחרונים שנוקטים 
לשון אפשר דאינו לשון ספק אלא לשון ענוה כמבואר בשד"ח במערכת ל' 
כלל קמא' אות לא' וביד מלאכי בכלל קלז' בשם הר"ן בגיטין ולכן נראה 

שציצית זו כשרה ורשאי אף לברך עליה. 

והתפילין בבית הכנסת האם לברכם בקול  שאלה: בברכת הטלית 
או בלחש.

התחילו  לא  שעדיין  כגון  למתפללים  הפרעה  אין  אם  תשובה: 
התפילה הטוב ביותר שיברך בקול רם כדי שאחרים יענו אמן על 
ברכותיו, ומעלת דבר זה עיין בביאורים. ואם יש הפרעה לאחרים 

יברך בלחש.

ביאורים: כתב בספר חסידים בסי' רנד' האומר בלחש ברכת התורה וברכות 
גוזל את המצות שהרי תרי"ג קולות לא תמצא אלא עם אמן וברכות שעונים. 
ובספר ברכת השלחן עמ' ט' מביא זוהר בח"א דף קס' שכתב שסוד הברכה 
צריכה להיות שאחד מברך ושניים יענו אמן כדי שיעלה שבחו של הקב"ה 
ע"י שלשה בני אדם. והביא מעשה מספר הגן ליום ב' בשם אור זרוע שהכיר 
איש אחד זקן בעיר ורמיישא ששמו היה בונים והיה זקן קובר מתים ופעם 
אחת השכים השמש לביהכנ"ס וראה אחד שעל ראשו כתר של עשבים ונבהל 
ממנו שחשב שהוא שד ואמר לו האם אינך זה שקברתי אתמול השיבו זה אני 
ושאלו איך בעולם האמת, והשיבו שמקומו בגן עדן ובמה זכית לכך, השיבו 
שהייתי מברך הברכות בקול נעים בבית הכנסת והכתר מעשבים שעל ראשי 

כדי לבטל הריח רע של העולם הזה.

רבי  שאכלו  שלשה  בפרק  הירושלמי  את  מביא  ד'  ס"ק  קסז'  בסי'  ובד"מ 
אבא בר זמינא הוה משמש קומי רבי זירא מזג ליה כסא א"ל סב בריך א"ל 
הב דעתך א"ל כמה דאנא יהיב דעתי מפקי יתך ידי חובתך בברכתא כן הב 
דעתך מפקי יתי ידי חובתי באמן עכ"ל  וביאר בד"מ כיון שהאמן הוא חלק 
מהברכה לכן יכוין לצאת ידי חובה על ידם. וכתב הבן איש חי שנה א' פרשת 
מסעי סעי' יד' השומע אחד מישראל מברך אחת מכל הברכות אפילו שלא 
שמע כולה מתחילה ועד סוף חייב לענות אמן ויכוין העונה גם על המברך 
להוציאו ידי חובת עניית אמן ולכן צריך לענות בקול כדי שישמע המברך 
וגם צריך שיתכוין המברך לצאת ידי חובה אך יזהר העונה שלא ירים קולו 

באמן יותר מן המברך.

שו"ת בהלכות

ציצית ותפילין
ְוֶאת ְיהּוָדה ָׁשַלח ְלָפָניו ֶאל יֹוֵסף ְלהֹורֹת ְלָפָניו ּגְֹׁשָנה ַוָּיבֹאּו ַאְרָצה ּגֶֹׁשן: )בראשית פרק מו - כח(.  אמר 
ר' נחמיה להתקין לו בית תלמוד שיהא שם מורה תורה, שיהיו השבטים הוגים תורה שם )מדרש 

תנחומא פרשת ויגש סימן יב(.

תן לי יבנה וחכמיה| הראשון אשר ידע להעריך ולהוקיר את הכח הנפלא הזה כחה של הלכה, 
ועד כמה הוא מסוגל להצלת עם ישראל וקיומו הרוחני, היה יעקב אבינו אשר עליו אמרו חז"ל, 
"ואת יהודה שלח לפניו, אמא רבי נחמיה להתקין לו בית תלמוד, שיהא מורה שם תורה, ושיהיו 
השבטים הוגות שם תורה" )ילקוט שמעוני רמז קנ"ג(, יעקב אבינו ידע את הארץ אשר הוא בא אליה, 
יקיימו  אשר  האלה,  העריצים  מיד  אחריהם  וזרעם  לבניו  לבוא  העתידות  הנוראות  והמצוקות 
יצאו,  כן  כי אחרי  והבטחתו  כי האמין בה'  ואם  ועוז,  וענו אותם" בכל תוקף  "ועבדום  גזירת 
אבל לבו פחד ורעד למצבם הרוחני של בניו, ולמען הציל את שארית הפליטה התקין לו "בית 
תלמוד" להורות ולהגות בתורה, בידעו כי זה הוא התריס היחידי לבניו לבל יטמעו בין הגוים 

אשר הם בתוכם.

וממנו למד שר בית התלמוד, ר' יוחנן בן זכאי בעת אשר בעיניו חזה שריפת מקום מקדשינו 
וחרבן האומה, וידע והבין ברוח קדשו את העתיד הנורא של עם ישראל בגולה, כבשה אחת בין 
שבעים זאבים נוראים הצמאים לדם ישראל, בקש "תן לי יבנה וחכמיה", בידעו כי היא התרופה 
האחת להצלת עמו. הוא ידע כי תורת יבנה הוא עצם הלוז לקיום האומה, ובעת שעבודת המקדש 
היתה מוגבלת להשפיע שפע רוחנית על ישראל בהיותן שרויים על אדמתן, הנה הכח האלקי 
הטמיר והצפון בתורה המתבלט על ידי יבנה וחכמיה מסוגל להפיח רוח חיים בלב האומה ולהגן 

על קנייניה הרוחניים בכל זמן ובכל מקום )שו"ת עמק הלכה חלק א הקדמה(.

מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו| מימיהם של אבותינו, לא פרשה ישיבה מהם, היו במצרים - 
ישיבה עמהם, היו במדבר - ישיבה עמהם. אברהם אבינו זקן ויושב בישיבה היה, יצחק אבינו זקן 
ויושב בישיבה היה, יעקב אבינו זקן ויושב בישיבה היה,  אליעזר עבד אברהם זקן ויושב בישיבה 

היה, שהיה דולה ומשקה מתורתו של רבו לאחרים  )יומא דף כח עמוד ב(.

כוחה של הישיבה לרומם את האדם בעצם המצאותו בתוכה| הישיבה היא מקום קדוש אשר בו 
כל לומד תורה מוסיף קדושה במקום, כמו חלילה להיפך אם נעשה חטא במקום, המקום נהיה 
מקום סכנה )כמו שכתב בספר קב הישר פרק יא מהזוהר(, וכן הביאו בשם הצל"ח – את האמור במשנה אבות: 
"שנים שיושבים ואין ביניהם דברי תורה הרי זה מושב לצים" - היינו שהמקום נספג בליצנות 
ומעתה מי שיושב שם יש לו יותר יצר הרע להיות לץ כי המקום ספג טומאה, על אחת כמה 
וכמה לגבי קדושה שהמקום נתקדש על ידי תפילות ועל ידי לימוד התורה של התלמידים, ודבר 
זה מורגש שכאשר נכנסים לבית מדרש ישן חשים הרגשה של יראת כבוד גדולה, הנשמה כאילו 
חשה בקדושת המקום. כוחה של הישיבה לרומם את האדם בעצם המצאותו בתוכה. ואף השהייה 

שם מצוה שנאמר "אשרי יושבי ביתך" )בן תורה וישיבה עמוד כו(.

השפעת הישיבה מועילה לסביבה כולה| כל רב ורב ישתדל ויפעל בכל מאודו לייסד מוסדות 
־ומקומות תורה במקומו, לפי שרק על ידי זה אפשר להרבות תורה, שהמאור שבה מחזירה למו

טב, אף שמלכתחילה היו מקומות שהדבר היה נראה כבלתי מציאותי, בכל זאת הוכח שכאשר 
לא רפו הידיים וכל פועלם היה בלתי לה' לבדו וייסדו מקום תורה, קיבל המקום צורה אחרת. 
על  ושמר  הסביבה  כל  על  והשפעה  אור  נתן  הרי  ישיבה  בו  וכפי שידוע שכל מקום שהייתה 
המקום, ובמקום שלא הייתה בו ישיבה חושך כיסה ארץ, וכוחות הטומאה התגברו, ומקהילות 

הקודש לא נותר דבר, ורבים נטמעו בין העמים  )מתוך מכתב של מרן הגריא"ל שטיינמן זצ"ל(.

תורה:  קול  לישיבת  הפינה  אבן  בהנחת  בדבריו  זצ"ל  אויערבך  הגרש"ז  מרן  הגאון  אמר  וכך 
מעלתה של הישיבה היא, שכל המקום מתגדל בעבורה, וכמבואר בגמ' גיטין )דף ו.( דמכי אתא 

־בבל כארץ ישראל לגי רב לבבל והרבה ישיבה -נעשתה על ידו מהפכה בבבל, עד שאמרו “
טין", ואע"פ שגם קודם לכן היו בבבל  "החרש והמסגר",)שהיו תלמידי חכמים מופלגים(  אבל 
"ישיבה" לא נקבעה שם, אך משעה שקבע בה רב ישיבה, נתעלתה בבל בחשיבותה ורוממותה.

|הישיבות כמדבריות כתב הרמב"ם )דעות ו,א(: דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו וב־
לצדיקים  להתחבר  אדם  צריך  לפיכך  מדינתו.  אנשי  במנהג  נוהג  וחביריו,  ריעיו  אחר  מעשיו 
ולישב אצל החכמים תמיד  כדי שילמוד ממעשיהם  ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומעם 
שמועתן נוהגים בדרך לא טובה כמו זמנינו, יצא למערות ולחוחים ולמדברות ואל ינהוג עצמו 
בדרך חטאים״. ובהקשר לדברי הרמב"ם הללו מספרים: שפעם אחת, ביקר האדמו״ר מסאטמר 
זצ״ל את החזון איש זצ״ל ושאל אותו: כיצד מקיימים בימינו את דברי הרמב״ם הנ"ל? ענה לו 

החזון איש: הישיבות בימינו הם כמו המדבריות שאליהם נתכווין הרמב״ם.

גם בספר עלי שור )ח״א בתחילת הספר( נכתב על מעלת הישיבות כעין זה: ״מחיצה עבה מבדלת 
בין עולם התורה לבין העולם אשר מבחוץ״!

'מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו  -

 עולם הישיבות' 



תשעת הימים שלפני תשעה באב המזכירים את חורבן בית המקדש, העיקו כענן 
כבד על חצרו של רבי ברוך, שבדרך כלל היתה שרויה באוירה של שמחה פנימית. 

גם יוסלה, אחד החסידים הצעירים ביותר. שהיה עליז תמיד, ניסה הפעם לגרש 
מעל שפתיו את הניגונים העליזים, אותם הוא היה מזמזם שעה שהיה לומד רכון 

על ספר. לפעמים היה משמיע זמזום בהיסח הדעת, עד שחבריו הזהירוהו לאמר: 
יוסלה יוסלה, כבר שכחת מה שרבינו אמר, שאין שירה ושמחה, עד שיעברו תשעת 

הימים...

בימים עצובים אלה של אבל על אובדן בית המקדש, לא היה רבי ברוך מוכן 
לראות איש מחסידיו ושמועה אמרה, כי הוא יצא לערוך “גלות”, כדי להרגיש את 
טעמה האמיתי של הגלות המרה, שאבותינו הרגישו אחרי החורבן, כאשר נלקחו 

בהמוניהם לרומי ונמכרו לעבדים. לאחר מכן הוא היה מופיע בפתח חדרו ערב 
תשעה באב, מוכן ומזומן לקרוא את מגילת איכה.

גם הפעם נעלם רבי ברוך מאז תחילת תשעת הימים ואיש מחסידיו לא ראה אותו. 
האמת היא, כי גם אם היו רואים אותו לא היו מזהים אותו, יען כי הוא התחפש 

בבגדיו של בעל עגלה, והיה נוהג בעגלה וסוסים ברחבי המדינה. הוא לעולם לא 
התחפש אותו הדבר פעמיים, כדי להבטיח שאיש לא יזהה אותו. הפעם הוא העדיף 

את ההסוואה של בעל עגלה, משום שחש חולשה ברגליו.

בהיותו עומד ליד העגלה שלו, כבעל עגלה לכל דבר, נגש אליו אציל פולני ושכר 
אותו לנסיעה, לעיר שהיתה במרחק של כ-70 ק”מ ממקום מגוריו של רבי ברוך. 

בעל העגלה המסווה עשה חשבון כי הזמן יספיק לו בדיוק להגיע לשם ולחזור לפני 

תשעה באב, כשלרשותו עומד יום נוסף, למקרה של עיכובים כלשהם.

רבי ברוך יצא לדרך, כשלצידו האציל הפולני, הוא נסע בדרכים המאובקות, מתעלם 
בשקט מהערותיו העוקצניות של הנוסע שלו, נאנח עמוקות למראה המאמצים 

הגדולים, שהסוסים הזקנים עשו, כדי לסחוב את העגלה וסובל בשקט את קפיצותיה 
של העגלה, כאשר הגלגלים עלו על אבן, או שקעו בבוץ. הם בילו שני לילות 

בפונדקים שלצידי הדרך. מובן מאליו, שלרבי ברוך “בעל העגלה” לא היה חדר 
כמו לאציל לשכב בו, אלא הוא נאלץ לישון על הקש באורווה, ליד הסוס שלו. הוא 
התעורר מוקדם והניח תפילין, מיד כאשר נראו קרני השמש הראשונות. בצורה כזו 

הוא היה מסוגל לצאת לדרך מוקדם בבוקר.

שום דבר מיוחד לא קרה בדרכם אל העיר, זולת הקשיים ואי-הנוחות שהם בדרך 
כלל מנת חלקו של כל בעל עגלה. אולם בלילה הראשון בדרכם חזרה, השתכר 

האציל בפונדק שבו התאכסנו, ולפני ששכב לישון פטפט באזני רבים על העסק 
הטוב שעשה בעיר. כרגיל במקרים כאלה היו נוכחים במקום אנשים, שרק חיכו 

להזדמנות כזו, והיו “מוכנים” לטפל בנוסע העשיר ו”לשחרר” אותו מהכסף אשר 
בכיסו. למחרת בבוקר, כאשר רבי ברוך קם והעיר גם את הנוסע שלו, הוא נאלץ 
להלביש אותו במו ידיו ולשאת אותו אל העגלה, משום שהלה היה עדיין שיכור.

מיד אחרי שעזבו את הפונדק, היה עליהם לעבור ביער עבות שנפש חיה לא היתה בו 
באותה שעה. ככל שהעין ראתה, לא היו לא עגלה ולא אנשים, כי השמש רק החלה 
לזרוח. לפתע, מבלי שידע מה קורה, זרק מישהו שק על ראשו של רבי ברוך. כאשר 
חזרה אליו הכרתו, מצא את עצמו רבי ברוך קשור אל עץ וממולו האציל היה קשור 

אף הוא אל עץ, אולם נראה היה כי ההוא עדיין מחוסר הכרה.

אלמלא החבל שהחזיק אותו אל העץ, היה נופל על האדמה. התברר, כי השודדים 
שהתנפלו עליהם, הריקו את כיסיהם וגם הסוס והעגלה נעלמו כלא היו. רבי ברוך 
הבחין בדשא בתפילין שלו, אשר לשודדים לא היה כנראה חפץ בהם וכן בסידור 

הקטן שלו, אשר בלעדיו הוא לא היה עושה צעד. ליבו התמלא שמחה בראותו את 
התפילין והסידור והוא הודה להשם, שהציל אותו ממוות.

המסע של רבי ברוך

אשר לאציל, הצליח רבי ברוך לפתוח את קישורי החבלים שלו. אולם 
הלה לא פתח את עיניו, ושכב על האדמה כאילו אין בו רוח חיים. רק 

פעולה חלשה של דופק העידה על כך שהאיש לא שבק חיים.

רבי ברוך יכול היה בקלות לעזוב את האיש, שוכב באשר הוא שוכב, 
ולהגיע בעצמו למקום ישוב. אולם דבר כזה לא עלה על דעתו כלל. 

הוא הסתובב קצת, כדי לחפש מים ולרחוץ את פניו של האציל במטרה 
לעוררו לחיים. לאחר שעות אחדות התחיל האציל להתעורר מעילפונו. 

כאשר התעורר סוף סוף, שאל את רבי ברוך בתדהמה: “מה קרה? 
מה הענינים? מדוע אנחנו יושבים כאן, במקום לשבת בעגלה ולנסוע 

הביתה”?

בקול שקט, כשהוא מחקה את בעל העגלה הצייתן והנבער, סיפר לו רבי 
ברוך את מה שקרה להם. כאשר הזכיר את העובדה שהם נשדדו, קפץ 

האציל כנשוך נחש וצעק : “כספי! היכן כספי, עשרת אלפים הרובלים 
שהיו בכיסי?” הוא צעק ויילל ונראה היה כאילו שהוא יוצא מדעתו 

מרוב צער על אובדן הכסף. עבר זמן מה עד שרבי ברוך הצליח להרגיע 
אותו איכשהו והאציל ישב על האדמה ונעץ את מבטו בנקודה מסויימת, 

כאילו ביקש למצוא את כספו האבוד שם. אחרי זמן מה הוא הגניב 
מבטים חשדניים לעבר רבי ברוך, אולם הלה לא הבחין בזה כלל, כי 

היה שקוע בתפילה.

“האם אתה מספיק חזק עכשו, כדי שתוכל ללכת אתי”? – שאל רבי 
ברוך את האציל, כאשר גמר להתפלל – “ייתכן שאין אנחנו רחוקים 
מהפונדק ונוכל לחזור לשם ברגל, או לפחות נוכל להגיע לכביש, או 

ליישוב כלשהו”.

הם החלו ללכת לאט לאט, אולם לא הרחיקו עד ששמעו קולות שבאו 
מקבוצה של ציידים שעברה במקום. לשמחתו של האציל לא היה גבול, 

כאשר גילה בין הציידים כמה מידידיו. מיד הוא סיפר להם את מה 
שקרה ומיד הוסיף, כי הוא חושד בבעל העגלה, שהוא שיתף פעולה עם 
השודדים. שאלמלא כן כיצד יכלו הם לדעת, שאני נושא עמי סכום כסף 

כה גדול? – שאל האציל.

“הבה נירה בו!” – הציע אחד הציידים, אולם ראש הקבוצה, אציל 
קשיש, סבר אחרת. הוא הציע, לקשור את בעל העגלה אל עץ ולחכות. 

“אם הוא באמת אחד מהשודדים, הרי שיבואו חבריו לעזור לו. ואם לא 
– שה’ יעזור לו”.

“אכן יעזור לי ה’” – חשב רבי ברוך בלבו, לאחר שקבוצת הציידים 
עזבה אותו לנפשו. הלילה ירד וביער לא היתה נפש חיה חוץ ממנו. רק 

הירח האיר קלושות מבעד לעצי היער העבותים.

כנראה שעכשיו חצות הלילה – אמר לעצמו רבי ברוך, כאשר הירח היה 
בדיוק מעל לראשו ובדמעות חמות, שנגרו על לחיו, הוא החל לאמר 
“תיקון חצות”, לזכר חורבן בית המקדש, דבר שהיה רגיל לאמרו כל 

לילה. ואכן מעולם לא הרגיש כל כך עמוקות את הצער העמוק של 
הגלות, כמו בשעה זו של צער ויסורים. כאילו כל היער הדהד עתה את 
קולו, כאשר אמר את פרקי התהילים, מעומק ליבו הנשבר. ומוזר, ככל 

שהמשיך באמירת התיקון, עם כל מילה נוספת, שבה התקווה וקנתה 
שביתה בליבו. היה זה כאילו כל עצי היער הצטרפו למקהלה אחת 
גדולה של מקוננים על חורבן בית המקדש וכאילו הירח והכוכבים 

מלמעלה מנסים לרמוז לו, שהנה הנה קרובה הישועה לבוא.

“היי אתה שם, חכה רגע!” – הקול הנמוך, שהפסיק את תפילתו של 
רבי ברוך, היה של האציל הזקן ראש קבוצת הציידים, שהתנגד קודם 
לכן שירו בו. רבי ברוך הביט לכיוון שממנו בא הקול וראה את האיש 
מתקרב אליו. כשהוא מלווה קבוצת אנשים. “רציתי לראות מה קרה 

לך. איכשהו לא האמנתי שאתה זה היית מי ששדד את ידידינו הטפש. 
בינתיים הם תפשו את השודדים בפונדק, שבו ביליתם את הלילה הקודם 

והם סיפרו לנו, שהידיד שלנו פיטפט על הסכום הגדול שהוא נושא 
עמו, בהיותו שתוי. לכן חזרתי הנה, כדי לעזור לך”.

מעומק לבו הודה רבי ברוך לה’ על הישועה שבאה כהרף עין. האציל 
הזקן נתן לו סוס ובלווית אחד המשרתים שלו שלח אותו הביתה. היה 

יפה מטחנת הקמח שהייתה בבעלותו,  מילנר התפרנס  יהושע  רבי       
ששכנה בפאתי ירושלים של המאה ה-19. מי שסובב את הטחנה הענקית 
וסבלנית סביב סביב במעגל  ימיו בהליכה אחידה  סוס שבילה את  היה 
שאין לו סוף. אולם רבי יהושע כמעט אף פעם לא נראה בטחנה. כיוון 
שהיה איש אדוק ומלומד, הפקיד את רבי שמואל על ניהול עבודת הטחנה 

וכך פינה את כל זמנו ללימוד תורה.
כאשר מנהל העבודה, רבי שמואל, הלך לעולמו, נשכר אדם אחר לפקח 
על פעולת הטחנה. המנהל החדש החליט לשפר את תפקוד הטחנה על ידי 
החלפת הסוס הזקן והאיטי בסוס חדש וענקי, חזק בהרבה משאר הסוסים 
שעבדו שם קודם לכן. הסוס החדש ביצע את עבודתו במהירות כה רבה 

יחסית לקודמיו, שנעשה ידוע בכינויו "סוס הפלא".
מקרוב  סוחרים  והגיעו  הארץ,  ברחבי  הסוס  של  שמעו  יצא  מהרה  עד 
ומרחוק כדי לנסות לקנות את הבהמה הנהדרת. אפשר היה להפיק הרבה 
יותר כסף מן הסוס אילו שימש למשימות אחרות, יותר תובעניות מאלו 
עשירים  אנשים  הסעת  או  כבדים  משאות  גרירת  כגון  קמח,  טחנת  של 

ממקום למקום.
בי יהושע מיאן למכור את הסוס וסירב לכל הפונים שהגיעו אליו. אך 
אף שאמר "לא" אינספור פעמים, ודחה מעל פניו המוני אנשים, ההצעות 

המשיכו לזרום אליו מאנשים שרצו לקנות את הסוס.
לכן הוא קבע ל"סוס הפלא" מחיר של 25 נפוליאונים – סכום שיכול היה 
כה  יהיה  לא  איש  הרי  לכלכל משפחה שלמה במשך שנתיים תמימות. 
טיפש להציע לו הצעה כזאת! אולם רבי יהושע טעה בהערכת עיקשותם 
והעסקה  הזה  הסכום  את  הציע  אחד  סוחר  הפוטנציאליים.  הקונים  של 

נחתמה.
הוא  לישון.  היה  יכול  לא  יהושע  רבי  המכירה,  השלמת  שלפני  בלילה 
ויצא מן  התהפך על משכבו עד שלבסוף, באמצע הלילה, הוא התלבש 

הבית, באומרו למשפחתו שישוב במהרה.
פועליו היו המומים לראות את בעל הטחנה, רבי יהושע, מגיע לטחנה. 
כיוון שמעולם לא ביקר בטחנה במשך היום, מה הוא עושה שם באמצע 
הלילה? רבי יהושע צעד היישר אל הסוס בעוד כל הפועלים מתבוננים 
במתרחש. הוא עצר בצד הסוס ולחש כמה מלים באזנו הענקית. מיד קרס 

הסוס תחתיו ומת. רבי יהושע לא אמר דבר ושב לביתו.

ביום הבא עשתה לה השמועה כנפיים ש"סוס הפלא" מת בלילה הקודם 
ללא כל סיבה נראית לעין. "סוס בריא לחלוטין!" קראו כולם, ועוד סוס 

השווה 25 נפוליאונים! מי שמע על דבר שכזה!
המופלא  הסיפור  את  להם  סיפר  ולחבריו  למשפחתו  קרא  יהושע  רבי 
שארע בלילה הקודם. "אתמול בלילה לא יכולתי לישון. התהפכתי על 
מאוד.  מוזר  חלום  לי  היה  לבסוף,  וכשנרדמתי  שעות,  במשך  משכבי 
בחלומי הופיע לפניי מנהל העבודה הקודם שלי, שמואל, ואמר לי, 'עליי 
שחשבת  כפי  כך  כל  נפלא  עבודה  מנהל  הייתי  שלא  בפניך  להתוודות 
שהייתי. גנבתי ממך במשך השנים שעבדתי בטחנה. כשהלכתי לעולמי 
והופעתי בפני בית דין של מעלה, אמרו לי שהדרך היחידה שבה אוכל 
לכפר על חטאי הנורא נגד אלוקים ואדם יהיה לשוב עלי אדמות בצורת 
סוס שיעבוד בטחנה שלך, כדי שאוכל לשלם לך את חובותיי. נתנו לי גוף 
חזק במיוחד כדי שאוכל לעבוד קשה במיוחד. במשך חודשים תמימים 

עבדתי ללא לאות כדי לפצותך על מה שגנבתי ממך לאורך השנים.
אך כנראה שעשיתי את עבודתי טוב מדי, שכן התפרסמתי בזכות כוחי 
ומרצי הרב. מששמעתי שאתה מתכנן למכור אותי, נמלאתי בעתה. הרי 
אותי,  תמכור  אם  בטחנתך.  אעבוד  לא  אם  חטאיי  על  לכפר  אוכל  לא 
אאלץ להגיע שוב עלי אדמות, הפעם אולי בצורה נחותה אף יותר, כדי 
לכפר על פשעי. אינני יכול לשאת את המחשבה על חזרה מחודשת, לכן 

אני מתחנן בפניך, סלח לי על מה שעשיתי לך'.
ורצתי מיד לטחנה. הלכתי  כאשר שמעתי את בקשתי, קפצתי ממיטתי 
אל הסוס ואמרתי לו שאני סולח לו מכל לבי וכי אין הוא חייב לי עוד 
אף פרוטה. מששמע את מילותיי, נפח את נשמתו, שכן הוא מילא את 
תכליתו עלי אדמות. עכשיו יוכל שמואל האומלל למצוא שקט ושלווה 

בעולם הבא..."
)ירחמיאל טילס, א' בית חב"ד(

~סוס הפלא~

~צום עשרה בטבת~
תחילת  את  מציין  בטבת  עשרה  צום  החורבן:  תחילת  בטבת-  עשרה 
המצור שהטיל נבוכדנצר, מלך בבל על ירושלים ותחילתה של המלחמה, 
שבסופה נחרבו ירושלים ובית המקדש ועם ישראל הוגלה לבבל למשך 70 

שנה.
ימי פורענות נוספים בחודש טבת:  עשרה בטבת הוא יום המשך של 
ח'  ביום  שהרי  בטבת.  מח'  החל  ישראל  לעם  שהיו  וצרות  פורענות  ימי 
והיה קשה  ידי ציווי של תלמי המלך,  בטבת, תורגמה התורה ליונית על 
לעם ישראל כיום חטא העגל, וביום ט' בטבת, נפטרו מנהיגי העם, עזרא 
עשרה  ובצום  הדור.  באותו  ישראל  של  עיניהם  חשכו  ובמותם  ונחמיה, 

בטבת, החל המצור על ירושלים
עשרה בטבת שחל בשבת: כתב האבודרהם )סדר תפילת התעניות(, צום 
עשרה בטבת אם חל בשבת הוא דוחה אותה, ויש לצום בשבת, זאת בניגוד 
לכל שאר הצומות מדרבנן. מקור דין זה הוא הפסוק ביחזקאל שם נכתב 
יותר  מאוד,  לישראל  ההוא קשה  "היום  לכך:  הסיבה  הזה".  היום  "בעצם 
מיום חורבן הבית. ומזה מופת כי צרה גדולה היתה וכל ההתחלות קשות". 

והבית יוסף )סי תק"נ( הביא את דבריו וכתב "לא ידעתי מניין לו זה".
אומנם על פי הלוח העברי הנוהג כיום, עשרה בטבת לא יכול לחול בימים 
שני ושבת, ולכן דינו של האבודרהם אינו נוהג למעשה. עם זאת, כאשר חל 

עשרה בטבת בערב שבת )יום 
יום,  באותו  מתענים  שישי( 
צומות  כלל  שבדרך  למרות 
נדחים  שישי  ביום  שחלים 

ליום ראשון.
בית  לבניית  הדין  יום 
סופר,  החתם  כתב  המקדש: 
בית  נבנה  שלא  דור  "כל 
נחרב  כאילו  בימיו  המקדש 
שנה  שבכל  נמצא  בימיו. 
וזהו  חדש,  חורבן  נתחדש 
יום  בכל פעם כשמגיע אותו 

של עשרה בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, כמו כן בכל דור ודור 
יושבין בית דין של מעלה וגוזרין החורבן של כל שנה ושנה. לכן, ט' באב, 
שזהו רק על הצרה שעברה לא דחו שבת, אבל תענית י' טבת זהו על ביטול 

צרה העתידה ועל כן היה דוחה שבת". )חת"ס עה"ת, ויקרא(.



כשרות  תנובה  לחלב  מהדרין  תנובה  חלב  בין  ההבדל  מהו  שאלה: 
רגילה? והאם ניתן לסמוך על הכשרות הרגילה?

תשובה: לכתחילה יש לצרוך חלב בכשרות מהדרין, אמנם בשעת הצורך וכן 
אם נקנה כבר החלב וכדומה, ניתן להשתמש בחלב שאין זה אלא חומרא. 
והוא הדין במוצרי חלב כגון, חמאה, שמנת, גבינה צהובה. וכן חלב בטעם 
וניל. שהרכיבים בהם בכשרות מהדרין והחשש היחיד הוא חלב שבת. ועל 
כן במקום צורך ניתן להקל בכך. אמנם ישנם מוצרים בהם רמת הכשרות 
'רגילה' הינם משום שמכילים רכיבי חלבוני אבקת חלב נכרי, ומוצרים אלו 
יש בהם סימון שנכתב בו 'מוצר זה מכיל אבקת חלב נכרי'. ובזב אין להקל 
אפילו במקום הצורך.  וראה עוד סוגי מוצרים ופרטים בהרחבה במקורות. 
ב',  החרדית.  העדה  בד"צ  כשרות  א'  כשרות.  רמות  ג'  יש  תנובה  בחברת  הנה  מקורות:  

כשרות ועדת מהדרין )המורכבת מכמה גופי כשרות(. ג', כשרות רגילה. 
באופן כללי בחלב ישנם כמה חששות, א', חלב עכו"ם. ב', חלב שנחלב בשבת. ג', רכיבים 
המעורבים בחלב ובמוצריו. ד', חלב שנחלב מפרות שעברו ניתוחים ויש חשש לחלב טריפה.
החשש לחלב שנחלב שבת הוא החשש העיקרי, ועל כן בכשרות המהדרין )של ועדת תנובה( 
מחייבים במחלבות המהדרין להתקין מצלמות שמתעדות ללא הפסקה את הנעשה במחלבה, 
השבת  במהלך  תקלה  הייתה  שלא  לוודא  מנת  על  בהסרטה  מתבוננים  השבת  ובמוצאי 

שתוקנה ע"י יהודי וכדומה. ורק אחר כך מאשרים את החלב לרמת מהדרין. 
אינו  זה  גם  אומנם  באיסור.  בשבת  לחליבה  חשש  יש  מהדרין,  שאיננה  הרגילה  בכשרות 
חשש ודאי משום שישנם מחלבות רבות בהם רק הגוי מתעסק בחליבה ולא היהודי ובזה אין 
איסור חליבה משום צער בע"ח. )שו"ע או"ח סי' שה ס"כ(. אומנם יש מקומות בהם יהודי חולב. 
אלא שיש סבירות גבוהה שהחלב בטל ברוב בחלב שלא נחלב בשבת. )וראה חזו"ע שבת ד' עמ' 
תיח(. בנוסף, הרי חלב שנחלב בשבת במזיד )עי' שו"ת נזר הקודש סימן כ'( דינו כתבשיל שנתבשל 
במזיד בשבת, שאסור למבשל לעולם ולאחרים במוצ"ש, )ראה שו"ע סי' שיח ס"א( וא"כ 
יהיה מותר החלב בצאת שבת. אלא שידועה מח' האחרונים בדין נתבשל במזיד  לכאורה 
עבור אחרים אם אסור להם לעולם כדין המבשל עצמו או לא. )ראה שו"ת כתב סופר, או"ח סי' כ. 
וע"ע שו"ת שבט הלוי, ח"ג סי' נד אות ב; שו"ת אור לציון, ח"ב עמ' רכט; ילקוט יוסף, סי' שיח סעי' ו. ובשו"ת 
הר צבי, או"ח סי' קפ(. ומ"מ בנ"ד שסבירות גבוהה שבטל החלב ברוב, משום שפינוי מכולות 
החלב מתבצע ביום שישי בבוקר מוקדם ולאחר מכן בצאת השבת בשעות המאוחרות. ונמצא 
שיש חלב היתר יחד עם חלב האיסור. וכן יש מחלבות רבות שהחליבה נתבצע ע"י גוי, ואין 
חשש איסור ובכ"ז הכשרות רגילה משום שאין מצלמות המתעדות את החליבה. וכן לעיתים 
קרובות חלב מהדרין מועבר לכשרות הרגילה משיקולים של החברה. ועל כן יש מקום יותר 

להקל. ואכמ"ל.
בכשרות המהדרין של הבד"צ וגם של ועדת המהדרין אין חשש לחלב שבת ולחלב עכו"ם 
כלל. וכן לחלב טריפות. )חוץ מניתוחים קיסריים שהבד"צ חוששים לטריפה וע"ע בזה בנתיב החלב 

מאמרו של הרב זאב וייטמן שליט"א, שהדבר אינו מצוי. וע"ע בשו"ת מנחת יצחק ח"ד סימן נ"ז(. 

הוא  היחיד  החשש  צהובה,  בגבינה  וכן  ובחמאה  בחלב  משתנה,  הדבר  הרגילה  ובכשרות 
בזה משום  ישנה עדיפות  )ובכשרות המהדרין  ואין חשש כ"כ של חלב עכו"ם  חשש חליבת שבת. 
שישנם מצלמות שמצלמות ללא הפסקה, משא"כ בכשרות הרגילה שסומכים על יוצא ונכנס בתדירות קצת נמוכה, 

ואכמ"ל(.
אומנם בכשרות הרגילה ישנם מוצרים שיש בהם רכיבי אבקת חלב נכרי, ועל פי נהלי הרבות 
הראשית יש חובה לציין זאת על גבי המוצר. כך שאם אין הדבר מצויין החשש היחיד הוא 

חשש חלב שבת. 
למעשה, לכתחילה ראוי לצרוך חלב מהדרין בלבד, וזאת גם לחזק את שומרי השבת ולא 
)וע"ע מש"כ  כמו שנתבאר.  זה  ובפרט שיש את דעת המחמירים בחלב  לסייע למחלליה, 
מו"ר בילקוט"י שם, ובס' הלכה ברורה סי' שיח סי"ז שהאריך אם שייך במעשה שבת במזיד 
צורך  במקום  אמנם  ואכמ"ל(.  במקו"א  בזה  והארכתי  מסייע,  וחשש  עוור  לפני  בקביעות 
ניתן להשתמש בחלב  וכן אם אינו מוצא חלב בכשרות מהדרין  נקנה החלב  וכגון, שכבר 

בכשרות רגילה וכן במוצרי החלב שהובאו לעיל כגון, חמאה, גבינה, גבינה צהובה. 
חלב בטעם וניל שכשרותו היחידה היא כשרות רגילה: לאחר שביררתי עם מומחים 
רגילה  מיוצר בכשרות  וניל  תנובה( חלב בטעם  רב  נתונה למשרד  בזאת  )התודה  בתנובה 
בלבד משיקולי מסחר, ואין בו חשש של תמציות טעם וכדומה. ועיקר הבעיה היא חשש חלב 

שבת. ועל כן במקום הצורך יש להקל בזה כמשנ"ת.  
שמנת עמידה, שמנת להקצפה, שמנת לבישול, יש מהם מהדרין ויש מהם מהכשרות 
הרגילה, כגון, שמנת 15% שאיננה מהדרין ושמנת 10% מהדרין, גם במקרה זה החשש היחיד 

הוא חלב שבת ולא חומרים אחרים, והחלוקה נעשית משיקולי החברה בלבד.
במאמר הבא בעז"ה נעסוק במוצרים נוספים וברכיבי אבקת חלב נכרי.

לשאלות בנושאי כשרות והלכה
ניתן לשלוח למייל מערכת העלון או בפל' 054-843-74-76

סיום ש"ס על ידי רבים אם נחשב לכל אחד לסיום בפני עצמו?

שאלה: האם נכונה השמועה שאם מתכנסים אנשים רבים ומחלקים 
ביניהם את הש"ס, ועל ידי כך מסיימים את הש"ס, שנחשב לכל 
זו בגדר סעודת  אחד כאילו סיים את הש"ס כולו? והאם סעודה 

מצווה ממש?
תשובה:  מקור הדברים הובא באחרונים על קבוצה שמסיימים כל 
במקורות.  וע"ע  דפים,  של  חלוקה  על  ולא  שלימה,  מסכת  אחד 
זו נחשבת למצווה לעניין  ולעניין אם עושים סעודה אין סעודה 
סיים מסכת  ורק אם אחד  הימים,  היתר לאכול בשר בט'  שיהיה 

שלימה מועיל.
בקצרה.  הדברים  עיקרי  כאן  ואביא  בכת"י  בתשובה  בזה  הארכתי  הנה  מקורות: 
שושן  בספר  שכתב  וכמו  רבים,  ידי  על  מצוות  לקיום  גדולה  מעלה  ישנה  ראשית, 
בחבורה  המצוה  לעשות  שישתדל  הט"ז,  תנאי  הרמב"ן(  תלמיד  יעקב  בן  משה  )לר'  סודות 
א  )חלק  אדם  החיי  הביא  וכן  עיי"ש.   )בהקדמתו(  חרדים  בספר  כתב  וכן  ביחיד.  ולא 
)ח"ג פט"ז  רבי שלום הדאיה בספרו שלום לעם  וע"ע להגאון  יא( עיי"ש.  סח, סעיף  כלל 
וי"ז(. ומבואר מדבריהם דיש מעלה בקיום מצוות ע"י רבים. וא"כ ודאי שישנה מעלה 
בלימוד משותף אלא שיש לדון אם יש לכל אחד מעלה כאילו קיים כל המצווה כולה.
שכתב,  א(  אות  פט"ז  )ח"ב  חסד  אהבת  בספרו  חיים  החפץ  מדברי  להוכיח  לכא'  ויש 
כמו  המצוה,  את  העושים  למועטים  המצוה  את  העושים  מרבים  דומה  אינו  כי 
מעותיו  בא  לא  מרבים  שהם  שמחמת  ואף  ב',  פרק  בחוקותי  פ'  ספרא  חז"ל  שאמרו 
יחשב  הוא  ברוך  שהקדוש  פשוט  נראה  כן  פי  על  אף  מעט,  אם  כי  הלואה  כל  בסך 
לא  שלו  המעות  מעוט  שבלאו  כיון  חסד  הגומל  היה  לבדו  הוא  כאלו  אחד  לכל 
אדם  עבור  כסף  שאספו  שהיכא  והיינו,  ע"כ.  שלו.  המבוקש  להשיג  יכול  העני  היה 
החסד  כאילו עשה  חלק  יש  אחד  לכל  הסכום,  מלא  את  השיגו  כולם  ידי  ועל  הנזקק 
לבדו. שבלעדיו לא היו יכולים להגיע לסכום המבוקש. ולכא' ה"ה בנ"ד. ויש לדון.
והנה מקור השמועה הנ"ל, היא מדברי הגאון ר' יחיאל מיכל היבנר בעמח"ס משכנות 
הרועים בספרו שו"ת נחלה לישראל )סי' י אות טז(  שכתב בזה"ל, ועתה אכן נודע הדבר 
מה שראיתי אצל צדיקי הדור ואחריהם ינהג כל בית ישראל, לעשות חבורה ש"ס דכל 
סיום  בשנה  פעמיים  או  שנה  בכל  כולם  עושים  ואח"כ  אחת  מסכת  לומד  ואחד  אחד 
על הש"ס ואין הדבר מובן דלשמחה מה זו עושה, אם כל אחד ואחד למד גמרא אחת 
אבל הוא הדבר אשר דברנו דשורת הדין מחייב בכה"ג להיות נקרא הלימוד על שם 
וזה  שניים שעשאוה,  כמו  דהוי  הש"ס  כל  למד  ואחד  אחד  כל  כאילו  ואחד  אחד  כל 
לגמור  אפשר  דאי  כיון  נמי  הכא  כאו"א.  שם  על  דנקראת  יכול  אינו  וזה  יכול  אינו 
שורת  בזה  זה  עצמם  את  ומקשרים  ביחד  חבורה  עצמם  את  ועשו  כזה  קצר  בזמן 
כן במה שהמנהג  וכמו  הלימוד,  כל  ואחד  אחד  כל  על שם  נקרא  להיות  מחייב  הדין 
ע"כ. וכו'.  אחד  תורה  ספר  בשותפות  להם  כותבים  שחבורה  ישראל  תפוצות  בכל 
קצח(  אות  בסוף  המ"ם  מערכת  ג'  )חלק  זיע"א,  חמד  שדי  והגאון 
להלכה.  קצת(  לשון  )בשינוי  לישראל  נחלה  הרב  דברי  הביא 
אלא שבדקדוק לשונו מבואר שמיירי בכמה מסיימים שכל אחד מסיים מסכת אחת, ואם 
כן יש שם סיום על כל אחד מהם וכיון שבצירוף כולם סיימו הש"ס מעלת כל אחד ואחד 
כאילו סיים לבדו. אמנם אין ראיה להיכא שמסיימים רבים וכל אחד נוטל כמה דפים בודדים, 
שמעלת כל אחד כמסיים לבדו. משום שעיקר הטעם שבלעדיו לא היו יכולין לקיים המצווה 
וזה מסתבר טפי במסכת שלימה שלמד כל אחד ואחד ולא בדף שנלמד תוך זמן קצר.
מ"מ  רבים,  ע"י  נעשית  זו  מצווה  דהרי  חילוק  אין  לכא'  טעמא  בתר  ניזיל  דאי  ואף 
הש"ס  כל  למד  כאילו  לו  נחשב  יהא  אחד  דף  שלמד  דאדם  לומר  גדול  חידוש  הוא 
שלימה  מסכת  שמסיים  להתכבד  הראויה  בחתיכה  דרק  נותנת  והסברא  כולו. 
בשלימותה.  מסכת  ס"ס  סיים  הוא  דגם  משום  הש"ס  בסיום  ממשי  חלק  לו  יש  בזה 
שכיוון  בלבד,  לשכר  היא  הכוונה  חמד,  והשדי  לישראל  הנחלה  לדברי  שאף  אלא 
זו ובלעדיו לא היו מסיימים על כן יש לו שכר כאילו סיים הש"ס  שנצטרף לקבוצה 
לבדו. אך ודאי שאין זה נקרא שסיים הש"ס ממש. שהרי לא יעלה על הדעת שאם אדם 
ידי סיום כזה דרבים יעלה לו נדרו. ושו"ר  קיבל על עצמו בנדר לסיים הש"ס, שעל 
אלישיב  דהגרי"ש  משמיה  שהביא  תקעח(  עמ'  בכורי  בני  )קונטרס  אפרים  שעשועי  בספר 
זצוק"ל, שדברי השדי חמד אינם אמורים אלא לענין שכר בעוה"ב אבל לעניין שם סיום 
עד שיהיה מותר לו לאכול בשר ויין בתשעת הימים ושיפטור מתענית בערב פסח זה 
לא שמענו. ע"כ.  ועוד הביא שם שהסטייפלר בעל הקהילות יעקב היה אומר דסיום 
ש"ס עדיף מסיום מסכת אחת, והיה מקפיד להשתתף בסיום של בנו יבדלט"א הגר"ח 
שליט"א שעושה סיום מידי ערב פסח. והוא עצמו היה באותו סעודה מסיים מסכת אחת.
ומה שכ' להוכיח מפר תורה הנכתב בשותפות הנה אין דבר זה מוסכם כלל וע"ע באריכות 
למרן זיע"א בספרו יביע אומר )חלק י' סימן כט(. וע"ע בשו"ת יעלת חן )חיו"ד סי' כט( שכתב 
לחלק דבספר תורה גלי רחמנא דמהני שותפות. וע"ע בשו"ת אגרות משה )יורה דעה חלק 
א סימן קסג( שכתב דהכא לכם היינו בשותפות. וא"כ יש לחלק בין נידון ס"ת לנ"ד. וי"ל.
תורה  קנין  בשו"ת  עיין  הימים,  ט'  לענין  מצווה  לסעודת  חשיב  אי  זה  דין  ובעיקר 
שמתכנסים  רבים  ע"י  הימים  בתשעת  סיום  מהני  אי  שנשאל  נב(  סי'  )ח"ה  בהלכה 
דמהני.  להוכיח  שם  וכתב  יותר,  או  אחד  דף  אחד  כל  ביניהם  ומחלקים  אחד  במקום 
להעיר  וולנדברג  בונים  שמחה  רבי  הגאון  כתב  רנז(  עמ'  הספר  )בסוף  בהערות  ושם 
סיום  של  שמחה  יש  בזה  שלימה  מסכת  גמר  שאחד  היכא  שרק  תורה  הקנין  ע"ד 
מצווה.  לסעודת  חשיב  שלא  ביניהם  דפים  חילקו  אם  משא"כ  מצווה  סעודת  והוי 
הקנין  ע"  כתב  קצט(  עמוד  תעניות  )ד'  עובדיה  חזון  בספרו  זיע"א  למרן  וע"ע 
היא.  יתירה  קולא  כי  ליה  סבירא  לא  כלומר  ליה  שמיעא  דלא  בהלכה  תורה 
ויש עמו קרואים שהוי סעודת מצווה  בין היכא דאחד מסיים כדין  יש לחלק  וביותר 
באתרין.  ואקי  מינה  ודון  מהני.  דלא  כדין  שמסיים  אחד  אין  אם  משא"כ  ממש. 

חלב מהדרין וחלב רבנות?


