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בסיעתא דשמיא, ערש"ק י"ב בכסלו התשע"ד

מופץ ב-7500 עותקים בכל הארץ

"ַוִּיְׁשַלח ַיֲעֹקב ַמְלָאִכים ְלָפָניו" )לב, ד(.
כך  ועל  אבינו שהתגרה בעשיו,  יעקב  על  היתה טענה  כי  ג'(,  )ב"ר ע"ה,  מובא במדרש 

נאמר: "מחזיק באזני כלב עובר מתעבר על ריב לא לו" )משלי כו, יז(.
הקשה ה"חתם סופר" זצ"ל: מדוע נחשב הדבר שיעקב אבינו התגרה בעשיו? הלא הוא 
השפיל עצמו לפניו, שלח לו מתנות, שלח מלאכים לפניו, השתחווה לו, כינהו "אדני" – 

היכן כאן ההתגרות? 
זאת ועוד: בפרשת "תולדות" מובא שיצחק אבינו, החזיק את עשיו כצדיק ורצה לברכו. 
ותמוה, הלא גם אם באמת עשיו היה צדיק, אבל יעקב ודאי שהיה צדיק עוד יותר ואם כן 

מדוע שעשיו יקבל את הברכות ולא יעקב.
אלא מסביר ה"חתם סופר": יצחק אבינו ראה שיעקב אבינו הוא איש תם יושב אוהלים, 
אך מי ערב לכך שאם יצא מן האהל יישאר תמים ושלם ולא ינזק מן ה"רחוב"?! מי ערב 

לכך שיחזיק מעמד ויעמוד במבחן כמו אברהם אבינו?!
לעומתו, עשיו היה איש שדה ומעורב בין הבריות, ובכ"ז נשאר צדיק לפי ראות עיניו של 
יצחק אבינו. לכן הוא ראוי לברכת יצחק. אמנם הקב"ה סיבב שיעקב יקבל את הברכות, 
אך החשש של יצחק לגבי יעקב עדיין נותר בעינו – האם יישאר בשלמותו גם כשיצא 

מתוך ארבע אמות של תורה.
 ואכן, ה' סיבב שיעקב אבינו נאלץ לצאת מאהלו ולשהות כעשרים שנה מחוץ לבית.

כולל שהייה קשה וממושכת אצל לבן הרשע. עתה יעקב חוזר מבית לבן, והוא שולח 
לעשיו "...כה תאמרון לאדוני לעשיו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה" 

)לב, ד(.
דע לך שהברכות מגיעות לי ולא לך! כי "עם לבן גרתי ותרי"ג מצוות שמרתי", הוכחתי 

שגם לאחר התמודדות קשה עם נסיונות העולם נותרתי שלם.
ועל כך אמרו חז"ל כי זהו "מחזיק באזני כלב עובר' מתעבר על ריב לא לו" - מדוע יעקב 

מעלה עתה את עניין הברכות ומעורר מחדש את הנושא הרגיש הזה!
)להתעדן באהבתך – יש"כ למחבר הרב אהרון לוי שליט"א(

"ַוִּייָרא ַיֲעֹקב ְמֹאד ַוֵּיֶצר לֹו וגו' " )לב, ח(.
מפרש רש"י: 'וירא – שמא יהרג, ויצר לו – שמא יהרוג הוא את אחרים'.

נראה לבאר באופן נפלא את דברי רש"י, שכתב: 'ויצר לו – שמא יהרוג הוא את אחרים', 
ובהקדם יש לפרש מה שפרש"י )לקמן לב, כב( שכשעבר יעקב לפני עשו, טמן את דינה 
בתיבה כדי שלא יראנה עשו ויקחנה, ונענש ע"ז שלקחה שכם בן חמור לפי שמנעה מעשו 

שמא תחזירנו למוטב, ע"כ.
ולכאורה קשה, למה נענש ע"ז והלא היה ספק אם תחזירנו  למוטב אם לא, וא"כ בודאי 
נהג יעקב כדין שהרי יתכן ולא תחזירנה למוטב, ואמרו חז"ל במשנה באבות )פ"א מ"ז( ואל 
תתחבר לרשע וכו', ואיתא באבות דר' נתן )פ"ט מ"ד( ואפילו לקרבו לתורה, והטעם שמא 

ילמד ממעשיו הרעים!
אך הביאור הוא, כיון שנחשב כאן כספק ספיקא – ספק אם יקחנה עשו, ואם יקחנה 
שמא היא תחזירנו למוטב ולא שהוא ישפיע עליה, ולכן לא היה לו לחשוש למיעוט כי 
יתכן ויזכה אחיו עי"ז, ולכן נענש כי היה לו לבטוח בקב"ה, 'בהדי כבשי )סתרים( דרחמנא 

למה לך' )ברכות י.(.
ובזה יש לפרש, מה שמצינו בגמרא בבבא בתרא שנחלקו ר' מאיר ור' יהודה, על הפסוק: 
"וה' ברך את אברהם בכל וגו' ", ר"מ ס"ל – "בכל" – היינו שלא היתה לו בת, דעיקר הברכה 
במה שלא היתה לו בת, כי יתכן ויקחנה אדם רע מעללים שהרי במקומו היו אנשי רשע, 
ואע"ג שזה ספק ספיקא - אם יקחנה אדם רע, ואפילו אם יקחנה יתכן ותחזירו למוטב, 
מ"מ ר"מ לשיטתו שחושש למיעוטא, )עיין יבמות, דף סא:( לכן הברכה היא במה שלא היתה 
לו בת, אך ר"י שסובר שלא חוששים למיעוט אחז שזה ברכה במה שהיתה לו בת, דלא 

חוששים שמא יקחנה אדם שאינו הגון ולא תחזירנו למוטב.
והנה, יעקב אבינו טמן את דינה בתיבה, כי סבר כר"מ דחיישינן למיעוטא, וזהו "וירא 
יעקב מאד" – שכששמע יעקב שעשו בא היה ירא שיקחנה ולכן טמנה, אמנם "ויצר לו" 

– שיענש ע"ז, כי אולי הלכה כר"י ולא היה לו להטמינה.
וזו כוונת רש"י: 'ויצר לו – שמא יהרוג את אחרים', שכידוע הכוונה לר"מ )עיין גיטין נו., 
והוריות יג:(, וחשש יעקב שע"י שיהרוג את עשו יהרוג גם את ר"מ שהוא מבני בניו, וממילא 
תהיה ההלכה כר"י )כי אין מי שחולק עליו(, ואז יענישוהו ע"ז שטמנה שהרי ר"י לא חושש 

למיעוטא!
ודברי פי חכם חן!              )אמרי מנחה – יש"כ למחבר הרב מאיר נחום פיירוורגער שליט"א(

"ָקֹטְנִּתי ִמֹּכל ַהֲחָסִדים, ּוִמָּכל ָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ֶאת ַעְבֶּדָך ִּכי ְבַמְקִלי ָעַבְרִּתי ֶאת ַהַּיְרֵּדן 
ַהֶּזה ְוַעָּתה ָהִייִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות" )לב, יא(.

מפרש רש"י: 'קטונתי מכל החסדים – נתמעטו זכויותיו על ידי החסדים והאמת שעשית 
עמי, לכך אני ירא וכו'. כי במקלי – לא היה עמי לא כסף ולא זהב ולא מקנה, אלא מקלי 

לבדו. ומדרש אגדה: נתן מקלו בירדן ונבקע הירדן'.
מדוע הביא רש"י את פירוש המדרש אגדה, ולא הסתפק בפירוש לפי פשוטו?

ביאור חריף, הביא הגאון רבי פנחס ב"ר פילטא זצ"ל, בספרו "ברית שלום", בשם ספר 
"נחלת יהודא" )בכתב יד, למחותנו הגאון רבי יהודה לייב פוריית זצ"ל(:

לכאורה, על פשט הפסוק יש לתמוה: מדוע חשש 'שנתמעטו זכויותי', הלא גמרא ערוכה 
היא )מועד קטן כח.(: 'בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא מילתא אלא במזלא תליא'? אלא, 
זה בגמרא  'שאין מזל לישראל', כפי שנחלקו בענין  נצטרך לומר שיעקב סבר  בהכרח 

)שבת קנו.( אם יש מזל לישראל או לא. 

במה תלויה מחלוקת זו? ביאר ה"יפה תואר" שנחלקו אם הולכים אחר המחשבה או אחר 
המעשה, שכן האדם נברא אחרון למעשה בראשית, אך ישראל עלו במחשבה תחילה, 
כדברי רש"י לעיל )א, א(: 'בראשית ברא – בשביל ישראל שנקראו ראשית', ודרשו חז"ל את 
הפסוק )תהילים קלט, ה(: "אחור וקדם צרתני" – אחור למעשה בראשית וקדם במחשבה' 
)זוהר הקדוש חלק ג', רסו, ב, וראה בראשית רבה, ח(. ואם כן, אם הולכים אחר המחשבה, נמצא 

כי  לישראל,  מזל  אין  כן  ועל  למזלות  וקודם  בראשית  למעשה  קודם  נבראו  שישראל 
הסברא נותנת שהגדול ישלוט בקטן ולא להיפך. אבל אם הולכים אחר המעשה, אם כן 

המזלות נבראו תחילה וממילא 'יש מזל לישראל'.
והנה, מצאנו במדרש )שמות רבה כא, ו( שבשעת קריעת ים סוף סירב הים להיבקע וטען 
שר של ים כלפי משה: 'מפניך אני נקרע? אני גדול ממך, שאני נבראתי בשלישי ואתה 
נבראת בשישי'. אך ממה שלמרות טענתו נבקע הים למדנו שהולכים אחר המחשבה ולכן 

אין בטענתו כלום.
לפי זה יובן היטב מאמר הכתוב "כי במקלי עברתי" – שנתן מקל בירדן ונבקע הירדן, 
ומכאן ראיה שהולכים אחר המחשבה, ואם כן 'אין מזל לישראל', ולכן התיירא יעקב שמא 
התמעטו זכויותי, כי אצל ישראל בני חיי ומזוני לא במזל הם תלויים, שהרי אין להם כלל 
מזל, אלא בזכויות!                                              )ושלל לא יחסר(

"ַוֹּיאֶמר ֵעָׂשו ֶיׁש ִלי ָרב" )לג, ט(.
פירסם  אחד  שרב  זצוק"ל  יוסף  הגר"ע  ישראל  מאור  למרן  סיפר  אחד  חכם  תלמיד 
שהנשים צריכות לברך: "שלא עשני איש", וכששמע רבנו זאת כעס על אלו שמינוהו לרב. 
אולם לאחר מכן אמר מרן כשבת שחוק על פניו: "אתה תברך בכל יום – שלא עשני כמו 
אותו רב!", והוסיף ואמר: "אבל תברך בלי שם ומלכות!"           )משוש תבל( 

"ַוִּיְתַעְּצבּו ָהֲאָנִׁשים ַוִּיַחר ָלֶהם ְמֹאד ִּכי ְנָבָלה ָעָׂשה ְבִיְׂשָרֵאל ִלְׁשַּכב ֶאת ַּבת-ַיֲעֹקב ְוֵכן ֹלא 
ֵיָעֶׂשה" )לד, ז(.

המוגדר  שמעשה  מאליו  מובן  לא  וכי  יעשה"?  לא  "וכן  המילים  לנו  לחדש  באו  מה 
כ"נבלה" הוא מעשה שלא יעשה?

וביותר קשה: אחר שאמר "נבלה עשה", ביטוי המצביע על כך שזהו מעשה חמור, איך 
אמר הכתוב "וכן לא יעשה", שממנו נראה כי זהו מעשה שאינו חמור כל כך, אך שאין 

נהוג לעשותו...
אלא, פירש הגאון רבי יוסף חיים זצ"ל – ריש גלותא דבבל, בספרו "אורח חיים" )דרוש 
לשבת הגדול(, אילו היה עושה להם רעה אחרת, אולי לא היו בכעס כל כך, כי היו משלמים 

לו רעה כרעתו ומתוך כך היתה שוככת חמתם במעט. אך לנוכח חומרת מעשהו, חרה 
וכל מי  כגמולו,  לו  יכולים להשיב  אינם  כן  ואם  נבלה  נעשה  ביותר, שכן עשה  אפם 

שאינו משלם לעושה רע כרעתו ממש – לא תשכך חמתו ולא תנוח חמתו...      
  )ושלל לא יחסר(

כולם 
מצטרפים 

לבית המעשר
מה איתך?*

הפרשת תרו"מ לפי דעת השו"ע

08-9214829
תצטרף - תהדר
בית המעשר

08-9214829
תצטרף - תהדר
בית המעשר

*ספר יקר ערך מתנה 
למצטרפים החדשים

המכון לסת"ם
עבודת הקודש
מכירת ס"ת, תפילין, 

מזוזות וכל צרכי הסת"ם.

פל': 054-8484945 רפאל ש. 

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

המחירים הכי טובים בשוק

סניף ר' יהודה הנשיא 33, אלעד.
טל. 052-7621725
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הללויה
מגשימה הזדמנות לחלום!

  אגם פאלאס אירועים  

גיסין 11 פ"ת טל. 9316606

הפטרה: "חזון עובדיה"

שבת שלום ומבורך! 

בדיקת עיניים מקצועית
ע"י אופטמיטריסט
עם מכשור חדיש ומתקדם

הסניף המחודש והמורחב באלעד:
רח' רשב"י 21 )מול נחלת יצחק(
טל: 054-2634-280

חדש! הסדר לחברי מאוחדת



ניתן לקבל את העלון במייל RLEVRON@IAI.CO.IL  הערות והארות, תרומות ובקשות להפצת העלון יתקבלו בברכה בטל': 03-9094245.

"הינך מוזמן לבירור  סיפור לשבת
בפני בי"ד של מעלה..."

בעל-המעשה  ידי  על  לנו  שסופר  שלפנינו,  המופלא  במעשה 
והוא, עד כמה חמורה  המתגורר באמריקה, יש מסר חד כתער, 
היא הפגיעה ביהודי, בן למלך מלכי המלכים, ועל אחת כמה וכמה 

כשמדובר בתלמיד.
על המלמדים והר"מים, וכל מי שמתעסק בחינוך, לקרוא את 
השורות הבאות בעיון רב, ולהחדיר את הלקח והמסקנות לליבם, 

ולהבין שהדברים אינם פשוטים כלל ועיקר.
בעל-המעשה שסיפר לנו את הדברים השתדל לדייק בדבריו 
ובמילותיו, ולא לסטות כהוא-זה ממה שאירע. הסיפור כולו עבר 
שליט"א,  קניבסקי  חיים  רבי  הגאון  התורה  שר  מרן  של  בביתו 
ובכל מהלך ההתרחשות ובכל שלב ושלב הקפיד בעל-המעשה 

לשאול את פי מרן שליט"א מה לעשות וכיצד לנהוג.
למרות  מאוד.  עד  נרגש  בקול  המעשה  את  לנו  מספר  האיש 
שעבר כבר זמן מאז המקרה, הוא נשמע ונסער עד עמקי נשמתו. 
לילה אחד, הוא מספר, והנה אני רואה בחלומי את הוריי, את 
אבי ואת אימי יחדיו, יחד עם סבתי ובני משפחה נוספים שכבר 
נפטרו לבית עולמם. פניהם היו מאירות, ואבי המנוח פונה אליי 
של  בבי"ד  לבירור  אותך  להזמין  'רוצים  לישנא:  בהאי  ואומר 

מעלה, בענין מי שפגע בך לפני 43 שנים'.
לפני שהספקתי להחזיר תשובה, ממשיך אבי ואומר ש'ביקשו 
להזמין אותך כבר לפני שנתיים, אבל אז היית רק בן 58. עכשיו, 

משמלאו לך 60 שנה, רוצים להזמינך לבירור'.
שאינני  להם  ואמרתי  ליבי,  אל  נרעדתי  הדברים,  את  בשומעי 

רוצה להגיע, כי חוששני שישאירו אותי שם...
ההורים הרגיעו אותי ואמרו לי, בפנים מחייכות, ש'כל כך טוב 
שתישאר  עדיף  אבל  להישאר,  תרצה   – שכשתגיע  שיתכן  כאן, 

למטה' - - - כך, במדויק, היו הדברים.
השבתי לאבא שלי שאינני רוצה להגיע, אבל הוא, שם למעלה, 
היחיד  שהאדם  'כיון  לבירור,  להזמינני  רוצים  אופן  שבכל  אמר 

שיודע את הפרטים במדויק, זה אתה, בהיותך בעל-המעשה'.
'אז מה אעשה'? – שאלתי.

'תפנה לרב ותשאל מה לעשות', אמר אבי.
'לאיזה רב לגשת'?

'להרב קניבסקי', החזיר אבא.
את  הבנתי  אז  ורק  חלום,  והנה  בלילה,   4 בשעה  התעוררתי 
בעתה  חלום'.  והנה  'ויקץ  פרעה  אצל  שנאמר  הפסוק  פירוש 
היטב  כשזכרתי  במיוחד  מזה,  לצאת  כיצד  ידעתי  ולא  אחזתני, 
את פרטי המעשה ההוא שהתרחש לפני 43 שנים, בהיותי לומד 
ז"ל  אבי  מפי  שיצא  שהמשפט  ידעתי  וגם  באמריקה,  בישיבה 
ש'ביקשו להזמינך כבר לפני שנתיים', גם הוא נכון, וכפי שאספר 

להלן.
לא הייתי צריך להתאמץ כדי לזכור את פרטי המעשה עם הר"מ 
שלי בישיבה. המקרה המסעיר רודף אחריי במשך כל השנים, ולא 

עזבני לרגע אחד. ומעשה שהיה כך היה:
300 הבחורים היו  נכנסתי ל'סדר' בוקר בישיבה. כל  יום אחד 
כבר באולם, ופתחו בלימוד. לפתע ניגש אליי אחד החברים וטען 
כיון  לו.  שאחזירנה  ודרש  שלו,  היא  בה  לומד  שאני  שהגמרא 
שידעתי בוודאות שהוא טועה, והגמרא שייכת לי, סירבתי לשמוע 

לדבריו. 
לי  קורא  הרב  והנה  האולם,  בקצה  היושב  הרב  אל  פונה  הוא 
ומבלי לשאול שאלות ומבלי לברר את האמת דורש ממני להשיב 
לחברי את הגמרא. 'אבל הגמרא היא שלי', ניסיתי לטעון, אולם 

בטרם סיימתי את המשפט, נחתה עליי סטירה אדירה - - - 
זכורני  ממקומי.  שהועפתי  עד  חזקה,  כך  כל  היתה  הסטירה 
התלמידים  שכל  עד  חזק,  כה  היה  הסטירה  של  שקול-ההד 

הפסיקו ללמוד, ובאולם שרר שקט מוחלט.
שוו בנפשכם באיזה פגיעה מדובר; 300 בחורים רואים בחרפתי, 
ובטוחים שעשיתי את שלא ייעשה, ולכן קבלתי סטירה בעוצמה 

שכזו. הרי לא יתכן אחרת! - - - 
בי  פגע  והאירוע  נשמתי,  עמקי  עד  ונפגעתי  שנעלבתי  כמובן 

עד לאימה.
יצאתי מהיכל הישיבה, והנה ניגש אליי ראש הישיבה, וכששמע 

במה מדובר, הבין את העוול הנורא שנעשה לי, והחל להרגיעני. 
ניסה  ולא  בתבונה,  הישיבה  ראש  זאת  עשה  חכם,  אדם  בהיותו 
לסנגר על הר"מ ההוא, אלא אמר 'אני מאוד מאוד מבין לליבך, 

אבל בטוחני שהיתה כאן אי-הבנה'.
לאחר שהוסיף עוד אי-אלו דברי הרגעה, ביקשני שלא להוציא 
את הסיפור החוצה, ולא להעבירו לאף אחד. הוא הדגיש שאיננו 
דורש זאת ממני, 'אבל אם יעלה הדבר בידך, אבקשך שלא לספר 

את הדברים'.
באותו רגע גמלה בי ההחלטה לציית לדבריו של ראש הישיבה, 
מה  שאלוני  וההורים  ימי-מנוחה,  לכמה  לביתי  כשחזרתי  וגם 
אירע, התחמקתי, ולא סיפרתי להם מילה וחצי מילה. השארתי 
כיצד  יודע  אינני  באמת  לאחור  ובמבט  ליבי,  בתוך  הסיפור  את 

הצלחתי לעשות זאת.
לי  עמדו  כיצד  מבין  שאינני  טראומטי  כך  כל  אירוע  זה  היה 
כוחותיי לא לספרו לאיש. אבל המציאות היא שמאז ועד עתה, 
לאורך כל 43 השנים, לא סיפרתי את הדבר ממש לאף אחד. עד 
המובהקים  קרוביי  את  גם  בכך  לא שתפתי  שבת,  בליל  החלום 

ביותר.
הרב לא ביקש ממני סליחה, ואני השתדלתי לחזור לחיי שגרה, 
בקלות,  בידי  עלה  שהדבר  לומר  אוכל  לא  מהסיפור.  ולשכוח 
אבל כיון שטבעם של חיים שהם שוטפים וזורמים, המשכתי גם 
אנוכי את זרם-החיים, והגעתי בס"ד עד הלום. אבל לא שכחתי 
אותי  ליוותה  ההיא  האדירה  הסטירה  אחד.  לרגע  ולו  מהסיפור, 

בכל צעד שעשיתי.
בנעוריי,  למדתי  שבה  לישיבה  התגעגעתי  שנים  כ-4  לפני 
והלכתי לבקר בה, ואף העזתי לדפוק על דלתו של הר"מ ההוא. 
בטוב, אבל  אינו מרגיש  ואמרה שהוא  אשתו פתחה את הדלת, 
כשהתעקשתי להיפגש עימו, הכניסה אותי לחדרו, ואז הזדעזעתי 
בתנועות  אנה-ואנה,  הזמן  כל  ראשו  את  זורק  שהוא  לראות 

מפחידות.
התמונה שהצטיירה בפניי היתה שכאילו מאן-דהוא עומד לפני 
האיש, מימינו ומשמאלו, וסוטר כל העת על שתי לחייו, וזו היתה 

הסיבה לתנועתו התכופה של הראש לשני הכיוונים.
כשיצאתי אמרו לי בני הבית שתנועות הראש הללו החלו לפני 
זמן-מה בצורה פתאומית, ללא כל הסבר. היינו אצל כמה רופאים, 
והם לא איבחנו שום מחלה, לא פרקינסון, ולא שום מחלה דומה, 

ולא ידעו להסביר את פשר התופעה.
התאפקתי,  אבל  הסיבה,  את  יודע  שאני  להם  לומר  רציתי 

ועצרתי את עצמי, ולא הוצאתי מילה מפי.
ימים  כמה  ומספר,  האמריקאי  האיש  ממשיך  שנתיים,  לפני 
לאחר שמלאו לי 58 שנים, הרגשתי כאבים בחזה, וכשהגיעו אנשי 
חזקה,  לב  התקפת  של  בעיצומה  שאני  לי  אמרו  לביתי  רפואה 
שם  יורק,  בניו  החולים  לבית  אותי  שהבהיל  אמבולנס  והזעיקו 
אמרו לי שאם הייתי מגיע מחצית-השעה מאוחר יותר, יתכן שלא 

היה כבר מה לעשות!  
והנה לפתע בא החלום על 'ההזמנה לבירור בפני בית דין של 
מעלה', ועל כך ש'כבר לפני שנתיים ביקשו לקרוא לך'... הרגשתי 
שיש דברים בגו, ומיד כשהתעוררתי בשעה 4 בבוקר, התקשרתי 
לביתו  לסור  וביקשתיו  ברק,  בבני  המתגורר  מקרוביי  אחד  אל 
המאורע  כל  את  לו  ולספר  שליט"א,  קניבסקי  הגר"ח  מרן  של 

והפרטים הנלווים אליו.
התפילה  לאחר  ומיד  'בלדרמן',  ותיקין  התפלל  שלי  הקרוב 

ביקש להתקבל אצל הגאון שליט"א,
 אבל בני הבית רצו לדחותו בטענה שאין זו שעת קבלת-קהל. 
כשאמר להם ש'מן השמים שלחו את הקרוב שלי אל הרב', ותיאר 
הגר"ח,  עם  שאתייעץ  אמר  המנוח  ושאבי  בחלום,  שהיה  את 

הכניסוהו לחדרו.
ידברון.  שווא  שחלומות  אמר  הדברים  את  הגר"ח  כששמע 
משהו  כאן  שיש  מרגיש  אני  זאת  שלמרות  לו  אמר  כשהקרוב 
אמיתי, הורה לכנס בית דין ולומר שאני מוחל לאותו רב במחילה 

גמורה.
בית  וכינסתי  שליט"א,  מרן  כדברי  מיד  שעשיתי  למרות  אבל 

רגוע.  הרגשתי  לא  עדיין  מוחל,  שאני  ואמרתי  באמריקה,  דין 
אמרתי שאני רוצה לנסוע אל הר"מ ההוא, המתגורר בסמוך אליי 

באמריקה, ולומר את בקשת-המחילה בפניו.
נסעתי לביתו של הר"מ. אני דופק על דלת ביתו, ואין קול ואין 
עונה. אחד השכנים ששמע את הדפיקות הרצופות, יצא ואמר לי 
שאמש הבהילו את שכנו לבית החולים, והוא שוכב שם במחלקת 

טיפול נמרץ.
היישר  והגעתי  החולים,  לבית  רצתי  פעימה.  החסיר  ליבי 
למיטתו של החולה, שם עמדו אשתו ובניו שהוזעקו ע"י הרופאים, 

כיון שמצבו קשה, ושעותיו ספורות.
להיכנס  רוצה  שאני  לו  ואמרתי  שלו  בן-הזקונים  אל  ניגשתי 
לרגע לאביו, ולומר לו משהו. הבן דחה את בקשתי בכל תוקף, 
ואמר שאביו אמנם מצוי בהכרה מלאה, אבל מצבו כל כך קשה 

שפשוט לא שייך לדבר איתו.
פלוני  מעשה  לאביו  להזכיר  שברצוני  לבן  ואמרתי  הוספתי 
שבו הוא )האב( חטא כנגדי, והבן נבהל עוד יותר; 'האם זה הזמן 
לדבר איתו על חטאים?! הרי הוא עלול לקחת את הדברים לליבו, 

ולהסתכן עוד יותר'!
זה  דוקא  שאולי  ואמרתי  החלום,  את  בקצרה  לו  ספרתי  ואז 

יתרום לשיפור במצבו.
וראיתי  למיטתו  התקרבתי  להכניסני.  הסכימו  המשפחה  בני 
שהוא מחובר למכשירים רבים, ומצבו אכן קשה מאוד. במאמצים 
עליונים שאלתי אותו האם הוא זוכר את המעשה ההוא שפגע בי 

מאוד, והחולה נענע בראשו לאות הסכמה.
אני  שגם  הוספתי  ואף  כך,  על  לו  מוחל  שהנני  בקול  אמרתי 
מבקש מחילה ממנו על שלא שמעתי בקולו כשביקש שאתן את 

הגמרא לחבר ההוא, למרות שכאמור הגמרא היתה שלי.
החולה אמר במפורש שהוא מוחל לי על כך, ואז ראיתי שהוא 
אכן הבין את כל הדברים שאמרתי לו, ו'מעמד המחילה' הצליח 
בצורה יוצאת מן הכלל. הרגשתי שהוקל לי, וחזרתי לביתי. והנה, 

אני רק דורך על מפתן הבית, והטלפון מצלצל.
על הקו היה אחד מילדיו של הר"מ, וקולו נשמע נרגש במיוחד. 
אל תשאל מה קרה מיד לאחר שיצאת, הוא אומר. מצבו של אבא 
הוטב לפתע-פתאום, והרופאים – שרק לפני זמן קצר הודיעו לנו 
את הגרוע מכל – נדהמו אף הם לראות את השיפור הדרמטי שחל 

במצבו, ולא הבינו איך זה קרה.
נגמר  לא  בכך  אבל  לביתו,  שב  והחולה  שעות   48 חלפו  לא 
הסיפור. בני הבית סיפרו לי על מופת נוסף שהתרחש, כשתנועות 
להיות  חזר  והוא  לחלוטין,  פסקו  אביהם  של  המוזרות  הראש 
כאחד האדם. וכשם שאף אחד לא הבין על מה ולמה החל הראש 

לזוז, כך גם הפעם לא היתה להפסקת-התזוזה כל הסבר טבעי.
וישאל  הגר"ח  מרן  אל  שוב  שיכנס  שלי  מהקרוב  ביקשתי 
האם אפשר לתלות את הנס שקרה לר"מ שלי בתנועות-הראש 
בהחלט  שיתכן  ואמר  בחיוב,  השיב  והוא  המחילה,  בבקשת   –
לתלות את הדברים זה בזה. כעבור שבוע ימים נסעתי שוב לבקר 
את הר"מ בביתו, ומצאתי לפני אדם בריא ושמח. חזרנו שוב על 

בקשת המחילה, והכל הלך למישרין.
צריך לזכור, מוסיף איש שיחנו, שהר"מ שלי היה בן 87, ולמרות 
הכל שב בס"ד לאיתנו, מה שמוכיח שהחולשה הגופנית הגדולה, 

והמחלה שבאה עליו, היתה בגלל האירוע ההוא, לפני 43 שנים.
בכל  שלישית  צלע  גם  שיש  לפתע  נזכרנו  הביקור  במהלך 
צורך  הרגשנו  שקרה..  מה  קרה  שבגללו  החבר  והוא  הסיפור, 

לחפש גם אותו, ולשתפו במה שהתרחש בימים האחרונים.
זמן רב לקח עד שמצאנו אותו, ואז התברר שמזה שנים רבות 
האיש הזה אינו בקו הבריאות, ודעתו השתטתה עליו. הגענו לביתו 
וניסנו לתמוך בו, ולהזכיר גם לו את מה שהיה עם הגמרא בהיכל 

הישיבה, אבל הוא לא ידע מה נעשה איתו.
עד כאן פרטי הדברים כפי ששמענום מבעל המעשה.

והלקחים  המסקנות  בפרטי  להאריך  צורך  אין  דומה שבאמת 
כך הרבה  כל  וגם לאחר  דיין,  ויש  דין  יש  שאפשר ללמוד מכך. 
דואגים  'נשכח',  כבר  אולי החטא  לחשוב  עלול  שנים, כשהאדם 
להזכיר לו שהכל-הכל כתוב וחתום.                      )ברכי נפשי(

תינוק שנולד חמש דקות
קודם השקיעה, מה דינו?  הלכה לשבת

תינוק הנולד בערב שבת לפני השקיעה נימול ביום שישי. ובלבד שיהיה ברור שנולד דקה אחת 
קודם השקיעה. ואם נולד אחר השקיעה, אחר שנכסית השמש מעינינו לגמרי, חשיב כבין השמשות, 

ונימול ליום ראשון. ואם נולד עשרים דקות אחר השקיעה נימול לשבת.
הנה בשו"ת שמש ומגן ח"א )סוף סי' ה' בד"ה העולה מזה( כתב, שתינוק הנולד בערב שבת עשר דקות 
ילקוט  )וכן הביאו בספר  ע"כ.  ראשון.  ליום  נימול  הנזכר  הזמן  ואחר  ליום ששי,  נימול  קודם השקיעה 
שמש עמוד צז(. וכתב ע"ז מרן אאמו"ר שהוא תמוה מאד, כי בודאי אפי' אם נולד רק דקה אחת לפני 

השקיעה, נימול ליום ששי, )ובלבד שיהיה ברור ללא ספק(. ומאין לקח לו השיעור "עשר דקות" לחושבו 
כאילו תוך הזמן הזה שייך ל"ביה"ש". והא ודאי דליתא. כי אפי' אחר שקיעה מעיקר הדין הלכה כרבי 
יוסי שהוא יום גמור, ורק לחומרא בעלמא נקטינן כרבי יהודה דחשיב ליה כביה"ש. וכמ"ש המשנ"ב 
בביאור הלכה )סי' תטו(, על פי הכלל בעירובין )מו:( רבי יוסי ור' יהודה, הלכה כרבי יוסי, ואם כן הבו 

דלא להוסיף עלה. 
צא ולמד ממ"ש רבינו אברהם בן הרמב"ם, הובא בשו"ת מהר"ם אלשקר )סי' צו עמוד רס:(, שקודם 
שתערוב השמש הרי הוא יום ודאי, ובערב שבת יכולים לעשות בו מלאכה, ואפי' שקע רוב עגולת 

השמש באופק ולא נשאר מן השמש כי אם דבר מועט, כל עוד שלא תשקע כל העגולה בכללה 
ותערוב כל השמש תחת האופק, הרי הוא יום ודאי, ומשפטו כמשפט חצי היום. וצריך ליזהר ולפרוש 
מעשיית מלאכה קודם ערובת השמש דבר מועט, כמו שנזהרין ונמנעים מאכילת חמץ בשעה ששית 
דין  שיש  אברהם  רבינו  שדעת  ומבואר  עכ"ל.  הקדש.  על  מחול  מוסיפין  ז"ל  אומרם  וזהו  וכיו"ב. 
תוספת. ויתכן שכתב כן גם על דעתו של אביו רבינו הרמב"ם, שיש דין תוספת מחול על הקודש אף 

בשבתות. וכדעת הרדב"ז לדעתו של הרמב"ם.
וכ"ש לפי מ"ש בספר ישראל והזמנים )עמוד תשיב(, ששמע מהגאון בעל שו"ת מנחת יצחק, שזקני 
ירושלים הורו שאף אם נולד ד' דקות אחר השקיעה, נחשב כנולד ביום, ושכן המנהג. והוא על פי 
שיטת הגר"ז בעל התניא שהשקיעה האמתית היא ארבע מינוט אחר שקיעה הנראית. ושגם הגאון 
מפאפא סמך עצמו למעשה על סידור הגר"ז. ע"ש. אלא שאנו נוהגים לחוש להחמיר כמ"ש הרב בית 
דוד והאחרונים שכל שנכסית השמש מעינינו לגמרי חשיב כביה"ש. ומיהו הבו דלא להוסיף עלה.                     
                                                                               )ילקוט יוסף שבת, מהד' אלקיים, ח"ב, עמ' קמ(
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שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ', מעין ושרה 
בנות אילה, פנחס ואיתמר )תומר( בני אביגיל הי"ו, רחמים בן 

מונירה הי"ו, יונתן בן עופרה ברכה הי"ו. 

לעילוי נשמתהעלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג לרפואת
שושנה פורן בת טאוס תחי', סעידה בת סאלם תחי', 
שושנה בת אליס עישה תחי', אליס עישה תחי' בת 

תמו, מאיר בן לאה הי''ו, נסים בן אילה הי"ו.

מרן רבי עובדיה בן גורג'יה זצוק"ל, מוסא בן יחיא ואהרון 
בן יחיא אהפל ז"ל,  אמנון בן עליזה ז"ל, מאיר אהרון ז"ל 

בן עישה הי"ו, שרה בת לאה ע"ה, יעל בת רבקה ע"ה. 


