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בת יפה, איילת עליה 
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להצלחה בריאות 
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  -ל“ הצטרפות”
 250-4578757לתגובות תרומות הארות והערות: 

 7775842-28ניתן לשלוח גם בפקס: 

 ם  úפי עותקים בארץ ובעוúון מופץ באúהע
 úז" עישהבן משה אלפסי ע"נ מור אבי רבי úמוקדש 

 52:91כניסת שבת: 
 74:91שקיעה: 

 92:91צאת השבת: 
 95:04רבנו תם: 

 
 לפי אופק נתיבות
 שבת שלום ומבורך
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 כסף שתרמו לכתיבת ספר 
 תורה האם מותר להשתמש 
   בו לשאר צרכי הספר

: בבית מדרש חשוב נערכה מגבית שאלה לדיון 
לצורך כתיבת ספר תורה לצורך בית המדרש 
והובטח לכל התורמים שעל ידי תרומתם הם נעשים 
שותפים במצות כתיבת ספר תורה. והנה לאחר 
שנסתימה המגבית נתברר שהתרומה היתה הרבה 
יותר מן הנחוץ לתשלום עבור הכתיבה, וכעת 
שואלים המארגנים האם מותר להם ליטול את הכסף 
הנותר ולקנות בו את שאר צרכי הספר תורה כגון 
עצי חיים ומעיל וכתר וכדו', או שאסור לשנות מדעת 
התורמים שנתנו על מנת שישתמשו בכספם עבור 

 כתיבת הספר עצמה?
הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א :  תשובה 

אמר לי: מותר, הכל דבר אחד. ומבית דינו של הגאון 
רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א אמרו לי שמעיקר 
הדין הכסף הנותר שייך למארגנים ומותר להם ליטלו 
לעצמם ולעשות בו כרצונם, שהרי מכיון שזכות 
הכתיבה שייכת להם מותר להם למוכרה למעוניינים 
ביותר מכפי שעלתה להם, והריוח שלהם ככל סוחר 
שקונה בזול ומוכר ביוקר, א"כ כ"ש שמותר להם 
לקנות בכסף הנותר צרכי ספר תורה ואין בזה כלל 

 שינוי מדעת הנותן.
גרוס שליט"א אמר שאם  רבי שמאי  ן  והגאו
המארגנים אמרו לתורמים שעל ידי תרומתם יהיה 
להם חלק במצות כתיבת ספר תורה, ראוי שיתנו 
המארגנים עם הסופר שהם מקנים חלק במצות 
הכתיבה לכל התורמים, ואף שהתורמים משלמים 
להם יותר ממה שהם משלמים לסופר אין בכך כלום. 
ואם יוותר כסף מותר להם בודאי להשתמש בו לשאר 
צרכי הספר תורה. ואם לא אמרו בפירוש שיהיה 
לתורמים חלק במצות כתיבת ספר תורה, אלא בזכות 
שיהיה ספר תורה מהודר לבית המדרש אינם צריכים 
אף לתנאי זה, והדבר פשוט שדעת התורמים לכל 
צרכי הספר ולא רק לשכר הסופר וקניית הקלף 

 עצמם.
והגאונים רבי יצחק זילברשטיין, רבי משה שאול 
קליין, רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א אמרו שאם 
המארגנים ביקשו מן התורמים לתרום עבור הוצאות 
הכתיבה ולא באופן כללי עבור הספר תורה, אסור 

 להם להשתמש בכסף לשאר צרכי הספר.
והגאון רבי מנדל שפרן שליט"א אמר לי שמעיקר 
הדין אם גבו כסף לעני ונשאר יותר מן הצורך המותר 
שייך לעני לעשות בו כרצונו, ואם כן גם כאן המותר 
שייך למארגנים לעשות בו כרצונם, ומכל מקום ראוי 
להודיע להם  או  יר את הכסף לתורמים  להחז

 שהשתמשו בו לשאר צרכי הספר.

                           
"אם יראה איש באנשים האלה 

 הדור הרע הזה..." 
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א “ הגאון רבי יעקב ישראל לוגסי שליט 
סיפר פעם על אחת שרצתה להכנס לאיזה 
סמינר ואותו מנהל סמינר נמנע מלהכניס 
אותה. הוריה פנו אלי ובקשו ממני שאשכנע 
את מנהל הסמינר, וכך, כביכול יתכן ואני 

 אצליח להכניס אותה לאותו סמינר.
התקשרתי למנהל הסמינר והסברתי לו 
באיזה משפחה מדובר, שאני מכיר אותם ואני 

שמעתי על הבת והיא מתאימה 
 לצביון הסמינר ולמה לא לקבל?

ענה לי מנהל הסמינר, לקבל 
את אותה הבת זה לא בעיה של 
משפחה חלילה או שיש בה חסרון 
כל שהוא. אלא מפאת שכבר נסגר 
הרישום, ומתוקף כך שהסמינר 

שלו הוא לא ‘  קווים ‘ שומר על ה 
 יכניס בת לעולם לאחר הרישום.

הצדקתי אותו. אכן זה מועד 
ל  ב א ם.  ש ר ה ל ו א  ו ב ל ר  ח ו מא
למדתי מכאן מוסר השכל גדול. 
אדם שבא לבקש מבורא עולם 
הוא צריך לבוא אליו בעדיפות 
ראשונה, ולא כשקורה לו איזה 
צרה חלילה, כדי שלא יהיה מאוחר 

 ברישום!!
המכתב המרגש הבא התקבל 

 ‘:אור השבת’בפקס מערכת 
לכבוד מערכת העלון החשוב 

שיחי', ברצוני לשתף אתכם בסיפור השגחה 
פרטית מדהים שאירע עם המגיד שיעור שלי, 

 הגרמ"ש שליט"א:
הסיפור דלהלן אירע כשבועיים מהיום. 
בכל לילה הוא יגע ומכין את הגמרא בכדי 

 למסור את השיעור לפנינו
כדי להבין את הסיפור אקדים כי דרכו 
להכין את השיעור הוא: שלומד קודם את 
הגמרא ורש"י וכל הראשונים על הדף וכמה 
אחרונים המוכרחים, ולאחר מכן הוא בורר 
איזה מהם למסור בשיעור ואיזה מהם לא 

 למסור.
לילה אחד היה לו שמחת נישואין של 
אחותו. ובין החופה לסעודה עלה לאחד מבתי 
המדרש ב'מעלות דפנה' ושם הכין את השיעור 
שימסר למחרת החתונה, ברוך השם הכל טוב, 
והצליח להכין את כל החומר בזמן פעוט כל כך 
שלא כדרכו. הוא מכניס את הכתבים לשקית 

 ויוצא מהבית מדרש.
המגיד שיעור מספר: "כשהגעתי לביתי 
בשעה מאוחרת, תפסתי ששכחתי את השקית 
איתי הביתה, ומאחר ששם נמצאו הכתבים 
שלי, והם יקרים בעיני, ומבלעדיהם קשה לי 
מאוד למסור את השיעור, אזי בלי ברירה 
הזמנתי מונית ואמרתי לו שיסיע אותי לעבור 

 -האולם לראות אם זה פתוח בכלל, ואם כן 
 לחפש את השקית בהם נמצאים הכתבים". 

ואכן, הגיעה מונית לביתו. וכשאמר לו 
המגיד שיעור שיסיע אותו אל עבר האולם, 
תמה הנהג: "וכי מה לו לרב עם אולם בשעה 

שתיים בלילה?", וכשהסביר לו המגיד שיעור 
שהולך לחפש את כתביו נתפעל הנהג מאוד 
שיש אנשים שהתורה יקרה להם ככלי זהב וכלי 
פז וכשמאבדן הולכים לחפש אחריהם... אבל 
הנהג טען, שהוא מאבד את כספו לריק כי 
בבטח כבר ניקו את האולם, אבל ציית והסיעו 

 לשם.
כשהגיע המגיד שיעור לאולם אכן מצאו 
פתוח אבל לא מצא את השקית 
ובעיקר את הכתבים... וכך חזר 
למונית בידיים ריקות... אבל! הוא 
לא התיאש. ואמר לנהג שיסיעו 
אל עבר בית המדרש במעלות 
דפנה בו הכין את השיעור שמא 

 שכח שם את השקית. 
וכאן לא יכל הנהג לעצור את 
תמיהותיו, ושאל: "האם עולה על 
דעת הרב שיש בית מדרש קטן 
שפתוח בשתיים וחצי בלילה?, 

–הרי הכל סגור. והרב עושה  
ל  ו כ י ב ל   -כ ע ת  י ח ש ת ל  ב
 מעותיו?!".

אמנם המגיד שיעור בשלו: "אף 
שסגור לפי דבריך, אני   -על פי כן 

רוצה שתסייע אותי לשם", ואכן 
ל. הם  לי ן  שו באי נסעו לשם 
מגיעים לשם, המגיד שיעור עלה 
אל מדרגות הבית מדרש, מנסה 

 הנהג צודק... - - -לפתוח ו
בפנים חושך, ומבחוץ סגור. "ואז", מספר 
המגיד שיעור, "נזכרתי בדברי זקיני ה'חתם 
סופר' בפרשת נח שהמילה "קשתי" ר"ת 
קדושתיך ימינך שמך תורתך. ומביא שם מהטור  
כשאדם מתפלל מקירות ליבו לה' שיעזור 

 למענו ולמען תורתו אזי עוזר לו". 
המגיד שיעור שלי עמד שם על מפתן 
הבית מדרש והתחנן לה' שיפתח לו את הדלת 

 למען תורתו כי רוצה למסור שיעור לבחורים. 
פתאום נפלה לו במחשבתו לנסות ולפתוח 
את הדלת עם איזה מפתח שיצא מכיסו, ואז 
הוא לקח את אחד המפתחות ותוחבו אל חור 

 המנעול.
 ופה מתרחש הנס.

ד  דו המפתח של הכולל שלו ברחוב 
בשכונת הבוכרים, פתחה את בית המדרש בית 

 יוסף במעלות דפנה... 
וכך נכנס לשם הדליק את האור ומצא את 
השקית ויצא ונעל בחזרה וירד משם מלא 
בהתרגשות והתפעלות, וכשסיפר את הסיפור 
הזה לנהג, הנהג התחיל להודות לה' ונתקיים בו 
מקרא שכתוב: "ויראו כל עמי הארץ כי שם ה' 

 נקרא עליך". 
מהסיפור הזה רואים, מסתיים המכתב 
המרגש, את גודל השגחתו של ה' יתברך על עם 
קרובו וגם רואים כוחה של תפילה אחת 
אמיתית מעומק הלב אזי היא בוקעת שחקים 

 ורקיעים ועולה הישר עד כסא הכבוד!

פתאום נפלה 
לו במחשבתו 

לנסות ולפתוח 
את הדלת עם 
איזה מפתח 

שיצא מכיסו, 
דקות של 

מתח עברו על 
 המגיד שיעור

 כותבים -קוראים

 -גמרא
זה לשון עטרת ראשנו מרן רבי עובדיה יוסף 

א במכתב: והנני לברך את האברכים היקרים “זיע
ולחזק את ידם לקראת חופשת בין הזמנים אב 
תשמ"ו לקבוע כמה שעות לפחות ללימוד גמרא 

יום ‘  גם בימי בין הזמנים ושח"ו לא יעבור אפי 
אחד בלא לימוד גמרא ואין מזרזין אלא למזורזין, 

 עובדיה יוסף.
 -גן חיות

א. נראה עיקר להלכה שמותר לילך לבקר בגן 
 חיות להסתכל במיני החיות והעופות אשר שם.

ברוך משנה ” ב. הרואה פיל או קוף מברך ברכת  
הבריות" בשם ומלכות הרואה תוכי ומתפעל 

שככה ” מאוד מיופיו והדרו מברך בשם ומלכות  
 לו בעולמו".

ג. הנוגע בבעלי חיים טמאים )אפילו נקיים( טוב 
להחמיר ליטול ידיו היכא דאפשר וה"ה בנוגע 
בבעלי חיים טהורים שצריך נטילת ידיים שסתם 
בעלי חיים מטונפים הם אך אם הם נקיים אין 

 צורך לנטילת ידיים.
 -דרום

כתבו האחרונים שאנו נוקטים שהגבול הדרומי 
של ארץ ישראל הוא בערבה הדרומית החל 

שלושים ומטה צומת נווה חריף   -מהמעלה ה 
 לכוון אילת ומוסכם על רבים שזה נקרא חו"ל.

 -הרים
הרואה הרים גבוהים ביותר שאדם מתפעל מהם 

עושה ” מרוב גובהם מברך עליהם בשם ומלכות  
 ברכות עמ' תע( -מעשה בראשית" )חזו"ע

 -השכרת רכב
ופרצה שניה נפרצה בעולמה של תורה וגם זו 
רעה חולה תלמידי ישיבה החלו ללמוד נהיגה 
ושוכרים רכב ונוהגים דבר המהווה עליה לבטלה 
לטיולים ולא אחת לפריקת עול רח"ל וברור 
הדבר שאין זו דרכה של תורה ומהווה תקלה 
ומכשול בעולמם הצנוע של בני התורה... )מתוך 

 מכתב של גדולי ראשי הישיבות(
 -זמן ושמו בין הזמנים

חובה עלינו לנצל את הזמן היקר של בין הזמנים 
להחלפת כוחות ולהתבוננות עמוקה יותר של בן 
אדם לחברו לזכור את סיבת החורבן על עזבם 
את תורתי ולהשתדל לתקן אותה ואז נוכל 
ו  ן בית מקדשנ י לבקש שנזכה לראות בבנ

 ותאפרתנו אכי"ר.
 -ים

הרואה את הים התיכון שבחופי ארץ ישראל 
שעשה את הים הגדול" ” מברך בשם ומלכות  

הרואה את ים הכנרת מברך בשם ומלכות 
עושה מעשה בראשית" והרואה את ים המלח ” 

אינו מברך וטוב שיהרהר הברכה בליבו. ]וכמובן 
 אינו מברך אלא אחת לשלושים יום[.

 -כנסיה
הדבר ברור שאסור בהחלט לבקר בכנסיות של 
נוצרים ועל מדריכי תיירות להישמר ולהיזהר 
מאוד לבל יכשלו ולא יכשילו יהודים להוליכם אל 

ולפני ” כנסיות הנוצרים שיש בזה איסור משום  
 עוור לא תיתן מכשול".

 -לבוש
משמעות מיוחדת רואים חז"ל בשבח ישראל 

שלא שינו לבושם" וסיבת הדבר ” במצרים  
כמבואר במסילת ישרים החיצוניות משפיעה על 
הפנימיות... אין ספק שבחור היוצא בבין הזמנים 
ללא לבוש ישבתי ובפרט בלבוש רחובי סכנתו 

 רבה ועצומה.
 -מצלמה

מותר להצטלם צילום פוטוגרפי ואין בזה איסור 
 לא תעשה לך פסל" וכו'”

 
 

 -‘ יחליפו כח‘ וקווי ה’בברכת  -
מערכת העלון

המדריך
המלא

 עלון 'אור השבת'
 מגיש:

כך תעברו את 
 בין הזמנים 

ללא מכשולים 
 בענייני ההלכה



)למשגיחים ‘  לצערינו ’)לבחור( ‘ השם-ברוך’ 
 ‘...ולרבנים( הגיע בין הזמנים

יש בחורים שחושבים שבין הזמנים זהו זמן 
 מיועד מראש ומכתחילה לבטל את התורה. 

אתם קולטים? בחור שישב ולמד זמן קיץ 
שלם, כשלוש וחצי חודשים בערך של שטייגען 
והנה הוא פתאום מעביר את זה כלאחר יד 
ומוחק את הכל כאילו לא קרה כלום. האם הוא 

 ‘?מזיק’לא נקרא 
אתה, בחור יקר, משקיע את כל 
מאמציך כדי להצליח ולהרוויח את 
הלימוד בישיבה פשוט שם טיפקס 

 ‘. די לי במה שלמדתי’ואומר 
ך  ל ו ה ה  ת א ש א  ב ה ן  מ ז ה

 להתחיל זה תלוי אך ורק בך. 
הולך  תשים לב שאתה לא 

אתה פשוט ‘ מחללים שבת’לאתרים 
מסייע בידיים לאנשים המחללים 
שבת. אתה לא חייב לנסוע לפארק 

)שכל אחד יציין את ”___ ____“,  
השם שהוא רוצה או במספרים או 
במילים... ודי למבין.( אתה פשוט 

 מחלל שם שמים.
בורא עולם ברא לנו שבת לא 
י  ד כ א  אל  , ה ות א ר  ו מ ש נ ש רק 
שנשריש לאחרים: הלו!! יש מנוחה 
בעולם. אנחנו לא חמורים, אנחנו 
לא עובדים כל החיים בלי להפסיק, 

ליומיים! ששם ‘ בין הזמנים’בורא עולם ברא לנו 
 אפשר להספיק המון.

א “ שמעתי פעם שרבי גואל אלקריף שליט 
סיפר סיפור מדהים על הכח שיש בבחור 

 לשנות את האדם האחר שעושה עוונות.
הסיפור אירע בשנה האחרונה על בחור 

‘ הפסגה ’ ישיבה לתפארת שעלה למוניות  
בירושלים, במהלך הנסיעה הרדיו היה דלוק 
ובקעו ממנו, לצערינו, שירים שלא לצביון של 

 בן תורה.
הבחור בלי לשאול שאלות מיותרות פשוט 

במילים אחרות על   -לחץ על הכפתור האדום 
 כיבוי הרדיו.

הנהג שראה את זה כולו נהיה אדום והחל 
מי ’ כועס על הבחור ומרים עליו צעקות שמים,  

ועוד כמה וכמה ‘...  אתה שתשנה זקן בן שישים 
 מילים, אך לא ידע את הנבואה שאכן תתגשם...

שהבחור ירד הרגיש נהג המונית שליבו 
פועם בחוזקה והחל להרגיש כאבים באזור 
החזה, מיד נסע הנהג אל בית החולים לברר את 

 מקור הכאב.
אם ” בבית החולים אמרו לו דבר מסעיר:  

לא היית מגיע לכאן תוך שעתיים, אתה היית 
והצביעו לו על “,  צריך להיות כאן בחדר הזה 

. והסבירו לו שיש לו חסימה  . חדר מתים.
בעורקים מזה כיומיים, ואין כמעט דם המגיע 

 אל הלב. 
ובעצם מה גרם לו להרגיש את חוזק הדם? 
הצעקות שצעק על אותו בחור. הצעקות הם 

 שהעלו לו את החסרון שבלב למוח.
עכשיו נשאל אתכם, אתם יודעים איפה 
הנהג מונית? היום הנהג מונית שומר שבת 

 ומקיים מצוות )כמעט( כמו בן תורה רגיל.
בבין הזמנים בטוח שאתה לפעמים נשאר 
עד חצות הלילה. למה שלא תקום ותפתח ספר 
ותקרא את התיקון חצות שנאמרו עליו סגולות 

 גדולות ונשגבות.
את הסיפור הבא סיפר אדם 
אחד שהגיע אל שיעורו השבועי 

 א:“של רבי אייל עמרמי שליט
אותו אדם הגיע מיוחד מרחובות 
כדי לספר את הסיפור שיש לו, 
והוא מספר, שהוא הגיע יום 
לפני אל הגאון רבי אייל עמרמי 

ט  י . “ של כה ר ב בקש  ל י  ד כ א 
האחת היא על ביתו שגילו לה 
באותו יום שהראייה שלה עולה 

-על מספר עשר, לצערינו קוצר 
ראיה גרוע ביותר. השניה היא 

 על הפרנסה.
הרב אמר לו שיקבל על עצמו 
ן חצות.  יום תיקו לקרוא כל 
והסביר לו על המעלות של 
תיקון חצות ואותו אחד קיבל על 

 עצמו את הקבלה, ויצא לדרך.
הוא ממשיך לספר, שיש לו עסק 

הוא ‘,  הולך בשוק ’ שלא כל כך  
יום מרוויח יום מפסיד חודש מרוויח חודש 
מפסיד וכך קבוע כבר כמה חודשים. ועתה הוא 
נצרך בדחיפות לסכום של שמונה עשרה אלף 
שקל בתוך יומיים. אותו יום היה יום שלישי 

 והוא נצרך לכסף ביום חמישי על הבוקר.
ד  ח א ל א  צ ו י א  ו ה ב  ר בע י  ש י ל ם ש ו י
המקומות הסמוכים ליד ביתו לדבר עם בורא 
עולם על הפרנסה, והחל לבקש מעמקי נשמתו 

יתברך ישלח לו במהרה את הכסף ויצליח ‘  שה 
 לו בעסקיו.

תוך כדי התפילה הוא מסתובב לאחוריו 
והוא רואה נחש באורך כשלוש מטרים, וכמובן 
שזה נס בפני עצמו עוד קודם לנס הגדול 

 שאירע בהמשך הסיפור.
למחרת בבוקר הוא לוקח את הבת שלו 
איתו לבדיקת ראיה באחד מבתי החולים, והנה 
בדרך הוא מקבל טלפון, על הצג היה רשום 

קצת נלחצתי, אבל לא היססתי ‘.  ” מספר חסוי ’ 
 “.ועניתי לטלפון

ן  ו ח יט ב ה ד  ר ממש ישה  א רה  ב ו ד בק
שהודיעה לי שיש לי בחשבון פקדון של שמונה 

 עשרה אלף שקל בדיוק!!
 פלא פלאים!

רבותי! לא שש עשרה אלף, ולא שבע 
עשרה אלף אלא שמונה עשרה אלף בדיוק! זה 

 מה שבקשתי מבורא עולם וזה מה שקבלתי.
האם לא כדאי לכם לקבל על עצמכם 
תיקון חצות? נראה לי שאחרי הסיפור הזה אין 

 אחד שיבוא וידלג על כך...

‘ ’

בקו דברה 
אישה ממשרד 

הביטחון 
שהודיעה לי 

שיש לי 
בחשבון פקדון 

של שמונה 
עשרה אלף 
 שקל בדיוק!!

 שבת שלו<ם ומבורך 

אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ”
ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול 
סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרות ודי 

 )דברים א, א( “זהב

 א“הרב אייל עמרמי שליט

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   3311\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 

 ‘השבת
 או בפקס: 

80-7743098 



למה תשב"ר בטלים מת"ת בתשעה  
 באב?

איתא בתענית )ל.( שתינוקות של בית רבן בטלין מלימודן 
בתשעה באב משום שנא' "פקודי ה' ישרים משמחי לב",  
והקשו המפרשים חבילי קושיות דלא שייך לאסור מצד  
הקטנים עצמם כיון שאין להם שמחה כל כך בלימוד,  
וכמבואר בירושלמי )פ"א דשבת וברב ניסים גאון שבת יג.( 
דתינוקות של בית רבן לומדים לאור הנר בשבת, לפי  
שרצונם שהנר יכבה ולא יבואו להטות, וכן הקשה הט"ז 
)או"ח סי' תקנ"ד( דודאי אין לתינוקות שמחה בלימודם,  
ובערוך השלחן )או"ח סי' תקנ"ד ס"א( הוסיף בזה מה  
שאמרו במדרש עה"פ "ויסעו מהר ה'" כתינוק הבורח מבית 

 הספר?

עוד יש להקשות לפי מה שביאר החקרי לב )או"ח ס"ס צ"ט(  
שאין חינוך קטן באבלות, לפי שעיקר חינוכו להרגילו  
במצוות לכשיגדיל, וגבי אבילות הוי אתחלתא דפורענות  
וסימן רע הוא לו, ואם כן למה תשב"ר בטלין בתשעה באב. 
ויש להוסיף דגבי אבלות של תשעה באב לא שייך לחנך  
לקטן לפי שאנו מאמינים שמהרה יבנה המקדש, עוד לפני  

 שיהיה בר חיובא? 

והנה הט"ז מתרץ שבטלים משום המלמד ששמח בד"ת 
כשלומד עמהם. והקשו האחרונים שהרי קיימא לן )יור"ד סי'  
שפ"ד( שאף מי שהוא אבל ואסור בת"ת, אם רבים צריכים לו 
מותר ללמד תורה ברבים. והיה מקום לחלק בין ללמד 
גדולים דמותר כיון שהם בני חיובא משא"כ ללמד קטנים 
דאסור משום שאינם בני חיובא ופטורים מעיקר הדין מכל  
המצוות, אולם ראיתי להט"ז עצמו )יור"ד שם( שכתב  
דאדרבה לימוד תשב"ר הבל פיהם חביב מלימוד הגדולים  
כדאמרינן בשבת )קיט:( אינו דומה הבל שיש בו חטא לאין 
בו חטא, שלכן אף מי שהוא אבל ותשב"ר צריכין לו, מותר 

 לו ללמדם תורה אף בעת אבלותו?

ובשו"ת מהרש"ל )סי' ס"ו( הקשה עוד דלא שייך לאסור  
משום שמחה של המלמד, מאחר שטרוד הוא במלאכתו ולכן  
אין לו שמחה, ואפילו במה שמעיין בהלכה קודם שילמוד 
עמהם, לפי שבהול במלאכתו כדי שיוכל לגמור פעולתו, 
וכדוגמת הרועה שרשאי להכניס כמכחול בשפופרת בשעה 
שנזקקים הבהמות לרביעה אף על פי שלשאר אדם אסור  
אפי' להסתכל משום הרהור, שמאחר ועוסק במלאכתו לא  
יבוא לידי הרהור, קל וחומר שהמלמד תורה לתלמידיו לא  

 יבוא לידי שמחה?

ובחי' גבורות ארי )תענית י:( הקשה עוד ממה שאמרו בשבת  
)קיט.( דאין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית 
המקדש, ואם כן מסתבר שכל שכן שמפני צער החורבן אין 
לבטלם ממצות ת"ת, שהרי אפילו לבנינו אין מבטלין, ]ולגוף  
קושיא זו י"ל דאדרבה צער החורבן חמור מבניינו, משל  
למתאבל על מות בנו יחידו שודאי צערו רב יותר ממי  

 שמיצר על שלא זכה להיפקד בזרע של קיימא[. 

ונראה לתרץ בס"ד כל הקושיות, דמה שהתורה משרה  
שמחה בלב האדם כמו שנאמר )תהלים י"ט( "פקודי ה'  
ישרים משמחי לב", וכן אמרו במדרש "כי טובים דודיך  
מיין", נמשלו דברי תורה ליין, מה יין משמח את הלב 
שנא' )תהלים ק"ד( "ויין ישמח לבב אנוש אף דברי תורה, אין 
השמחה רק לבנים העוסקים בה, אלא אף רבותיהם והוריהם  
של הקטנים יש להם שמחה מכח לימוד התורה של בניהם,  
ולכך תשב"ר בטלים בו בתשעה באב, כי הוריהם אסורים 
בשמחה בתשעה באב, וראה בהקדמה לספר אשכול יוסף  
עה"ת שהבאנו ראיה לדבר, והצעתי יישוב זה קמיה רבינו  
הקדוש הגאון הגדול רבי משה צדקה שליט"א ראש ישיבת  
"פורת יוסף" ושמח בזה ואמר שהוא חידוש גדול. ובזה הכל  
ניחא, כי תשב"ר בטלים בתשעה באב לא מכח השמחה שיש  
למלמד בתורה, או לקטנים, אלא שעל ידי הלימוד של הבנים 

 ממילא השמחה שוכנת בקרב אבותיהם.

. 

פעם ביום ה' בסמוך לשבת חופשית נסעו כבר רוב הבחורים, ונשארו בישיבה רק בחורים 
ל הגיע באותו יום לישיבה והתמוטט. כשעזרו “מעטים, ראש הישיבה הגאון רבי יששכר מאיר זצ

לו לקום נשען על כסא מסוים, אז ניגש אליו אחד הרמי"ם ושאל בחרדה לשלומו, מיד השיבו 
 [922הרב: כשהבחורים עושים בין הזמנים אז גם ליבי עושה בין הזמנים...]עקבתא דמשיחא ג'

 
מסופר בספר טעמי המנהגים ומקורי הדינים )עניני ר''ה בקונטרס אחרון אות מד( על הבעל שם 
טוב הקדוש, שפעם אחת לא היה לו על צרכי שבת, ובערב שבת קודש באשמורות הבוקר הלך 
ונגע על החלון אצל איש אחד ואמר לו שצריך על צרכי שבת, ותיכף הלך לדרכו. ומחמת 
התעוררות שבאה ללבו ע''י הבעל שם טוב, קם האיש תיכף ממטתו והלך החוצה לראות מי זה, 
וירץ אחריו להשיגו, ואמר לו אם יצטרך על צרכי שבת למה יברח ולא ימתין עד שיתן לו? 

 והאיש הנ''ל לא ידע כי הוא הבעש''ט כי לא הכירו מעולם, 
השיב לו הבעל שם טוב: שלעולם עם כל איש הנולד בעולם, נולדה עמו פרנסתו, אך מחמת 
שהחטא גורם, צריך לעמול על הפרנסה, יש שפרנסתו בביתו, ויש מי שצריך לבקש ממרחק 
לחמו וכו', ואני כפי שגרמתי בדעתי אינני צריך לעמל רב, רק לעשות איזו עשיה בלבד, וכאשר 
עשיתי מה שמוטל עלי לעשות איזה סיבה לפרנסתי, בודאי יעזור לי השם יתברך, ואין לי שום 

 עניין אם אתה תתן לי או לא. 
 

מסופר במסכת כתובות דף סז: מעשה בעני בן טובים שבא לפני רבא אמר לו במה אתה סועד 
בדרך כלל  אמר לו בתרנגולת פטומה ויין ישן אמר ליה רבא האם אתה לא חושש לדוחק 
הציבור שיביאו לך דבר כזה יקר ענה לו העני וכי מהם אני אוכל מקב"ה הוא שולח לי והנותן 

טו( "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם -הוא רק הצינור שהרי כתוב בתהילים )קמה
בעתו" בעתם לא נאמר  שמשמועותו לשון רבים אלא בעתו לשון יחיד וזה מלמד אותנו  שכל 
אחד ואחד נותן הקב''ה פרנסתו בעתו לפי רגילותו ,תוך כדי שהוא מדבר עם רבא באה אחותו 
של רבא שלא ראתה אותו שלוש עשרה שנים והביאה לו מתנה  תרנגולת פטומה ויין ישן אמר 

 רבא מה צירוף מקרים הזה זהו סימן שרמזו לי משמים  שהנך צורך נענתי לך קום אכול
 

סיפר הרב חנניה צולק אודות ילד אחד שנחלה בגידול בכליה פנו לגאון רבי ראובן יוסף 
ל ואמר להם שיהיה בסדר. לאחר זמן קצר פנה אליהם ואמר שיפסיקו את “ גרשונוביץ זצוק 

הטיפול, הרב צולק נתבקש להעביר לרופאה את דעת הרב כי לילד אין כלום ולכן אין להמשך 
את הטיפול הרופאה נענתה להפצרות וערכה צילום נוסף לילד, והנה לתדהמת כל הרופאים, 
למרות שבצילום הראשון נראה בבירור שיש גידול הרי בצילום השני נראה שאין לילד כלום 

כך התפעלה מהדבר עד שבקשה לדעת אודות הרב שכוחו כה גדול  -והגידול נעלם. הרופאה כל
 והדבר גרם קידוש השם גדול.

 
מסופר על הגאון מוילנא, ששכר עגלון להסיע אותו לעיר הסמוכה. בדרך חלפו ליד שדה של 
גוי, העגלון ירד מהעגלה, לקח משם חציר עבור הסוס, עלה לעגלה והמשיך לנסוע. כל אותה 
העת הגר"א לא הרגיש כלום משום שהיה שקוע בלימודו. הגוי בעל השדה, שראה מחלון ביתו 
כיצד גונבים לו חציר, עלה מיד על סוס, ורדף אחרי העגלה. העגלה נעצרה והגוי התנפל על 
הגר"א, קרא לו גנב, והכהו בחוזקה. הגר"א, שהבין מה קורה, שתק. כאשר הוא נשאל מדוע 
שתק, ענה הגר"א: "אם הייתי אומר 'זה לא אני', הגוי היה מבין שהעגלון הוא הגנב, ואז הייתי 
עובר על אבק לשון הרע, וכל התורה שלמדתי לא היתה עוזרת לי ולא הייתי ניצל מלהתגלגל 

"לה", ראשי תיבות: "לשון הרע", נובח:  -בכלב" ואמר שזה רמוז בפסוק: "ויקרא לה נובח בשמו" 
 שבא בגלגול של כלב נובח
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