
                               
                                                                                                                                  
                                                                                                                                          

                                                      —                                                                                     
 

                               
                                                                                                                                          

                     
                                                                                  —                                                —  

                                                                                                                                              
                                                                                                                                            
                                                                                                                                  

                                                 
 

                                       
                                                                             

                                                                                                                              
                                                                                                                                             

                                            —                                                                                                  —  
                                                                           
 

                               
                                                                                                                                            

                                               
                                                                                                                                  

                                                                                                                          —                  
                                                                                                                                             

                                                                                                                                              
                                                                 

א רבי משה בן עישה, עישה בת חנינה, חדווה בת מיכל מסעודה, מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה, ר' “מולע"נ: 
יצחק בן שושנה חמשנה, ישראל אפללו בן איז'ה, יאיר עידן בן יעקוטא תחי', מקיקס בן שקלילה, הרב אברהם 

 אליהו איטח בן עזיזה‘ ביתאן בן ברקא, אמנון בן יחיא פנחס, ר

אילה יסכה בת לזב"ק: 
יפה, איילת עליה בת 
אסתר, שולמית בת 

  איריס 

שירה , נועה ויהונתן  להצלחת:  
אביחי בני שני, טליה, משה חיים  
ותאיר בת רחל, תאיר ערביה בת 

   ינה.  ‘דינה ז 

להצלחה בריאות 
מ “א‘: ופרנסה טו

  ‘. יפה בת וורדה תחי

 ‘.העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי
ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל. שלחו מילת 

  -ל“ הצטרפות”
 250-4578757לתגובות תרומות הארות והערות: 

 7775842-28ניתן לשלוח גם בפקס: 

 ם  úון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעוúהע
 úז" עישהבן משה אלפסי ע"נ מור אבי רבי úמוקדש 

 42:71כניסת שבת: 
 64:71שקיעה: 

 42:77צאת השבת: 
 60:11רבנו תם: 
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 למי שייך כסף 
 הנמצא בצלחת 

 של העודף בחנות
שאלה: שמעון קנה בחנות וכשסיים את קנייתו ובא 

ש"ח המונחים בצלחת   -02לשלם לקופאי הבחין ב  
שהקופאי מניח בה את העודף לאחר הקניה. כעת 
מסתפק שמעון האם הכסף שייך לבעל החנות ועליו 
לומר לקופאי שיכניס את הכסף לקופה, או שמא הכסף 
שייך ללקוח האחרון שהיה כאן, ומכיון שהלקוח כבר 
הלך ואי אפשר למצוא אותו ולהשיב לו את הכסף, אולי 
יכול שמעון ליטלו לעצמו כי מסתמא הלקוח כבר 

 נתייאש מן העודף המגיע לו.

תשובה: הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א ענה 
שהכסף שייך לבעל החנות משום שקנה אותם אחרי 
שהלקוח האחרון נתייאש מן העודף המגיע לו ]שהרי 
אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה[, ואע"פ שאין בעל 
החנות קונה בקנין חצר בחנות שלו, שהרי אינה חצר 
המשתמרת לדעתו כלל, עכ"פ לא גרע מסימטא שד' 
אמות של אדם קונות לו בסימטא, ומכיון שהקופאי היה 
הסמוך ביותר לצלחת העודף בשעה שהלך הלקוח 
ונתייאש, והקופאי הוא שכיר של בעל החנות וידו כידו, 

 נמצא שזכה במעות עבור בעל החנות.

והגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט"א השיב שקנין ד' 
אמות אינו שייך כאן דהחנות אין לה דין סימטא, דמכיון 
שהיא מקום שאינו משתמר כלל לדעת בעלים, דמהאי 
טעמא אינו קונה בקנין חצר, אף קנין ד' אמות אינו שייך 
בה. ולמעשה לא רצה הגרי"מ שטרן להכריע בזה כי יש 
בזה הרבה פרטים שמשתנים ממקרה למקרה וצריך לדון 

 בכל מקרה לגופו.

אריכות ימים ובריאות 
ר רבי “ר עט“ק האדמו“כאיתנה: 

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

                     
     :   ז                                    צ  ? 

 אפשרויות לשליחת פתרונות:
ל עד “)יש לשלוח את הפתרונות עד יום שלישי )לתושבי חו

 חובה לציין את כל הפרטים כדי להשתתף בהגרלה(‘(, יום ד
 gmail.com@7665190 –א. במייל
 80-7781098 –ב. בפקס

 במספר טלפון: ‘ אור השבת’ג. בקו 
 *2, שלוחה 897-078-89-08

                                                                                                                                                                                
                                          

 ‘‘:פקודי’פתרון החידה לפרשת 
 החידה: היכי תמצי מליקה כשירה בזר? 

 פתרון: בבמה זר כשר במליקה )זבחים סח:(

 

 הפסח הזה כמו בני מלכים... 
קוראים יקרים, באפשרותכם 
 לזכות בביגוד מלא לחג הפסח.

פותרים עכשיו את כתב החידה ואת החידה לחג 
לכבוד בני התורה הפסח, ונכנסים להגרלת ענק 

 המסולאים בפז.
 פרטים בעמוד גב

 ת אשדוד | כל הלבוש לבן תורה במחירים מיוחדים“תהמדור בחסות: 
  250-677-1058רחוב: חסדא אשדוד | טלפון: 

  קו אור השבת
 להתחזק כל יום. כל היום.

970-009-77-09 

                                                                         

קרוב לחמשת 
אלפים מאזינים. 
הגיע הזמן שגם 
 אתה 
 תצטרף!!

 



‘ ’

אנו נמצאים כעת בשבוע של חג הפורים 
ל את “ ט, הקרב ובא. וכמו שפרשו חז “ הבעל 

בשמה הזה, ‘  מגילת אסתר ’ הטעם שקראו את  
ומבארים ‘.  מגילת מרדכי ’ ולא נקראת בשם  

ה אומר “ ל שהטעם לכך זה משום שהקב “ חז 
לנו לכל אורך המגילה שהתפקיד שלנו זה 
לגלות את ההסתר, פשוטו כמשמעו. במגילה 

ה ועלינו למוצאם. “ מוסתרים שמותיו של הקב 
הרי שאין ‘  מלך ’ כל פעם שמוזכר  

ב  ק א ה אל י   -ה “ זה  כ ל מ ך  מל
 המלכים בכבודו ובעצמו.

ונראה לבאר בזה עוד קושיא 
 . לה י ג המ לת  חי ת אה על  נפל

ויהי בימי ”שנאמר בפסוק הראשון 
רוש  , אחשוורוש הוא אחשוו “

ויהי ” ולכאורה מדוע לא נאמר  
,  בימי המלך אחשוורוש  הרי “

 אחשוורוש מלך היה?
רובם ככולם של המפרשים 
מתעסקים בשאלה הזאת, וגם 
רובם תרצו שהסיבה היא שלא 
ם  ו ש מ ה  ז ך  ל מ ם  ש ב א  ר ק נ
שאחשוורוש הומלך מעצמו ובעל 
כרחו, ואין בני מדנתו ירדו לסוף 
דעתם במינוי הזה, ולכן לא הוזכר 

 שמו בתואר מלך.
והנה לפי מה שאמרנו שכל 

שמוזכר במגילה הכוונה ‘  מלך ’ 
כ מובן היטב מדוע לא הוזכר אצל “ ה, וא “ לקב 

‘ ה   -אחשוורוש מלך, כיוון שמלך הוא רק אחד  
יך   -יתברך   ומוזכר רק במקומות שכן שי

להזכירו ולא חלילה לקחת את התואר הקדוש 
הזה ולהבליעו לאדם רשע ובפרט שעלינו 

 לגלות את המלך האמיתי בכל מהלך המגילה.
ה  נ מו א , ה ם י וב וחש ם  י יקר ם  י רא קו

ה זה לא כלי, זה חלק מהמעשים “והבטחון בקב
ה זה לא רק “שלנו מידי יום ביומו. להאמין בקב

עיצה נכונה ונבונה זה תרופת פלא שמשכחת 
את כל הצרות והאסונות שיש לאדם. וברגע 

ה ועושה מה שמצווה אותו “שאדם מאמין בקב
בדיוק בלי שינוים וודאי שיזכה לראות את 

 ברכותיו ובקשותיו מתמלאות לו מול עיניו.
קו ‘ את הסיפור הבא סיפר מאזין יקר ב 

)ניתן להשאיר סיפורים אישיים ‘  אור השבת 
 (:2לפרסום בשלוחה 

בן דודי עובר מידי יום בשעות הבוקר ” 
ס  ו ב ו ט ו א ה י  ו ו ק ב ם  י ס י ט ר כ ה ר  ק ב מ כ
שממודיעין עילית לירושלים וכן בחזור 
מירושלים למודיעין עילית. בכל יום הייתה לו 
שעה קבועה בה היה יוצא ועושה את עבודתו 

 נאמנה, זה מכבר כמה שנים.
באחד הבקרים שלפני מספר שבועות ” 

קם בן דודי כרגיל ויצא לכיוון מרכז העיר כך 
שזה יצא מעט מרוחק מביתו. קונה דבר מה 
והלך לכיוון התחנה, וחיכה לאוטובוס שאמור 
להגיע בכל רגע קרוב. ולאחר מספר דקות 
שציפה וחיכה הגיע האוטובוס עליו צריך 

א עלה על  יקורת. כשהו ת את הב לעשו
האוטובוס הספיק לנסוע עימו שלושה תחנות 
יתה אשתו  . בקו הי ן צלצל עד שהטלפו
שנשמעת יותר מדאי מבוהלת. הוא ניסה להבין 
מה קרה אבל כיוון שהייתה יותר לחוצה 
מהדיבור המהיר שלה לא הצליח להבין מילה 
אחת חוץ מזה שמבקשת ממנו שיבוא דחוף 

 לבית בחזרה.
ן שמדובר כאן ”  בן דודי הבי

במשהו חריג, ולא שגרתי ולכן 
איך שסיים את השיחה הבין 
שעוד כמה מטרים בודדים הם 
 , מגיעים לתחנה שתחת ביתו
לפני היציאה מן העיר. ולכן לקח 
את תיקו וירד שבראשו ללכת 

 לבית ולברר מה אשתו רצתה.
כשהגיע לבניין התחיל להריח ” 

ה  ב ש ח מ ב  . ה פ י ר ש ל  ש ח  י ר
ראשונה חשב שיתכן שזה בא 
ממנו, בגלל אותה שיחה בהולה 
שקיבל מאשתו, אבל מיד דחה 
אותה על הסף, בטענה שאם היה 
שריפה בביתו וודאי שהיה מגיע 

אש, ולכל הפחות   -לכאן מכבי 
ש  ע ר ו ה  ל י מ ה ט  ע מ י  ל ו א
ן שסמך על  ו ו י וכ ם,  י מהשכנ
המחשבה האחרונה, המשיך 
ועלה במלא המרץ של הבוקר 

 לבית בקומה שלישית.
כשפתח את הבית הבין שהמחשבה ” 

הראשונה הרי היא הצודקת, ואיך שהגיע לבית 
ראה עשן ומעט להבות מכיוון המקרר לשולחן 
הפינתי. נתברר שמנורת המקרר התפוצצה 

 ויצרה שריפה במקרר. 
קודם שטיפל בעניין בירר עם אשתו ” 

מדוע לא יכלה להזמין מכבי אש, והסביבה לו 
שאם הייתה מזמינה מכבי אש היו גובים לה 

שקל, ולכן העדיפה לחכות עד   0,111על כך  
 שהוא יגיע ובכך לחסוך הוצאות מיותרות.

ובאמת החל בעבודת הכיבוי ושפך כמה ” 
וכמה דליים עד שנכבתה השריפה לגמרי, ובא 

 הכל על מקומו בשלום.
לפני שיצא מהבית, קיבל שיחת טלפון ” 

ממפקח הקווים וכשענה לו הבין שמשהו קרה. 
איפה אתם נמצאים, הגיעו אליכם כוחות ” 

בן דודי לא הבין בתחילה מה הוא “,  הצלה 
רוצה. אבל, כידוע לאחר כמה זמן התברר לו 
על אסון התאונה הטראגית שגבתה כמה 

 נפשות טהורות מעם ישראל.
אז הבין בן דודי והרגיש כמה מסוגלת ” 

היד העליונה לסובב שהכל יקרה פתאום, 
אחרי למעלה מעשר שנים שהמקרר עומד 
ועובד על תילו ללא שום תקלה ובעיה, ולפתע 

ה “ קופצת נורה אדומה המסמנת שכעת הקב 
רוצה שהמקרר יהרס ולהציל את חייו של בן 
דודי. כמובן בן דודי התקשר לכל בני המשפחה 

 “.ועדכן אותם בפרטי הנס הגדול והעצום

איפה אתם ”
נמצאים, הגיעו 
אליכם כוחות 

בן דודי לא “, הצלה
הבין בתחילה מה 
הוא רוצה. אבל, 

כידוע לאחר כמה 
זמן התברר לו על 

אסון התאונה 
הטראגית שגבתה 

כמה נפשות טהורות 
 מעם ישראל

 ‘אור השבת’סיפור אישי ממאזיני קו 

אור
האורות

 פנינים משולחנו של מגיד המשרים 
 רבי שלמה לוינשטין שליט"א 

 בעל מתוק האור
 

 ויקרא אל משה וידבר ה'  "
 אליו מאהל מועד לאמר" 

 ברש"י ,אמור להם דברי כיבושין בשבילכם הוא נדבר עימי.   
וקשה, דלכאורה אילו אינם דברי כיבושין אלא דברי  
 שבחים, שבשביל עם ישראל הקב"ה מדבר עם משה רבינו.  

ומתרץ החתם סופר בספרו "תורת משה" על פי מה שכתוב  
במדרש "ילקוט שמעוני", והובא גם ברש"י: אם תאמר  
כשהיה מדבר עם משה בקול נמוך היה מדבר וכו', לא היה  
מדבר אלא בקול וכו', קול המתפרש בכתובים "קול ה' בכח  
קול ה' בהדר וכו "'שמא תאמר ישראל היו שומעים וכו',  
הוא היה שומע. וכי מאחר שבקול גבוה היה מדבר למה לא  
היו שומעים וכו', עשה לו הקב"ה שביל עד שמגיע למשה  

 ולא נשמע לכאן ולכאן. עכ"ל  . 
ואם כן, אומר החתם סופר, הרי אלו דברי כיבושין חזקים  
מאד לעם ישראל. כי אם הקב"ה מדבר דברים סודיים עם  
משה, אז ברור שהם לא צריכים לשמוע. אך אם הקב"ה  
מדבר עם משה דברים עבור בני ישראל, והדברים נאמרים  
בקול גדול, ובכל זאת עם ישראל לא שומעים, סימן שה' לא  
רוצה שתשמעו. וזו כוונת חז"ל בשבילכם הוא נדבר עמי  
 ואם אתם לא שומעים סימן שאתם עדיין לא בדרגה הראויה.   

   
 ויקרא אל משה"   " 

ובמדרש רבה כאן סוף פרשה א' מכאן כל תלמיד חכם שאין  
בו דעה, נבלה טובה ממנו. שהרי משה לא נכנס עד שקראו  

 ה'.   
ומסביר הפרדס יוסף שכוונת חז"ל נבלה טובה הימנו כי  
נבלה לכל הפחות מותרת בהנאה, אבל מתלמיד חכם כזה אי  

 אפשר להנות.   
ומספר הפרדס יוסף: בשנת תקמ"ו ,סגרה המלכות  

ה"חדרים". ופתחה במקומם    –באוסטריה את החינוך הישן  
בתי ספר לשמחת ליבם של המשכילים. המשכיל נפתלי  
הירץ וויזל הוציא ספרון בשם "דברי שלום ואמת", וכתב  
שצריכים ללמוד השכלה והביא ראיה ממדרש זה באומרו  

 שתלמיד חכם שאין בו דעת הכוונה להשכלה.   
גאוני אותו הדור לא הסכימו איתו וה"נודע ביהודה" כתב  
שמה שנאמר במדרש אין בו דעת הכוונה ליראת שמים.  
ותלמיד חכם שאין בו יראת שמים נבלה טובה ממנו, מפני  
שנבלה, אנשים מתרחקים ממנה ומריחה, אבל תלמיד חכם  
בלי יראת שמים אנשים מתקרבים אליו ולומדים ממנו דעות  

 כזב. 
 

 "אם עולה קרבנו וגו' יקריב  
 אותו לרצונו לפני ה'"   

בספר "על התורה" כותב הרב מרדכי הכהן: אם עולה  
קרבנו ,אם אדם רוצה להגביה עצמו משפל המדרגה  

אמר המגיד    –להתעלות ולהתרומם התעלות רוחנית נפשית  
"יקריב אותו לרצונו", יקריב את רצונו, לפני ה'.   –ממזריטש  

כמו שאמרו חז"ל (אבות פ"ב משנה ד): "בטל רצונך מפני  
 רצונו".   

סיפר הצדיק מלובלין: פעם אחת בליל עצומו של חורף וצנה  
עזה היה הקיסר נפוליון בונאפרטה לן במחנה של הצבא  
באוהל בשדה, והיה מכסה עצמו בכמה שמיכות כדי  
להתחמם מן הקור החזק. באמצע הלילה התעורר והרגיש  
צמאון גדול לשתות מים, אבל היה מתעצל להוציא גופו  
מתחת כסויו, אמר בלבו: אם כן, עצלן אתה בונאפרטה, עצלן  
ופחדן, ומה איפוא בינך לבין שאר בני תמותה מיד הזדרז קם  
והתלבש והלך לקצה המחנה, שם עמדה חבית המים.  כיון  
שהגיע לשם, חזר ונמלך בלבו: בשביל מעט מים הטרחתי את  
עצמי כל הטירחה הזאת ולא יכולתי להתגבר על צמאוני, אם  
כן, מה ביני לבין שאר בני תמותה. לא שתה מים ולא הרווה  

 צמאונו, וחזר ועלה על משכבו.   
אני קורא "שבירת    –סיים הצדיק ספורו    –לרצון כזה  

 הרצון".  

 2ניתן לשלוח סיפורים לפקס ולמייל המערכת או בקו העלון, שלוחה 



האדם צריך לקבל על עצמו אמונת 
השגחה פרטית מעם ה' על כל דבר קטן וגדול, 
הן שיארע לו איזה צער חס וחלילה, או כל דבר 
שמזדמן לפניו הן לטוב והן רע, וכל שבא לפניו 
לפני עיניו, תיכף יקבל על נפשו ובתוכיות לבבו 
האמונה בהשגחה פרטית, כי מלבד שמקיים 
בזה מצוה מן התורה, הנלמדת מהפסוק: 
"וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו ה' 

אלקיך מיסרך" )דברים ח(, דהיינו 
כמו שאב מייסר את בנו בוודאי 
בלי ספק שכוונתו רק לטובתו, 
ככה כל יסורים שהקב"ה מביא על 
 האדם הוא לטובה ולהתחסד עמו. 

לכן על כל דבר קטן שיארע 
לו, גם הדבר הקטן ביותר אם זה 
אבידה, או חס ושלום צער שבא 

ו פתאום, אם רוצה בס  ד “ אלי
לצאת מכל הדברים הללו שיאמר 

 הנוסח הבא: 
"אני מאמין באמונה שלימה 
שזה הצער והיסורים שבאו לי, 
 , הכל בהשגחה פרטית מעם ה'
והנני מקבל עלי באהבה, וכל זה 
בא לי מסיבות עוונותי הרבים, 
וצדיק אתה ה' על כל הבא עלי כי 
אמת עשית ואני הרשעתי. ויהי 
רצון שיהיו אלו היסורים לכפרה 
על עוונותי הרבים. והנה מצד 

הדין הייתי צריך לפרוט ולשוב ולהתוודות על 
החטאים והעונות שבסיבתם באו לי אלו 
היסורים, אבל גלוי וידוע לפניך שאין איתי 
הי רצון מלפניך אבי  ה, לכן י יודע עד מ
שבשמים שתמחוק ותשריש החטא ועוון 
ופשע שגרמו לי אלו היסורים, וימתקו כל 
הדינים מעלי ומעל כל ישראל, ויתהפכו כל 
הצירופים לטובה, וימשכו חסדים טובים 

 ומגולים לנו ולכל בית ישראל עד עולם אמן".
לכל הקוראים שמבררים אודות תפילה זו, 

 הרי שזאת תפילה בדוקה ומנוסה בפעולותיה.
הסיפור הבא הפך לנושא שיחה בהיכלי 
הכוללים והישיבות בבני ברק ומחוצה לה 
ונראה כמו סיפור מהאגדות, אך הוא קרה 

 בשבועות האחרונים.
במכון 'הוד והדר' לסת"ם בבני ברק נכנס 
לפני מספר שבועות אברך המעוניין לרכוש 
באופן מיידי ספר תורה מהודר. בעלי המכון 
הביעו פליאה והסבו את תשומת לב האברך 
המתעניין, כי רכישה שכזו עלותה בהון רב 
ויכול גם להגיע גם לכדי סכום של מאתיים 

 אלף שקל.
בעלי המכון הסבירו לו כי בדרך כלל 
רכישה שכזו אינה מתבצעת כך באופן מיידי, 
אלא רק לאחר מחשבה ושיקול דעת. אולם 
האברך נותר בשלו, והביע את רצונו לרכוש 
ספר תורה מהודר בכל מחיר שיושת עליו, 

 והעיקר שיהיה זה באופן מיידי.
לפליאתם השיב האברך כי הוא בא לכאן 

מיד עם צאתו מביתו של שר התורה הגר"ח 
קנייבסקי, שאליו הגיע ובפיו בקשה לברכה, 
כאשר הוא זקוק לרכוש דירה בבני ברק, ואין 
בידו אלא חצי מליון שקל וסכום זה אינו 

 מספיק לרכישת הדירה.
כששמע זאת שר התורה השיבו, "תקנה 
ספר תורה", האברך סיפר כי שאלתי את ר' 
חיים שוב "אני מעוניין בדירה", חזר הגר"ח 

 ואמר "תקנה ספר תורה".
, מצוה לשמוע דברי  כן "ועל 
חכמים, ונפשי בשאלתי לרכוש 
ספר תורה מהודר באופן מיידי". 
ף  נתו של ו כו חת  הוכ רך  לצו
האברך סכום כסף, ובכך החל 

 את הוצאת העסקה אל הפועל.
פגישה לצורך הסדרת כל פרטי 
התשלומים ומועד סיום הכתיבה, 
ויתר הפרטים הטכניים נקבעה 

 לסוף אותו שבוע.
אותו אברך, שהינו מקורב לראש 
ישיבת 'עטרת שלמה', הגאון רבי 
, סיפר זאת  ן י ינשטי ים פי חי
לראש הישיבה שהשיבו על אתר,  
 , הדר פרק  א ב בגמר ן  י "תעי
 , תראה שזה גמרא מפורשת"
בגמרא במסכת עירובין דף ס"ד 
כתוב, מה יעשה אדם וממונו 
, ייקח בהן ספר  יתקיים בידו

 תורה.
כעבור יומיים מעת התשלום הראשון 
מקבל האברך טלפון מאביו, כשאביו אומר לו 
"שמע בני יקירי, יש לי שתי בשורות בעבורך, 
האחד היא בשורה לא טובה, והשנייה היא 

 בשורה טובה".
"האחת הלא טובה היא", המשיך אביו, 
"שדודך המתגורר בארצות הברית נסתלק 
לבית עולמו; והשנייה היותר טובה היא, 
שבצוואתו הוא הותיר על שמך סכום של מליון 

 וחצי שקלים, טבין ותקלין".
כל זה מתרחש תוך שהאב מתעניין אצל 
בנו האם היה לו לבנו איזה קשר מיוחד עם 

 הדוד.
רבותי זה כוחו של גדול הדור. ואי אפשר 
להסתיר את הסיפור הניסי הגדול שאירע 
בשבוע שעבר בעת עריכת המגבית לכוללי 

שבשעה שהגיעו ליעד לא ‘,  יששכר באהליך ’ 
היו תורמים נוספים שיכפילו את הכסף 
במגבית, וכיוון שכך עלה הרב וייסבורד אל 

א, ושטח בפניו את “ ביתו של רבי חיים שליט 
 הבעיה, רבי חיים כמובן בירכו ושלחו לשלום. 

הרב אלחנן וייסבורד מספר, שבזמן שיצא 
מבית רבי חיים, התקשר אליו נדיב מניו יורק 
ואמר לו, שהוא עוקב אחר התרומות החל 
מהבוקר ואיך שראה את ההירתמות הגדולה 
של בני התורה למען המגבית החליט שמעתה 
ועד לסיום המגבית הוא לוקח את ההכפלה 

 עליו!

‘ ’

כששמע זאת 
שר התורה 

השיבו, "תקנה 
ספר תורה", 

האברך סיפר כי 
שאלתי את ר' 
חיים שוב "אני 
מעוניין בדירה", 
חזר הגר"ח ואמר 

"תקנה ספר 
 תורה".

 שבת שלו<ם ומבורך 

 “ ויקרא אל משה”
 )ויקרא א, א(

 ₪:הבית. הספר תורה. והמיליון וחצי 

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק
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נתיבות   3311\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 

 ‘השבת
 או בפקס: 

80-7743098 



מכאן אמרו כל ת"ח שאין בו דעת נבלה טובה הימנו. 
תדע לך שכן הוא, צא ולמד ממשה אבי החכמה, אבי 
הנביאים, שהוציא את ישראל ממצרים ועל ידו נעשו 
כמה נסים במצרים ונוראות על ים סוף ועלה לשמי מרום 
והוריד תורה מן השמים ונתעסק במלאכת המשכן ולא 
נכנס לפני ולפנים עד שקרא לו שנא' "ויקרא אל משה", 

 ]ויקרא רבה א' ט"ו[.
 

למה תלמיד חכם שאין בו דעת 
חומרתו רבה עד כדי שנבילה 

 טובה ממנו?

אם אין בו יראת שמים אין המון העולם 
יודעים להזהר מריחו וטעמו משא"כ 

 נבילה
העולם מפרש שת"ח שאין בו דעת הכוונה לת"ח שאין בו 
יראת שמים, הרי נבילה טובה הימנו, לפי שנבילה הכל 
יודעים להזהר ממנה שלא לאוכלה או להיכשל בה כיון 
שהיא מסרחת, ומפני כך חקק הקב"ה בעולמו שיהיה 
לנבילה ריח רע כדי שידעו הבריות להזהר ולא לאוכלה )עיין 
עין אליהו מו"ק יז.(, אבל ת"ח שאין בו יראת שמים, פעמים 
שאין מבחינים בנקל בינו לבין ת"ח אמיתי, ומתוך שהמון 
העם מתפעלים מידיעותיו בתורה ואמרי פיו שקולו ערב 
וקולח, עלולים הבריות ליפול במצודתו, בהוראותיו 
הנוראות אשר בהן רבו הפירצות בחומת הדת והיהדות 

 וקדושת ישראל.

אם אינו הגון צריך להפריש התלמידים 
ממנו משא"כ נבלה אין מפרישים 

 הקטנים ממנה
כיוצא בזה מפרש הגאון ר' זאב פרענקל זצ"ל בעל תשובות 
משיב כהלכה )בן דורו של החת"ס( מפרש על פי מה שאמרו 
רבותינו ביבמות )קיד.( קטן אוכל נבילות אין בית דין מצווין 
להפרישו, ואם לומד אצל רב שאינו הגון שאין בו יראת 
שמים בית דין מצווין להפרישו ממנו. ואם כן מוכח שנבילה 
טובה מת"ח שאין בו דעת, שהוא יראת שמים, כמו שנאמר 

 במשלי )א', ז'( "יראת ה' ראשית דעת".  

נבילה לא גרמה לעצמה ות"ח שאין בו דעת 
 הוא הגורם לעצמו

הסבא מקלם מפרש שנבילה טובה מת"ח שאין בו דעת, לפי 
שהנבילה לא גרמה לעצמה, אלא מלאך המוות שדרסה גרם 
לה להתנוול ולהסריח, משא"כ ת"ח שאין בו דעת הרי הוא 

 שדורס ומאבד תורתו ונפשו.

ת"ח שאינו שומר עצמו בטהרה טומאת נבילה 
 טובה הימנו

החוזה מלובלין )הביאו בס' חמודי צבי ויקרא עמ' י"א( 
מפרש שת"ח שאין בו דעת, הכוונה שאין לו דעת לשמור 
עצמו בטהרה, וגרוע הוא מנבילה, כי טומאת קרי חמורה 
מטומאת נבילה, ועוד שנבילה בשעה שמסרחת נטהרת מידי 

 נבילה, משא"כ הת"ח עומד בטומאתו.

הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל נזדמן פעם אצל גביר מתבולל שבמשך שנים רבות סירב 
בעקשנות לתרום מהונו למוסדות תורה וחסד יהודיים. סיפר רבי שפירא לגביר על הישיבה שלו 
שלומדים בה מאות בחורי חמד העתידים להיות רבנים ודיינים בקהילות ישראל. אולם, הגביר 
המתבולל לא התרשם מדברי הרב ואמר לו בנימה שחצנית "איני רואה צורך בהקמת ישיבות 
ובטיפוח לומדי תורה בטלנים במדינה. אני מעולם לא למדתי בישיבה וגם בני ובני בני לא ילמדו 
תורה בישיבה". רבי מאיר הטיל במארח מבט נזעם ואמר "אני חש בדבריך מידה גדולה של 
ענוה, שכן אתה שם את עצמך במדרגה נמוכה מזו של המן הרשע". "למה מתכוון הרב?" שאל 
הגביר בהתרגשות לשמע דברי האורח. "כוונתי פשוטה בתכלית" השיב הרב, "רבותינו  ז"ל 
אמרו בגמרא )גיטין נז:( 'מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק'. והנה אתה קבעת זה עתה 
בפסקנות, שבניך ובני בניך לא יזכו לעולם ללמוד תורה. יוצא אפוא מדבריך שאתה רואה את 

 עצמך במדרגה נמוכה יותר מהמן הרשע והרי זו מדה מופלגת של ענוה הראויה לציון...".
 

מסופר על מוסלמי אחד שהיה לו חמור אשר העמיס עליו כל מיני כלי חרס כדי למוכרם בשוק. 
המוסלמי שהיה שונא יהודים מובהק נהג לקרוא לחמורו "יהודי", והיה קורא לו "בוא יהודי! לך 
יהודי לשם! עצור יהודי כאן! קום יהודי!" וכו'. לקראת חג הפורים הגיע המוסלמי לרובע של 
היהודים, ותוך גידופים מכוונים כלפי חמורו ה"יהודי", הציע ליהודים את סחורתו לכבוד החג. 
היהודים שמעו את הגידופים והקללות אך חששו להגיב. יהודי אחד ששמע זאת נעלב עד 
מאוד. הוא החליט ללמד את המוסלמי לקח שלא ישכח אותו מהר. הוא ניגש אל החמור ועשה 
עצמו כלוחש לו  דבר סוד אל אוזנו, ובסתר תחב לתוכה סיגריה בוערת. החמור נבהל, השתולל, 
ושבר את כל כלי החרס שעליו. המוסלמי כעס ותבע את היהודי למשפט אצל הקאדי בו טען כי 
היהודי הציק לחמור וכי החמור נבהל ממנו, השתולל ושבר את כל כלי החרס שמהם הוא 
מתפרנס. שאל הקאדי את היהודי "מדוע עשית זאת?" השיב היהודי "איש זה אומר תמיד 
לחמורו לך יהודי! קום יהודי! והבינותי כי חמור זה מאחי בני עמי הוא, ולכן מאחר שחג פורים 
היום, לחשתי באוזנו כי פורים היום ואיזה יהודי אינו שמח בפורים? בפורים, כידוע לך אדוני 
הקאדי, מצווה לקפוץ ולדלג אפילו עד השמים, ולכן כששמע החמור את הבשורה כי פורים 
היום קפץ משמחה ואז נשברו כל הכלים". פסק הקאדי לזכות את היהודי ואף לתת לו את 

 החמור כי הרי יהודי הוא...
 

פעם אחת הלך רבם של היהודים אשר במדינת מצרים לבית הכנסת בליל תשעה באב. בדרכו 
ראה יהודי אשר סועד את סעודתו בפרהסיה. כששאל הרב, כיצד מעז הוא לאכול בלילה המר 
והנמהר של חורבן בית מקדשנו, השיב הלה כי חורבן הבית היה לפני כאלפיים שנה ואין הוא 
רואה טעם להמשיך להתאבל על כך. המתין הרב עד לימי הפורים ושלח את שליח בית הדין 
להזמין את אותו יהודי לבית הדין. הרב הודיעו כי החליט לאסור אותו מכניסת חג הפורים ועד 
צאתו. היהודי התחנן לפני הרב שיבטל את ההוראה בטענה כי עליו לקיים את מצוות סעודת 

שנה לפני חורבן הבית   055  -פורים ולהתחפש כהלכה וכו' וכו'. השיב הרב שנס פורים היה כ 
שנה היה בפרס יהודי בשם מרדכי וגוי בשם המן צריך הוא   0055  -השני, האם בגלל שלפני כ 

לחגוג כל שנה מחדש? וזהו שנאמר "אם אשכחך ירושלים )אם אשכח את חורבן ירושלים( 
 תשכח ימיני" )אשכח גם את מרדכי בן יאיר ... איש ימיני(.

 
אמר כומר אחד לרבי יהונתן מפראג "קובלני עליכם אתם היהודים. כל הימים הטובים שלכם 
אתם עושים לילה ויום שכן במנין ישראל היום הולך אחר הלילה. ואילו סעודת פורים אתם 
סועדים בלילה שלאחר היום, אתמהה. אף אני קובלני עליכם אומות העולם, ענה לו רבי יהונתן 
תוך כדי שאלה "כל הימים הטובים שלכם אתם עושים יום ולילה שכן במנין האומות הלילה 
הולך אחר היום. ואילו חג המולד של "מושיעכם" אתם עושים בלילה שלפניו, אתמהה". אלא 

אלו ואלו הדין עמהם. פורים שלנו מידי גוי בא לנו, לפיכך אנו נוהגים מנהג  –מסיים רבי יהונתן 
 גויים. חג המולד מידי ישראל בא לכם לפיכך אתם נוהגים בו מנהג ישראל...

‘ ’

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 450-7004448 -בפלאפון

 קראת פסחחידה מיוחדת  
 פתרון שתי החידות )חובה( יתקבלו אך ורק במייל או בפקס המערכת!!

 (gmail.com@9665178, מייל: 80-7781098)פקס: 
ִשְבָעה ְוִהְמִליך ְשֵני ִשְבָעה.  כתב החידה: ִשְבָעה ָהַרג ִשְבָעה ב ְ

)מדובר על חידה: היכן מצינו עוד מקום בו היה נותן רבי יהודה סימנים? 
 אותו רבי יהודה שהיה נותן סמנים מההגדה, וכמובן צריך לציין מקור והוכחה לתשובה(

 ₪  0,411הזוכה במקום הראשון יזכה בביגוד מלא לחג, בשווי 
 חליפה+ חולצה+ עניבה+ חגורה+ גרביים+ כובע ייחודי ומהודר
 רק תשובות עם פרטים מלאים יכנסו להגרלה.


