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כניסת שבת12:91 :
שקיעה34:91 :
צאת השבת92:92 :
רבנו תם65:02 :
לפי אופק נתיבות
שבת שלום ומבורך

העלון מוקדש לעילוי נשמת
הרבנית אסתר בת הרבנית סימי שמחה ע”ה |
דברי זכרון בעמוד ב' -מלווה בסיפורים בפרסום ראשון

מלוה שאמר ללוה
מתוך כעס

איני רוצה שתפרעני
שאלה לדיון  :ראובן הלוה לשמעון כסף,
וכשהגיע זמן הפרעון השתמט ממנו שמעון שוב
ושוב ודחה אותו באמתלאות שונות עד שפקעה
סבלנותו של ראובן ואמר לשמעון בכעס :אם
אינך פורע לי את החוב עד סוף השבוע איני
רוצה לקבל מידך עוד את הכסף .והנה שמעון
קפץ על המציאה ומשחלף סוף השבוע הודיע
לראובן שמכאן ואילך אינו צריך לשלם את החוב
שהרי ראובן מחל לו עליו מרצונו הטוב ואמר לו
שאינו רוצה שישלם .וראובן טוען שמלים אלו
שאמר מתוך כעס על שמעון אינם בגדר מחילה,
ואינם פוטרים את שמעון מתשלום החוב .הדין
עם מי?

-

–

-

"ָ ...לשׂ֗וּם ֶאתַ -מ ָשָׂ֛א ָּכלָ -ה ָעָ֥ם ַה ֶּזֶּ֖ה ָע ָלָֽיֵ :מ ַאַ֤יִ ן ִלי֙
שָׂ֔ר ָל ֵתֶּ֖ת ְלכָ לָ -ה ָעָ֣ם ַה ֶּזֶּ֑ה" (יא ,יא-יג)
ָ ּב ָ

מדוע משה אומר" :מאין לי בשר לתת לכל העם הזה" ,וכי נדרש ממנו
לספק להם בשר מכספו הפרטי? ומדוע אומר" :לא אוכל אנכי לבדי
לשאת את כל העם"? הרי הוא אינו לבד ,הוא רק שליח של הקב"ה
להנהיג את העם במדבר ,וה' יתברך ,שהוא כל יכול ,הוא מסדר את כל
העניינים!
 -בין הפותרים נכונה יוגרל דיסק המכיל  011שיעורים בנושאים אקטואלים -

העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי‘.

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל .שלחו מילת
”הצטרפות“ ל-
לתגובות תרומות הארות והערות250-4578757 :

תשובה :הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט“א אמר
לי שפשוט בעיניו שאם יתבע ראובן את שמעון לדין
תורה יחייבו בית דין את שמעון לשלם את חובו ולא
יקבלו את טענתו שהיתה כאן מחילה מצד ראובן .וכן
הסכימו כל הפוסקים ה“ ה הגאונים רבי יצחק
זילברשטיין ,רבי מרדכי גרוס ,רבי משה שאול קליין ,רבי
שמאי גרוס ,רבי מנדל שפרן ,רבי יעקב מאיר שטרן
שליט“א.
ואמר הגרמ “ ש קליין שבודאי לא היתה כונת ראובן
למחילה אלא לומר לשמעון שאם לא ישלם עד סוף
השבוע שוב אינו נחשב בעיניו כלוה אלא כגנב ,ומכל
מקום הוא יוציא ממנו את הכסף כדרך שמוציאים מגנב.
והגאונים רבי שמואל אליעזר שטרן ורבי נפתלי
נוסבוים שליט“א הורו דמכיון שלא אמר להדיא שאם לא
יחזיר לו עד יום פלוני הרי הוא מוחל לו ,אלא אמר שאינו
רוצה לקבל מידו את הכסף ,זה לא חשיב מחילה וחייב
לשלם לו.
והגר“ש גרוס הראה לי מש“כ הרמ“א בחו“מ סימן שלג
ס “ ח :מיהו בשאר פועל ,אם אמר לו בפני שנים :לך
מעמדי ,פטור בלא מחילה.
ויש אומרים אם אמר לו דרך כעס ,שאינו פטור.
ורעק"א שם ציין לדברי מהרי"ט חלק חו"מ סימן קיח,
ובמהרי"ט שם מפורש שמחילה דרך כעס אינה כלום,
וז"ל הנוגע לענייננו :וכבר כתב הרמב"ם ז"ל בפרק ה'
מהלכות מכירה ,יש דברים הרבה שאינן צריכין קנין ואין
לקנין בהם טעם ,כגון המשחרר את עבדו או המוחל חיוב
לחבירו וכו' ,ונהגו להקנות בהם ,ואינו מועיל אלא
להודיע שאינן אומר דברים אלו כמשחק וכמהתל ,אלא
שגמר בלבו .ואחר כך אמר :לפיכך אם אמר בלב שלם
אני אמרתי וגמרתי לעשות דבר זה ,אינו צריך דבר אחר
כלל ,עד כאן.

ניתן לשלוח גם בפקס28-7775842 :

לע"נ :מו“א רבי משה בן עישה ,עישה בת חנינה ,חדווה בת מיכל מסעודה ,מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה ,ר'
יצחק בן שושנה חמשנה ,ישראל אפללו בן איז'ה ,יאיר עידן בן יעקוטא תחי' ,מקיקס בן שקלילה ,הרב אברהם
ביתאן בן ברקא ,אמנון בן יחיא פנחס ,ר‘ אליהו איטח בן עזיזה

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

להצלחת :שירה  ,נועה
ויהונתן אביחי בני שני,
טליה ותאיר בת רחל ,תאיר
ערביה בת דינה ז‘ינה.

להצלחה בריאות
ופרנסה טו‘ :א“מ
יפה בת וורדה תחי‘.

אריכות ימים ובריאות
איתנה :כ“ק האדמו“ר עט“ר רבי
ברוך בן הרבנית מרים שליט“א

טיפ

מגיד המשרים
הרב חיים זאיד
שליט"א לחיים

’

‘

מעל>תו של ספ>ר מוסר

בשבת שעברה הייתי בישוב שנקרא
"קוממיות" ,זה ישוב שעדיין הכל חול זה
מושב אמיתי ...לא משופץ ,אבל בני תורה
נפלאים גיבורי כח ששומרים על השמיטה
במושב.
שבת מחנה עם תיכון מנתיבות ,אשתי לא
באה א יתי  -ל א פש וט כל שבת לצאת .
ונסעתי עם הבן שלי .הבן שלי אומר לי
אבא" :עם כל הכבוד אבא אתה הולך לדבר
בפני בנות אבל לי ,אומר לי בני ,אין לי מה
לעשות שם אני רוצה להביא חברים".
תביא אמרתי לו.
הביא איתו שני חברים מהתלמוד תורה,
אחד קוב י וא חד מוטי  .ק ובי הוא ילד
מדהים אני לא ראיתי כאלה דברים .ילד בן
ארבע עשרה איזה מידות איזה מחשבה על
השני פשוט התלהבתי.
ואני אומר לעצמי אין כזה דבר ילד כזה
צדיק ,ה' לא נותן מתנות בחינם ,ילד לא
גודל כך" ...הזורעים בדמעה ברינה יקצרו",
ומה עומד מאחורי הילד הזה ,כל השבת
אני עוקב אחריו ואני בבילוש די חמור...
ומסתכל מה הוא עושה כל צעד ,ולהבין
מה מניע לילד כזה להיות כך.
בשבת בבוקר אנו באים לאכול ,הוא נעלם
לי ...החלטתי -אני אחריו ...מה קרה פתאום
הסתכלתי ללכת אחריו ,הוא עמד אני
נעמדתי ,הוא הסתובב אני הסתכלתי
למעלה כאיל ו אני מחפש לבנה ...עד
שקלטתי שהולך מאחורי הבנין ומסתכל
מסביב כל הצדדים ורק אני רואה אותו.
מה הוא עושה? הוא מוציא מהכיס ספר
קטן ,ספר מוסר "מסילת ישרים" עומד
שתי דקות ולומד מוסר ,במנגינה כזאת
מתוקה ,הוא גומר נותן נשיקה מחזיר לכיס
וחוזר.
הוא ראה אותי ואמר לי "איזה תרנגולים
יפים יש בחוץ "...אמרתי לו" :אל תשקר,
אם אתה רוצה לאכול ,תספר לי מה עשית
שם"?
ואז הוא אומר לי דבר מתוק" :הרב זאיד,
אבא שלי היה תלמיד מובהק לרב דוב יפה
זצ"ל ,והוא "זקן המשגיחים" ,איש אלוקים
קדוש! ושההורים שלי התחתנו ,הלך לבקש
ברכה מגדול הדור.
אמר להם הרב דוב יפה" :אתם רוצים
ברכה לילדים צדיקים ,אז תדאגו לכך שכל
יום לא יעבור בלי ללמוד שתי דקות מוסר"
ומהחתונה יש לנו בבית הרבה ספרי מוסר
וכולם בבית קוראים שתי דקות מוסר,
האחים ההורים והילדים.
ילד בן ארבע חוזר מהגן "יוסי מוסר"...
אמרתי לו" :לא פלא שיש לו ילד כזה
צדיק"...
זכיתי בהיותי בישיבה גדולה ליוותי את
הרב שך זצ"ל ופעם בקשתי ברכה הרב אמר
לי" :מה יש לך יותר מהמוסר תלמד מוסר-
ותראה ישועות".
כזה ראה וקדש.

הרבנית אסתר אדרעי ע“ה
לפני כשבוע ביום שני ,בשעה 05:71
בדיוק ,נלקח האור הקדוש הרבנית אסתר
אדרעי ע “ ה ,ביתו הקטנה של הארז בלבנון
עטרת ראשנו סידנא בבא סאלי זיע “ א .כמו
שמה כך היא .אישה שמסמלת מלכות ”אסתר
המלכה“ ,הלא כן הוא שמה.
לזכות לשרת את האבא האדיר
שבאדירים סידנא בבא סאלי זיע“א זו זכות לא
פשוטה כלל וכלל ,לבוא ולומר
” אבי ,אתך אני איפה שתהיה
אהיה“ ,משפטים אלו אינם חרוזים
שכתבם סופר .אלו מילים
שבוקעות מלב שאולי מעט מעט
זכה להכיר את הדמות האדירה
הזאת ,מעט כזה שלפי הבנתי לא
הבנתי ולא הכרתי את ”אם
המלכות“ כפשוטו שעומדת לפני.
היא לא הייתה הולכת לא
לב ית ס פר  ,ל א ל סמ י נ ר ול א
לתיכון .היא הייתה כל היום בבית
עם הסבא קדישא ,כמו שאמר
האדמו"ר רבי דוד חי שליט"א.
פלא פלאים!!
תחושת הלוויה הייתה
מרכינה וכואבת לב .אך ידוע
לכולנו שאין אנו עומדים בשערי
הנשמות שהקדוש ברוך הוא
מחזיק במפתחותיהם.
הרבנית אסתר נולדה מאשתו השלישית
של סידנא בבא סאלי זיע “ א ,הרבנית סימי
שמחה תחי‘.
בין הסופדים שהשתתפו במסע הלוויה:
עט“ר האדמו“ ר רבי ברוך אביחצירא שליט“א,
אחיה הגדול .האדמו“ ר רבי דוד חי אביחצירא
שליט “ א ,אחיינה של הרבנית ע “ ה .רבה של
ירושלים רבי שלמה משה עמאר שליט “ א,
האדמו“ ר רבי יחיאל אביחצירא שליט“א .ועוד
שורה של רבנים.
רבותי! באיזו אישה מדובר כאן? היא
הייתה ממש לקראת הסוף ,אך נתנה הרגישה
לכולם כאילו זה רק פריחה והתחלה...
לאחר שבוע במצב הזה .לפתע היא
פותחת עיניים ביום שני ,יום הפטירה ,בשעה
חמש בבוקר ובקשה לקרוא ל“ ֶמ ֶמה“ (הרבנית
סימי תחי‘) והיא אומרת לה דבר מסעיר” .הנה
בבא מאיר כאן“ ,וזהו היא סוגרת את העיניים.
במה אנו מדברים פה? אתם קולטים? בבא
מאיר אביחצירא אחיה הגדול ,לא פחות מגיע
להפרד מגופה הקדוש!!
היא זכתה לזה שעד שעתו האחרונה של
בבא סאלי זיע “ א ,עזרה לו והושיטה לו יד
תמיד לכל מה שהצטרך .לא פלא שהיא יצאה
בת כזאת צדיקה פשוטה וענווה.
מטבע הדברים בבית שכזה אין פרטיות,
אבל הרבנית אסתר ע“ה לא רק שלא התלוננה
על כך וקבלה את כולם במאור פנים ,אלא גם
הייתה דואגת לתקרובת ,ומכבדת את הבאים

במגדנות ובשתיה ,כך מידי יום עשרות עשרות
בשנים.
כמו שצויין ,בשנים האחרונות חלתה
הרבנית אסתר ונחלשה מאוד ,קבלה את
ייסוריה באהבה ובאמונה תמימה וקדשה שם
שמים בקבלת עול מלכות שמים.
שמעתי סיפור מכלי ראשון מאחד שראה
זאת במו -עיניו .שהייתה נערה שזרקה את
הזבל מהבית של בבא סאלי
לפח ,ובחזור היא אמרה לרבנית
אסתר ע “ ה שנפלה לה הטבעת.
בבא סאלי זיע“א שלא היה לידם
אלא בתוך חדרו דפק על
השולחן .וזה אומר שהוא קורא
למשהו .הרבנית ואותה נערה
הגיעו לפניו ואז בבא סאלי אמר
לה ” :לא נורא אל תצטערי על
הטבעת ,ה‘ ישלם לך כפל
כפליים“.
איך שבבא סאלי מסיים לומר לה
את המשפט מגיע שליח של
אחת מהחנויות באזור ומביא
לרב נ י ת ע “ ה ק ו פ ס א מ לא ה
בתכשיטים ואמר לה תתני את
זה למי שאת רוצה .ובוודאי
שהביאה את זה לאותה נערה.
ואז הבינו את פשר מילותיו של
הבבא סאלי זיע“א.
הדבר שלדעתי היה הכי מרגש ,שהוזיל
לכולם דמעות היה מעמד ה‘מרגש ביותר‘ שבו
נשא האדמו “ ר רבי ברוך שליט “ א את משא
ההספדים ,בו ציין את גודל האהבה והקשר
שהיה בין הבבא סאלי ,לבין בתו הקטנה .וחתם
את דבריו שעתה הרבנית אסתר עולה לסבא
קדישא ,ודבר אחד מבקשים ממנה שתמליץ
רק טוב עבור בני המשפחה ,הנכדים וכל עם
ישראל.
וכאן חתם האדמו“ר את משא ההספדים,
שהוא מותיר את הקהל עם דמעות רבות
בעיניהם.
הדברים שנכתבו כאן הם "מילי דהספדא",
כמו שצויין .אני בתור עורך חייב לבוא ולומר
את הרגשותיי ,ומזאת האישה "אשת המלכות",
נשכתב את המשך חיינו הלאה ,כיצד לחיות
חיים יותר נכונים ויותר קדושים בסייעתא
דשמיא ,כמובן.
בתקופת חוליה אמרה הרבנית ע“ה ,שכל
פעם שהיה מגיע האדמו“ר רבי ברוך שליט“א,
לנחמה היא הייתה מרגישה כאילו אביה
ה“בבא סאלי“ זיע“א ,נמצא לידה.
ועוד שתי נקודות שאמרו לפני הגאון רבי
ראובן אלבז שליט“א שבא לנחם בשבעה:
א .הרבנית הייתה מכבדת את בעלה ואת
בנה כתלמיד חכם לכל דבר ,ואף הייתה עומדת
בפניהם!!
ב .הייתה מכינה ארוחת צהרים לכל
המשפחה דהיינו עשרות סועדים בלעה“ר!!

היא לא
הייתה הולכת
לא לבית
ספר ,לא
לסמינר ולא
לתיכון .היא
הייתה כל
היום בבית עם
הסבא קדישא

באפשרותיכם
לזכות את הרבים
ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם
או מכיריכם
סיפור מחזק
שלחו אלינו בית
’אור השבת‘

רח‘ חזני  3311\4נתיבות
ולציין עבור ’אור
השבת‘

’

‘

או בפקס:

80-7743098

גיליון ’על המזון‘

אדם שמתפלל לאלוקים ,מה צריכה להיות
המחשבה בשעת התפילה ,מה ההרגש איך אני
אמור להיות?
אז כך .בא נתחיל עם משל ונמשיך הלאה...
ליוסי יש חדר סגור ומסוגר ללא אור,
וממש איך שאומרים ’ מרגישים ‘ את החושך
בידיים .יום אחד הוא נכנס לחדר ולפתע נופל
חוטף מכה ...ומרגיש בתוך בועת חלום לא
מציאותי.
הוא החליט לעשות לזה סוף.
יום אחד הביא פטיש ורצה לשבור
חלון בקיר .העובי של הקיר עמד על
מטר .וכל פעם הוא חופר קצת ועוד
קצת סנטימטר ועוד סנטימטר.
לאחר כמה סנטימטרים הוא
החל להתעצבן .כמה אני חופר אבל
עדיין אין אור .מה תגידו לו אתם,
קוראים נאמנים חסידי ’אור
השבת‘?...
פשוט ....אותו אדם טיפש ..כמה
שתחפור אבל אתה צריך להגיע עד
לסוף המטר כדי לראות את האור
שיאיר לך את החדר.
כך זה גם בתפילה .התפילה
במקום אחד היא פשוט נותנת
לאדם כח לראות את האור ואת
ה ‘ חיים ‘ שבחיים .אדם שמתפלל
בדביקות לבורא עולם זה מה שהוא
גורם ..כן ...הוא גורם אור ...נכון שלא חשבתם!
אבל זאת היא המציאות.
את הסיפור הבא ראיתי בגיליון הנפלא ’על
המזון ‘ ,שמחדיר את האמונה ואת הדביקות
בבורא עולם בשעת ברכת המזון ,וכך מספר
קורא יקר:
ברצוני לשתף עם הציבור 'עובדא' מתוקה
שקרה אצלי לפני תקופה קצרה ,שבמושכל
ראשון גרמה לי חיוך רחב ,אבל אחרי התבוננות
קצרה הבנתי שיש בה לקח נשגב והרגשתי
שיש לזה שייכות חזקה עם הענין הנשגב של
'ברכת המזון'.
לפני כמה חדשים ביצעתי אצל מישהו
בבית עבודה מסוימת במסגרת המקצוע שלי.
המחיר שדרשתי ע"ז הי' סך חמש מאות דולר.
הלה אכן שילם לי על המקום  711דולר מזומן
והכנסתי הכסף בכיס החולצה שלי ,והמשכתי
בסדר יומי כרגיל.
מאוחר באותו יום ,הוצרך הרכב שלי
למילוי דלק ונסעתי לתחנת דלק והתחלתי
במילוי הגעז .בעוד אני מחכה שייגמר ,אני
מבחין לתדהמתי על הרצפה כסף מזומן
מתגלגל ,וכשהסתכלתי ראיתי שמדובר בסכום
לא מבוטל כלל' ,חמשה שטרות בני מאה דולר
כל אחד' ,חמש מאות דולר בסך הכל.
פניתי כה וכה וראיתי שאין איש ,כלומר
מדובר כאן ברשות הרבים ,אשר מאות או אלפי
אנשים חולפים פה מדי יום ביומו ,ואין כאן איש
שיבוא לטעון שהוא הוא בעל אבידה .זה אומר

שזכיתי כאן במציאה הגדולה ,ומן השמים
נשלח לי מתנה לתוך הארנק.
אספתי השטרות והכנסתי אותם לכיס
המכנסיים שלי .כל הדרך הביתה לא הפסקתי
להודות להשי"ת על המתנה המיוחדת שחנן לי,
הלא אני עמל ויגע הרבה לפרנסתי ,ואין הקומץ
משביע ,וחמש מאות דולר בטח ישמשו עבורי
כישועה ורווחה.
באותו לילה לפני שהלכתי לישון
רוקנתי תכולת הכיסים שלי.
פתאום אני נזכר ,הלא קיבלתי
היום  711דולר על עבודה
שביצעתי בבית אותו לקוח ,ידיי
ממשמשות בכיס החולצה שלי,
שלפי מיטב זכרוני הכנסתי
אותם לשם ,ולתדהמתי אני
רואה שהכסף איננו!
ברגע ראשון נבהלתי מאוד,
אבלי אחרי דקה נרגעתי
ושחזרתי במוחי מאורעות היום
ואז התבהרה התמונה .החמש
מאות דולר ש'מצאתי' בתחנת
הדלק ,לא היה 'מציאה' כלל ,זה
היה הכסף שהרווחתי מעבודתי
ונפלו מכיסי באין רואה ,ורק
סברתי שמצאתי אותם .חיוך
מאוכזב עלתה על שפתיי אבל
שמחתי שלא איבדתי הכסף.
דרכי להתבונן תמיד בכל מאורע לראות
מהו המוסר השכל שאפשר להוציא ממנו הלכה
למעשה .כאן לא נדרש ממני עיון גדול ,תיכף
עלה במחשבתי לימוד נשגב ,חזק מאוד.
בשעה ש'מצאתי' הכסף שמחתי מאוד,
הודיתי ושיבחתי להשי"ת על שקיבלתי ממנו
'מתנה' כה גדולה ,מתנת חינם ברוב רחמיו
וחסדיו.
בשעה שקיבלתי הכסף מהלקוח שלי האם
לא היה זה אותה מתנה מידי הקב"ה? למה אז
לא שמחתי בדיוק כמו בשעה שמצאתי הכסף?
מצד השי"ת הרי החסד של מציאת כסף הרבה
על שטח תחנת הדלק הוא בדיוק כמו החסד
של הזדמנות להרוויח כסף הרבה מעבודת
מקצוע שלי! אע"פ שעל זה עבדתי ועמלתי,
אבל הכל הרי הוא מהשי"ת ,ומוטל עלי אותו
חיוב בדיוק להודות להשי"ת ולשבחו על החסד
אשר עשה עמדי!
זאת כוונתנו כשאנו מברכים 'ברכת המזון'.
אנו מתיישבים לברך ברכת המזון ,ואנו מודים
ומשבחים להשי"ת על כל דבר קטן כגדול
שהוא חונן לנו בכל עת ובכל שעה ,ואפילו על
מה שאנו מרוויחים בנאמנות במסגרת עבודתנו,
בגלל שגם זה היא מתנת ה' ,וכשאנו מתרגלים
להודות ככה להשי"ת בתמידות ,בוודאי הוא
ימשיך ליתן לנו כל מה שאנו צריכים בשפע רב
ובאין מחסור ,אכי"ר!
”ברוך הזן את העולם“ ,בהצלחה!!

”וידבר ה‘ אל משה לאמור :דבר אל
אהרון ואמרת אליו בהעלותך את הנרות
אל מול פני המנורה יאירו שבעת
הנרות“ (במדבר ח ,א-ב)

החמש
מאות דולר
ש'מצאתי'
בתחנת
הדלק ,לא
היה 'מציאה'
כלל ,זה
היה...

שבﬨ שלו>ם ומבורך

’

‘

רבי יוחנן היה זקן מפלג וחי ארבע מאות שנה .ספרו לו שגם בבבל ישנם אנשים זקנים מפלגים
תמה ואמר" :למען ירבו ימיכם וימי בניכם  -על האדמה" (דברים יא ,כא)  ,אבל בחוץ-לארץ -
לא?! כיון שאמרו לו שמשכימים ומעריבים הם לבתי כנסיות ,אמר :זהו שהועיל להם לאריכות
ימים ,שכן אמר רבי יהושע בן לוי לבניו :השכימו והעריבו לבתי כנסיות ,כדי שתאריכו ימים.
ר' מרדכי האדמו''ר מנטריז השתוקק מאוד להשיג טלית קטן מארץ ישראל ,ובקושי רב עלה
ביד החסידים להשיג בד מארץ ישראל לעשות טלית לרבי שכה צפה לה זמן רב .אחד
התלמידים אמר לרבי שרצונו לזכות לתפור לרבי טלית מהבד .הרבי הסכים ,ונתן לו את הבד.
הלך התלמיד לביתו ,קיפל את הבד כדי לחתך בו חור להכניס הצוואר בתוכו ,ובטעות קפל את
הטלית לא בצורה הנכונה ,וחתך חור כפול מהצריך ,ובזה פגם את הבד שאינו שוה עוד לעשותו
טלית קטן .נבהל התלמיד ונזדעזע מהקפדת רבו שכל כך טרח ויגע עד שהשיג בד מארץ
ישראל ולבסוף כך עולל לרבו צער כזה .בא התלמיד לרבו בפחד גדול לספר לו את אשר אירע.
ענה לו הרבי :מה אתה מפחד ,הרי צריך לעשות שני חורים בטלית ,אחד כנהוג ,ואחד כדי
לנסותני אם אכעס או לא...
מסופר שהבעל שם טוב ראה רב אחד שנשק לבנו יחידו ,אמר לו :תאמין לי שאני אוהב אף את
הפחות שבפחותים .וכל מה שתוכל לדמות מן הפחיתות מישראל ,עם כל זה ,אוהבו אני יותר
ממה שאתה אוהב בנך יחידך.
כמה אהב החפץ חיים כל יהודי והשתדל לעזור עוד בימי עלומיו של החפץ חיים  ,בתחלת
התיישבותו ברדין ,למרות שקידתו הרבה בתורה ,החל להתעניין בגורלם של עניי המקום .הוא
היה נענה לכל עני ומר נפש בממון ובעצה ועומד לימין כל נרדף ונדכה .בכל יום ששי היה מחזר
על פתחי בני העיר לאסף כספים לטובת עניי המקום ולטובת עניים עוברים ושבים .גם אישתו
היתה עוזרת על ידו .בכל ערב שבת בצהרים היתה עוברת בעיר ומקבצת לחם עבור העניים.
היתה מושיטה יד לכל נצרך בפרנסת יום ,בצרכי רפואה ,בהכנסת כלה וכדו' .יש אשר היתה
מסתבכת בחובות עקב כך .רבי ישראל מאיר היה שותף לכל מעשיה ,יש להרבות באהבת
ישראל שהם בניו של בורא עולם...
מעשה (ירושלמי הוריות פ''ג ה''ד) ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא שהלכו לחולות
אנטוכיא (שם של מקום) לגבות צדקה לחכמים ,היה שם אחד ששמו אבא יהודה שהיה תורם
בעין יפה ,אך עכשיו ירד מנכסיו ,כיון שראה את החכמים הלך לביתו ופניו חולניות ,אמרה לו
אשתו מפני מה פניך חולניות? אמר לה :רבותינו כאן ואיני יודע מה אעשה ,אשתו שהיתה
צדקת ממנו ,אמרה לו :נשתיירה לך שדה אחת ,לך ומכור ותן להם חצייה ,הלך ועשה כן ,ידעו
החכמים את מצבו התפללו עליו ואמרו לו :שהקב''ה ימלא חסרונותיך ,וכשהלכו להם ירד
לחרוש בחצי שדהו ,ובשעת החרישה נבקעה הארץ ושקעה פרתו ונשברה רגלה ,ירד להעלות
את הפרה ,והאיר הקב''ה עיניו ומצא מטמון ,אמר לטובתי נשברה רגל פרתי,
כשחזרו רבותינו לאחר זמן ,שאלו עליו את אנשי המקום ,מה אבא יהודה עושה? אמרו להם
אבא יהודה נתעשר עושר גדול ,ומי הוא זה שיכול להקביל את פניו מחמת כבוד עושרו,
כששמע אבא יהודה שבאו חכמים יצא לקראתם ואמר להם :עשתה תפילתכם פרות ופרי
פרות.
רגיל היה רבי ישראל סלנטר בנסיעותיו להתארח אצל יהודי כפרי הגון אחד .פעם אחת בסורו
לכפר ,יצא היהודי המארח הנזכר לקראתו ואמר לו בשמחה :רבי ,יכול כבוד תורתו ליטול את
ידיו בשפע מים רבים בלי מדידה וצמצום ,יש לי כבר ,ברוך ה' ,אמה עברית בבית ,שהיא עוזרת
לנו ועושה את כל העבודות הקשות של מזון ומים וכו' .ענה לו רבי ישראל מסלנט בו במקום:
אין בדעתי להתעשר מכפיפות כתפה של יתומה עלובה [על פי מה שאמרו חכמינו זכרונם
לברכה :מי שנוטל ידיו בלי צמצום ,במידה גדושה ,הריהו מתעשר]( .המאורות הגדולים ,עמ י''ז)

סיפור שזה בעצם משל...

משה נפטר לפני כחודש .הוא מגיע לשמים ושם דנים אותו על כל מה שעשה כל ימי חייו עלי
אדמות .משה ערני ,יחסית למצבו שחי בעולם ,וענה לכל התשובות כולם .בין שאלה לשאלה
לפתע מגיעים עשרות מלאכים .מה קרה? הוא שואל אותם .והם עונים לו ,אנו באנו מהתרומה
של החמישים שקל של אברהם הבן שלך ...מה באמת? ומה אתם רוצים לעשות ,שואל אותם
משה .ואז הם אומרים לו תדע לך שבזכות התרומה הזאת חמשה עשר אלף אנשים התחזקו.
משה חושב שזה מתיחה ...וממצמץ במוחו ,איך חמישים שקל יכולים לזכות כל כך הרבה בני
אדם? אך ,קודם שענו לו המלאכים תשובה הוא כבר הבין אותה לבד .הבן שלו היה שותף פעיל
לעוד אלף אנשים שתרמו חמישים שקל ..וכך השלים את המשימה...
עד כאן המשל ...הנמשל הוא פשוט .אדם שתורם לעילוי נשמת הוריו ,או יקיריו אינו יודע מה
הוא גורם להם באותו רגע .רק מי שהיה שם יודע .ולכן בואו ביחד נרים את הטלפון ונזכה את
הנפטר בנחת רוח העצומה והענקית הזאת...

פלאפון– 250-4578757

למי שסובר שיש דין שמחה בשבת
למה אין בו חיוב אכילת בשר ושתיית
יין ולשמח בו הנשים בבגדי צבעונין
כמו ברגלים?

וקשה שהרי קיימא לן שברגל כיון שיש בו דין שמחה ,יש
חיוב לאנשים לשתות יין ולאכול בשר ,ולשמח הנשים בבגדי
צבעונין (פסחים קיט ,).ואם כן לדברי הספרי שיש דין שמחה
בשבת למה אין חיוב שתיית יין ואכילת בשר בשבת מדין
שמחה ,וכן קניית בגדי צבעונין לנשים כמו ביום טוב?

שיטות הפוסקים שאין חיוב שמחה נוהג
בשבת

הנה הסכמת רוב הפוסקים שאין חיוב שמחה בשבת ,ויש
לעיין דשמא גם הספרי מודה בזה ,דאכן ראוי וטוב
לשמוח ביום שבת ,אך מכל מקום אין זה חיוב .ובספר
פנינים מבי מדרשא (בפרשתינו) דייק כן בשם הגר"ח
פלאג'י זצ"ל מדברי הגר"א שכתב שריבוי שבתות בשמחה
זה נלמד מ"וביום" ,שלפי זה אין הכרח דבשבת יש דין
שמחה כיון ש"שמחתכם" לא חוזר על השבת ,וביאר
שלפי זה מה שאנו אומרים בתפילת שבת ישמחו
במלכותך שומרי שבת ,היינו לשון ברכה שעתידין
לשמוח ,שבשכר השבת יזכו לשמוח במלכות השי"ת.
ועל כל פנים גם לדברי הספרי יש לומר שאין דרשת
הספרי באה להורות שיש חיוב שמחה בשבת ,ורק יש רמז
לשמחה בשבת מהכתוב שראוי ונכון לשמוח בה ,ושזה
הכוונה בתפילה "ישמחו במלכותך שומרי שבת".

בשבת יוצא ידי חובתו על ידי מעט שמחה

מדברי בעל הלכות גדולות לכאו' יש להביא ראיה שיש
חיוב לשמוח בשבת ,שהרי מנה במניין העשין שמחת
שבת ועונג שבת לשני מצוות ,דבהקדמתו במצוה מ"ז
כתב "שמחת שבת" .הרי שלדעתו שמחה בשבת הוי
מצות עשה גמור מדאורייתא [ולפי דבריו עדיין צ"ב למה
אין חיוב לאכול בשר וכו' בשבת כמו ברגלים] ,וכן דקדקו
כמה אחרונים .אלא שצ"ע שהרי כבר הבאנו מדברי בעל
הלכות גדולות עצמו שכתב שהטעם ששבת עולה למניין
שבעת ימי אבילות ורגל אינו עולה ,משום דברגל יש דין
שמחה ובשבת אין דין שמחה ,ונמצא לכאו' דדבריו סתרי
אהדדי? ואולי יש ליישב בדוחק שגם בעל הלכות גדולות
אינו סובר שיש חיוב ריבוי שמחה בשבת בכל רגע כמו
ברגלים ,אלא במעט שמחה יוצא ידי חובתו ,וכיון שאין
חיוב להיות כל השבת בשמחה ובמעט שמחה יוצא ידי
חובתו לכן שבת עולה למניין שבעת ימי אבילות ,ועל פי
זה גם יהיה מיושב למה אין חיוב אכילת בשר ושתיית יין
בשבת ובגדי צבעונין לנשים ,דכל זה צריך רק ברגל
שאינו יוצא ידי חובה במעט שמחה ,אלא צריך להרבות
בהן בשמחה כמה שיותר ,לכן יש בהן חיוב אכילת בשר
וכדומה ,משא"כ בשבת שיוצא ידי חובה במעט שמחה,
לכן אין חיוב לאכול בשר ולשתות יין ,כי מעט שמחה
יכול לקיים גם בלא בשר ושתיית יין ,וצ"ע בזה.
ניתן להשיג את הספר ”אשכול יוסף“
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