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אחר
ברכו
שמע
”לעולם אל יחסרנו“ האם

-

-

ימשיך ”הרחמן“ או שיתפלל מיד ערבית
-

-

-

-

"וַ יְ ִהי֙ ְככַ לֹּת֔וֹּ ְל ַדבֵּ֕ר אֵ֥ת ָּכל-
ַה ְד ָּב ִרִ֖ים ָּהא ֵֶּ֑לה וַ ִת ָּב ַקֵ֥ע
יהָֽם" (טז ,לא)
ָּה ֲָֽא ָּד ָּמִ֖ה ֲא ֶּשֵ֥ר ַת ְחת ֶּ

יש להקשות לפי שהיה משה רבינו רועה
נאמן ,שבכל עת ובכל שעה התפלל על
ישראל שיחזרו בתשובה ויקבל הקב"ה,
אם כן למה לא התפלל על קרח ועדתו
שיחזרו בתשובה ,והרי התשובה עולה
על הכל?
-

–

-

א .איזה פסוק בחצי השני של
הפ ר ש ה מ תמ צת ב רמ ז א ת
חציה הראשון של הפרשה?
ב .נעדרים מ“ קורח “ ,מרומזים
ב“בלק“ וכתובים בשופטים.
ג .מכלל התיבות בתורה ,מקום
ראשון בפרשה.
ד .מן האבות ושתי נקודות .
(מילים זהות ,סדר אותיות שונה).

–

- -

העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי‘.

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

שאלה לדיון  :איתא במ “ ב סימן רלו סק “א:
ולפ"ז צריך ליזהר מאד שלא לספר אחר ברכו
דערבית אפילו קודם שהתחיל לברך הברכה
ראשונה אם דעתו להתפלל אז מעריב עם הצבור
ובעו"ה הרבה אנשים נכשלין בזה ,ע"כ.
ויש להסתפק במי שעמד באמצע ברכת המזון
וכבר סיים ברכה רביעית ועוד לא אמר הרחמן,
ושמע את הש"ץ אומר ברכו וענה אחריו ,האם
יתחיל מיד ברכות קריאת שמע כדי שלא
להפסיק בין ברכו לברכות ק"ש ,ואחרי התפילה
ישלים מה שדילג בברכת המזון ,או שימשיך
ברכת המזון כדרכו ואח"כ יתחיל להתפלל?
תשובה  :הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי
שליט"א אמר שימשיך הרחמן אחרי ברכו
ואח"כ יתפלל ערבית .וכן הורה הגאון רבי מנדל
שפר ן של יט "א  .ואמר הט עם שגם דבר י
תחנונים שאחרי ברכת המז ון הם מעני ן
התפילה ואינם נחשבים הפסק בין ברכו לברכת
ק"ש שהכל מענין אחד.
והגאונים רבי נפתלי נוסבוים ,רבי יעקב מאיר
שטרן ,רבי שמאי גרוס שליט"א הורו שיענה
ברכו ויכוון שאינו מתחיל בזה תפילת ערבית
אלא עונה כדרך כל עניה על דבר שבקדושה,
וכשם שחייב לענות כששומע ברכו אחר
שהתפלל .ואח “ כ יסיים ברכת המזון כדרכו
ויתפלל ערבית[ .ואמרתי לו שזה דומה למה
שהבאנו לעיל בשם הגאון רעק “ א סימן רסג
ס ט “ ז בש ומ ע ברכ ו של ל יל שב ת ק וד ם
שהתפלל מנחה ,שיענה ברכו ויכוון שאינו
מקבל שבת בענייתו ואח “ כ יתפלל מנחה.
וקילס הגר“ש גרוס את דברי].
והוסיף הגר“ש גרוס שדבר זה שכיח מאד במי
שהוצרך לנקביו קודם מעריב ,ואחר שנטל ידיו
קודם שבירך אשר יצר אמר הש“ץ ברכו ,דדעת
כמה פוסקים שיתפלל מעריב ואח “ כ יאמר
אשר יצר ,ואין ראוי לנהוג כן למעשה שבדרך
כלל ישכח לברך אשר יצר אחרי התפילה
ויפסיד את הברכה .ולכן ראוי לעשות עצה זו,
שיכוון בעניית ברכו שאינו מתחיל עדיין תפילת
ערבית ,ויברך אשר יצר ואח“כ יתפלל.

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

-מצמרר ומרגש-

הסיפור המצמרר הבא עלה לשולחנם של מרן
הגאון רבי משה צדקה שליט”א ,והגאון הגדול רבי
יוסף חי סימן טוב שליט”א בחודש האחרון!! •
מדובר באחד שמצאו לו תורם מתאים לכליה .אך,
כיון שהנתרם מחזיק טלפון לא כשר סבר התורם
להימנע מהתרומה • הסיפור המלא לפניכם

’

‘

| מפורסם לראשונה בחשיפה בלעדית |

לאחרונה באחת הפעמים שזכיתי לצקת מים
קמיה הגאון המפורסם מוהר"ר משה צדקה
שליט"א ראש ישיבת "פורת יוסף" ,בא לפניו ת"ח
אחד וסיפר דידוע לו מקרוב על עובדא דהוה
באחד שחלה ל"ע בכליותיו ודרש ברופאים
וחיפש בכיליון עיניים תורם להשתלת כלייה,
ומצאו אחד יר"ש שמוכן לתרום לו כלייה ,וגם
בדקו ומצאו שיש התאמה ביניהם ,אך התורם
הציב תנאי קודם למעשה שהחולה לא יחזיק
פלאפון לא כשר ,וכאשר נודע שהחולה מחזיק
פלאפון לא כשר ,שאלוהו אם מוכן להתחייב
להחזיק מכאן ואילך רק פלאפון כשר ,והלה
ביקש כמה ימים כדי לשקול הדבר בדעת ו
ולהחליט ,ובסופו של דבר השיב שאינו מוכן
להתחייב בדבר ,ומוותר על תרומת הכליה ,כי
יודע הוא בנפשו שלא יוכל לעמוד בדבר ,ואמר
הת"ח כי רואים ממעשה זה עד כמה המכשירים
שאינם כשרים ממכרים את האדם עד מוות
כפשוטו.
ואולם אחד הת"ח שנכח במקום טען שלכאו'
כיון שהתורם הציע עצמו והסכים לתרום ,לכן
משום פקו"נ שעלול החולה במחלתו להסתבך עד
מוות ,היה לו חיוב לשקר ולומר שיעמוד בדבר,
כדי לקבל את תרומת הכליה ,ועל ידי כך לצאת
מכלל סכנה.
אך נומתי לו כי ודאי ליתא ,שהרי אין ע ל
התורם חיוב להכניס עצמו לידי חולי ולתרום את
הכליה ,ואטו משום פקו"נ מותר לאסור בני אדם
וליטול מהם את כלייתם כדי לתרום לאחרים,
ומאחר והתורם מתנה בפירוש שמוכן ליתן רק
על דעת כך וכך ,איסור גמור ליטול ממנו הכליה
מבלי לקיים תנאו ,כפי כל נותן מתנה שיכול
להציב תנאים כאלו ואחרים למקבל המתנה.
והנה בגמרא ב"ק (ס ).איתא שדוד המלך הסתפק
האם מותר להציל עצמו בממון חבירו ,ושלחו לו
חכמי הסנהדרין שלכל אדם אסור להציל עצמו
בממון חבירו ,ורק למלך מותר משום דמלך פורץ
גדר .והתוס' (ד"ה מהו להציל) ,פירשו שהספק
האם חייב לשלם כשמציל עצמו בממון חבירו
משום פקו"נ .כלומר שודאי לכתחילה מותר
להציל עצמו בממון חבירו ,רק השאלה האם צריך
אחר כך לשלם .וכן כתב בתוס' רבינו פרץ .וכן
מבואר להדיא בדברי הרא"ש (שם הל' י"ב) ,וכן
כתב הרמב"ן במלחמות (ב"ק פרק הגוזל ומאכיל).
וכן כתב השטמ"ק (ב"ק פא ).בשם הרשב"א (עי'
בתשו' ח"ד סי' י"ז) .וכן דעת הראב"ד ,וכן מבואר
בדברי המאירי .ואולם מדברי רש"י שם מבואר
שיש איסור להציל עצמו בממון חבירו אפילו
היכן שמשלם.
ואם כן היה מקום לומר שדין זה שנוי
במחלוקת הראשונים ורש"י ,שלפי הראשונים
מותר היה לחולה לשקר כדי לקבל את תרומת
הכליה ,אך לדעת רש"י אסור .ברם נראה לחלק
שהרי אף לרש"י על מנת לשלם מותר ,מיהו
בנידו"ד פשוט הדבר שלכו"ע אין החולה רשאי
לשקר ,כי במציל עצמו בממון חבירו ,מחזיר לו
אח"כ את הממון ,וכאן אינו מחזיר את הכליה.
ועוד יש חילוק בין להציל עצמו בממון חבירו
לבין להציל עצמו בגוף חבירו ,שודאי לכו"ע אין
היתר להציל עצמו בגוף חבירו ,ורק בממון
התירו ,אפילו אם היה הדין שלא צריך להחזיר
את הממון .ומכיון שאין חיוב על התורם ליתן את
כלייתו ולהכניס עצמו לחולי כדי להציל אחרים,
לכן אי אפשר לחייבו ולאלצו להוציא ממנו
כלייתו בשקר ,משא"כ מי שיש בידו ממון ויכול
להציל אחרים בממונו ,חייב ליתן להם ממונו על
מנת שאח"כ ישיבוהו לו.

הרב חיים זאיד שליט“א
קוראים יקרים ,אני רוצה לפתוח בשאלה:
” אדם שהולך ברחוב ופתאום חוטף סתירה
מאחורה“ .מה תהיה התגובה שלו לאותו אחד?
התשובה היא” :תלוי“! ואני יפרט.
אם זה אביו ,הוא לא יאמר כלום ולא יעשה
כלום -כיבוד הורים! אבל מאידך ,אם זה היה
חבר שלו הוא היה מתעצבן כמו ’עגבנייה‘ ...כך
זה העולם הזה אם יש לך ניסיון תדע לך שזה
סתירה מאבא שלך...
מספר רבי חיים זאיד
שליט“א:
הרעיון שאני רוצה לדבר עליו
זה בעצם שכל אחד מאיתנו ילך
ויקנה מחר בבוקר משקפיים ,איזה
משקפיים? משקפים של אמונה.
הגיע הזמן שנבין שהעיניים שלנו
רואות לא נכון ,זה לא עולה הרבה
כסף זה בלי זכוכית זה משקפיים
של אמונה.
נסעתי ביום שלישי האחרון
למסו ר שי חה בי רו ש לי ם עי ר
ה ק ו ד ש ,בי ת מ ד ר ש ש ל ה ר ב
מרדכי אליהו זצוק"ל ,ולאחר מכן
יש לי גם שיעור בקריית הרצוג,
ולכן נסעתי לכוון צומת קוקה
קולה -קו  .204הזמן שלי לחוץ כי
השיחה בשעה שמונה וחצי,
ונסיעה מירושלים שעה ,אבל
חשבתי שיש בורא לעולם!!
אני מגיע לצומת קוקה קולה ,מחכה
בתחנה יוצא אוטובוס מכוון בני ברק והנהג
עושה לי" :מלא" ,אני מרמז לו עם היד שאני
יכנס בעמידה ,והוא מחזיר לי "לא" .יכולתי
להתרגז ,אבל אז אמרתי" :בורא עולם זה לא
הנהג ,זה אתה ,ואם תרצה אני יסע ועוד בזמן
הקרוב".
לי די כ מ ה אנ ש י ם ע ו מ ד י ם ו מ ח כ י ם
לאוטובוס ,לאחר שלוש דקות עוד אוטובוס,
והנהג אומר "חבר'ה ארבע מקומות" ,אמרתי
יעלו מי שהיה פה לפני .נשארנו אני ועוד אחד,
שתיכף תשמעו מי זה .הגעתי מלפניו וישבנו
בתחנה.
אומר לי אותו אחד" :הנהגים החצופים
האלו ,מה הבעיה לעלות ולעמוד" .אמרתי לו:
"למה אתה מתרגז ,כעסת? תקח את
המשקפיים שלי ותראה שזה לא הנהג שלא
עצר לנו ,זה בורא עולם שלא עצר לנו" .ואני
אומר לכם קוראים יקרים ,שווה לכם תמיד
להסתכל דרך המשקפיים האלה כי רק אתם
תרוויחו.
למרות זה הוא ממשיך לומר" :מותר לנסוע
ובדרך יעמדו אנשים ,הנהג החוצפן והשקרן
הזה הלוואי שיתקע" .אני אומר לו" :למה כך
אתה אומר ,קודם כל תלמד זכות .מי אמר
שהוא שקרן אולי הוא קיבל הוראה מ'אגד' לא
לעמוד בנהיגה ,וגם אם נגיד שהוא שקרן למה
אתה אומר שיתקע ,למה אני ואתה מושלמים
שכך אתה מדבר?".

מגיע אוטובוס" .מקום אחד" ,אומר הנהג.
ועכשיו תור מי? תורי! ואני עולה .החצוף הזה
עלה אחרי ומה עשה? לקח את ה'רב קו' ,ושילם
לפני ,הנהג אומר לי" :תרד ,אני לא מסכים
יותר" .אני אומר לאותו בחור שעמד איתי
בתחנה" :סלח לי אני לא מכיר אותך ,אבל תגיד
האוזן שלך לא שומעת את מה שאתה מדבר?
הרי אתה אמרת שהשקרן יתקע ,אתה לא
פוחד להתקע?"" .אני ממהר" .וגם
אני משיב לו" :גם אני ממהר,
קצת אמינות יש לי שיחה" ,לא
המשכתי להתווכח איתו ואמרתי
לו נסיעה טובה וירדתי.
תאמינו לי שאילולא הכעסת -
הרסת הייתי אמור לשבת ולרקוד
שם ,אבל ירדתי וישבתי בתחנה
עם אותם משקפיים של אמונה,
ואמרתי" :הכל בורא עולם" .אחרי
שתי דקות מגיע עוד אוטובוס
ריק!! אני נכנס לאוטובוס ומרוב
מקום התחלתי לטייל באוטובוס
ולהכין את השיחה שיש לי...
ליד צומת מסובין יש עליה ,ויש
שם גם רמזור ,ליד הצומת אני
רואה למטה את האוטובוס לפני
תקוע עם כל האנשים למטה,.
ששם נמצא אותו בחור רציתי
להוציא לו פתק "מי ששקרן
נתקע"...
תתארו לעצמכם שהייתי מתעצבן ועושה
בלאגן ,לא הייתי מגיע לשיעור בזמן .אבל בסוף
מה יצא? שהוא לא אכל בחתונה ,ואני הגעתי
לשיחה בזמן.
רבותי! למה באנו לעולם? לאכול לשתות?
ליהנות או לסבול? תקשיבו טוב ,אומר המסילת
ישרים משפט שאני בטוח עכשיו שכולם
אומרים" :כי האדם לא נברא אלא לקיים
מצוות ולעמוד בניסיונות"  .מה זה "קשה לי",
אין כזה דבר! אדם בא לעולם כדי לעמוד
בניסיונות אתם קולטים? אצל אחד זה ניסיון
של בריאות ,אצל אחד זה ניסיון של בעל ואחד
זה ניסיון של אישה.
ממשיך המסילת ישרים ואומר עוד משפט:
"כי האדם לא בא אלא להתענג על השם
וליהנות מזיו שכינתו" .לכאורה ,איך זה מסתדר
להתענג על השם עם נסיונות? הרי אחד שיוצא
לשידוכין חמש שש שנים ואין כלום ,יקרא
ליהנות על השם??
תשובה :משקפיים של אמונה .זה פשוט,
כוון שאדם מבין שהכל זה בורא עולם ,הניסיון
הופך להיות תענוג .הבנו? ברגע שהבן אדם
לובש משקפיים של אמונה ומבין שנאבד לו
מאתיים שקל ,שיחשוב :זה בורא עולם!! הוא
רק עשה לך ניסיון שיהיה לך קרבת השם.
קשה! אין מה לעשות בשביל זה באנו לעולם,
ולכן תשמח על זה .ואני הקטן והדל השתדלתי
לעמוד בניסיון ולקבל את הישועה שלי .פלא
פלאים! זה החיים שלנו.

החצוף הזה
עלה אחרי
ומה עשה?
לקח את ה'רב
קו' ,ושילם
לפני ,הנהג
אומר לי:
"תרד ,אני לא
מסכים יותר".

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‘

’

‘

”ויקח קרח בן יצהר בן לוי ודתן ואבירם
ואון בן פלת בני ראובן“ (במדבר טז ,א)

או בפקס:

80-7743098

הרב חיים זאיד שליט“א

מספר מגיד המשרים רבי חיים זאיד
שליט“א:
שמעו סיפור פלא פלאים.
קרוב משפחה שלי 'אשר' חיתן את הבת
שלו ,ואני גם חתנתי את הבת שלי לפני כמה
חודשים .הזמנתי את אשר הוא הגיע ,שם
מעטפה ,כמקובל אצל כל אחינו בית ישראל.
כמה הוא שם? ארבע מאות שקל .לקחנו את זה
לזוג ,כמובן.
כמובן הוא לא שילם סתם,
אלא בגלל שהוא חיתן את ביתו
לאחר כמה שבועות והוא הביא לי
הזמנה ,שגם כתוב בה:
"השתתפותם תיסב לנו עונג רב"...
חלק מהתענוג זה להחזיר כמה כסף
קבלת.
ותדעו לכם" :שאדם שקיבל
כסף מחברו או מקרובו הוא חייב
להחזיר לו את זה הלכתית משום
'דמי שושבנות' ,ותובעים את זה
בבי"ד!!"
טוב .אני מכין מעטפה עם השם
שלי .וכותב לידידי הרב אשר ברכת
מזל טוב וכו' וכו' ,כמה שמתי לו?
חמש מאות שקל.
אני חוזר מנתניה ואני אחרי
שיחות כל היום .החתונה של קרוב
שלי אשר הייתה באולמי 'היכלי
הפאר' ('היכלי מלכות'  -לשעבר) ,לצערי
התבלבלתי וחשבתי שהחתונה בווגשל ,אני
מגיע לווגשל וקודם כל אמרתי אני אכניס את
המעטפה ואז אכנס ,והנה שמתי את המעטפה
בכספת ונכנסתי .אני מחפש ציבור תימני ,ולא
מוצא .ואז גיליתי שטעיתי באולם .מה עושים
עכשיו? זה חמש מאות שקל!!
אמרתי אני אלך לאבא ויגיד לו שיתן לי
את המעטפה ,ואני שואל מי הוא האבא של
החתן? והצביעו לי עליו .הלכתי אליו ואמרתי
לו" :שלום" ,הוא מסתכל עלי ואומר לי "הרב
זאיד ,באת לחתונה לא הזמנו אותך בכלל וכל
הכבוד לך שבאת" ,והוא מחבק אותי ואני אומר
לו וודאי תודה.
אני מנסה להשחיל מילה והתחלתי לומר:
"תשמע ,הכנסתי מעטפה"" ,מה? גם מעטפת
הכנסת? לא היה צריך איזה זכות" ...סגר אותי
לחלוטין .אמרתי בורא עולם אני שם משקפיים
של אמונה שהחמש מאות שקל האלו שייכים
לאותם בני זוג ,אני מנוס.
אני יוצא החוצה ומתקשר לאחותי ושואל
אותה איפה החתונה של אשר? והיא ענתה לי
ב'היכלי הפאר' ,ואז ספרתי לה מה קרה .אני בא
להיכלי הפאר ,אבל אין לי מעטפה ...למחרת על
הבוקר הכנתי מעטפה עם חמש מאות שקל
והבאתי לו את הכסף ...עד כאן סיפור יפה...
תשמעו טוב.
עבר שבוע וחצי ואני מקבל טלפון" .שלום
הרב זאיד ,מדבר האבא של החתן" ,אמרתי אולי

הוא רוצה להחזיר ...והוא אומר לי" :אני פשוט
מודה לרב שאפילו שלא מזמינים את הרב ,הרב
מגיע ,ואני רוצה לומר לך משהו :בזכותך
השלמתי עם חבר שלי שלא דברתי איתו חמש
שנים".
שמעת? בזכותך!! כן בזכותך!!
"מה קרה"? אני שואל.
ואז הוא מספר לי סיפור" .תשמע הרב,
אותו החבר שלי ,לפני חמש
שנים עשיתי לו טובה גדולה
מאוד ,שפטרו אותו מהעבודה,
ובמקום להביא לבן שלי את
מקום העבודה הבאתי לו את
העבודה .וחתן אחר כך את הבן
שלו ,והוא בשיא חוצפתו לא
שלח לי הזמנה ,כמה חיכתי אבל
ל א ק בל ת י ה ז מ נ ה  .ל מ ח ר ת
ר א ית י א ותו בר ח וב ו פש ו ט
הלכתי הצידה וגם הוא הלך
לצד ,ומאז חמש שנים אני לא
מדבר איתו.
פתאום אני חושב שבעצם הרב
זאיד לא מוזמן ,ואף על פי כן
הגיע לחתונה שלי ,והביא גם
מעטפה של חמש מאות שקל.
ובעצם  -גם אני הייתי צריך
ללכת לחתונה ולומר מזל טוב,
שהרי זה חבר שלי.
ואז הרמתי טלפון אליו .הוא היה בהלם.
אמרתי לו ,שלפני חמש שנים הוא לא הביא לי
הזמנה .והוא עונה לי" :אתה לא מתבייש אני
הבאתי לך ואתה לא באת?"
בסוף התברר ,שהוא שלח למקום שבו היה
גר פעם .מחלו על העבר ,והחליטו לקבוע מקום
להפגש".
הוא אומר לי" :הרב זאיד אני מבקש
בקשה ,הרי חמש שנים אני לא מדבר איתו
והורדתי את הראש למרות זאת דברתי איתו,
ועכשיו זה עת רצון .אנא תן לי ברכה ,יש לי בן
מעל הבן שהתחתן שתקוע בשידוכין".
אמרתי לו "ברגע שאתה מקבל משקפיים
של אמונה והשלמת עם משהו תבוא הישועה
ותראה".
יומיים לאחר מכן אני הולך ברחוב רבי
עקיבא ,נכנסתי לחנות לקנות זירו .אחד פוגש
אותי ואומר לי" :כבודו הרב זאיד?" אמרתי לו
"כן"" ,כל הכבוד לך אתה באת לחבר שלי בלי
להזמין אותך ועוד הבאת מעטפה עם כסף ,ישר
כח".
הוא אומר לי" :הרב תברך אותי ,זאת שעת
רחמים" ,אמרתי לו "יש לך בת?" הוא עונה לי:
"כן"" .יש לי שידוך! הבן של חבר שלך!!"
והפגישה הראשונה הייתה ביום חמישי
לפני שבועיים...
חמש מאות שקל! משקפיים של אמונה,
גם השלמנו ,גם היה שידוך וגם אני יקבל אלף
דולר .לא שווה??!!

אני מנסה
להשחיל מילה
והתחלתי
לומר" :תשמע,
הכנסתי
מעטפה"" ,מה?
גם מעטפת
הכנסת? לא
היה צריך איזה
זכות"...

שבﬨ שלו>ם ומבורך

‘

’

סיפר רב אחד שנסע פעם לדרום אפריקה ,והנה יום אחד כשהוא מהלך ברחוב ,ראה אותו איזה
גוי ועמד והסתכל עליו ומדד אותו ,שאלו הגוי :האם אתה יהודי? אמר לו ,כן .אתה יהודי? כן.
אמר לו הרב נו ,מה קרה? אמר לו הגוי ,מה נו ,אני קורא בתנ"ך שהעם היהודי הם הבנים של
הקב"ה ,ואף פעם לא ראיתי איך נראה בן של הקב"ה ,פעם ראשונה אני רואה יהודי ,אז אני
מתלהב[ .ימי השבועות בהלכה והגדה]
מסופר שבשנת תקי''ב היה לא עלינו ,קטרוג על העיר מזיבוז עירו של הבעש''ט .אנשים רבים,
נשים וטף חלו במחלות שונות ,וכמה מהם היו גוססים ר''ל ותהי צעקה גדולה בעיר ,כי אין בית
שאין שם חולה אחד או שניים.
ויבואו אל מורנו הבעש''ט ויבכו במר נפשם על החולים ,ויתחננו בפניו להרבות בתפילה עבורם.
ויען הבעש''ט :שהוא אינו יכול להושיע להם בזה ,ורק הם בעצמם יכולים להציל את החולים,
להחליש או גם לבטל את רוע הגזרה ...תמיד עבודת ישראל עמך עושה רצון להחליש את הגזרה
ולבטלה .ועבודת ישראל שהיא עומדת תמיד לפני ה' יתברך לעשות רצון טוב ,הם אותיות
שבתורה ,שהם בשני אופנים :אמירת אותיות שבתורה וספר תהלים וכתיבת ספר תורה שבה
ישתתפו כולם( .אגרות קודש ,האדמו''ר הריי''צ ,חלק ו')
מספרים ,כי מרן הגה“ ק רבי מסעוד אביחצירא זיע“ א לא העז לספר לאביו מרן ה'אביר יעקב'
זיע“ א כי כתב פיוט ,על אחת כמה וכמה שלא העלה בדעתו לשורר את הפיוט בשולחן השבת
של אביו ,לגודל היראה שהיתה לו מפניו .והנה באחת השבתות התארח בביתו של 'אביר יעקב'
אחד מגדולי תלמידיו ,שהיה לו גם יד והבנה בפיוטים .ניגש אליו רבי מסעוד ולימד אותו את
הפיוט אשר חיבר ,וביקש ממנו שבסעודת ליל שבת ,יפייט את אותו פיוט .ואכן בסעודת השבת
כשהחל אותו תלמיד לשורר ,הטה 'אביר יעקב' אוזנו לכל אותם רמזים עמוקים שבכל תיבה,
ואף הבחין כי חמשת בתי הפיוט מרכיבים את המילה 'מסעוד'.
ה'אביר יעקב' פנה אל התלמיד המשורר והתעניין האם פיוט זה משל רבי מסעוד ארוואח זצ"ל
שהיה מגדולי הפייטנים מיוצאי תאפיללת .ומששמע כי פיוט זה חיבר לא אחר מאשר בנו יקירו
קרא לעברו בשמחה מתוך גילה" :חכם בני ושמח לבי".
כן נותרו כמה מפיוטיו החשובים ,אשר קובצו מכבר בספר 'יגל יעקב' ,הוא קובץ הפיוטים של
צדיקי המשפחה הק' ,שבהם הוגים צדיקים מופלגים לצד פשוטי ההמון העממי ,וכשם שכל
אדם מוצא בהם טעם ,כך בכל פעם שהוא ממשמש בהם הוא מתענג על טעם חדש.
בספר ''שומר אמונים'' מסופר על אחד מגדולי צדיקי הדור שהאיר את העולם בצדקותו
ובקדושתו ,ובתחילת עבודתו נאחזו בו בלבולי אמונה ,רחמנא לצלן ,והבעל-שם-טוב זי''ע צפה
זאת ברוח קדשו ,וביודעו את כוחו של אותו צדיק לאיזה מדרגה נעלה הוא יכול להגיע ,נסע
במיוחד למקומו של אותו צדיק ,וניגש אליו ואמר לו'' :גם על זה עליך להתפלל לפני השם
יתברך ,''...היינו ,שגם על עצם האמונה צריכים לבקש מהשם יתברך שנזכה לאמונה טהורה,
לבטחון חזק ואיתן בו יתברך .ואותו צדיק אמר שהבעל-שם-טוב הציל את נפשו על ידי זה .עד
כאן (נר לרגלי)
כששהה הגאון רבי יחזקאל אברמסקי זצ''ל בגלות סיביר ,הוא הגיע כשרק בגדים קלים מכסים
את גופו .נוסף לכך ,היה עליו לרוץ יחף על השלג בכל בוקר ,וכל זאת ,כשהטמפרטורה הגיעה
לעתים לארבעים מעלות מתחת לאפס .אנשים רבים קפאו מקור ומתו.
נשא הרב עיניו לשמים ואמר'' :רבש''ע ,אמנם 'צנים ופחים ביד אדם' ,כי בידו של אדם להשמר
מהם ,אבל במצבי היום בטל טעם זה ,כי הרשעים הללו אינם מניחים לי לחמם את גופי .נמצא,
שחובת השמירה חוזרת אליך ...אם כן ,אני מתחנן' :שמרני קל כי חסיתי בך'''.
וראה זה פלא ,הרב ,שבילדותו היתה אמו עוטפת את גופו בצמר גפן מחמת חולשתו ,והיה
מצטנן מכל רוח מצויה ,לא חלה שם אפילו פעם אחת!

אחרי שהבאנו בפניכם מעט מהסיפורים המרגשים המגיעים לשולחן
המערכת ,נותרו בסייעתא דשמיא חמישה עשר פרשיות בלבד! המחיר
לפרשה הוא מאה חמישים שקלים בלבד!!.

אפשרויות הנצחה נוספים:

הקדשת עמוד–  022שקלים.
הקדשה רגילה–  02שקלים.
הקדשת חומש–  022שקלים.
הנצחת מהדורה -עד  00222שקלים.
הבהרה חשובה!! :הכסף לא הולך חלילה למטרות חול אלא הכל קודש קודשים
למען הוצאת הספר וכל המסתעף לכך 0כמובן.

ניתן ליצור קשר בפלאפון– 200-4578707

למה ממונו של קרח ועדתו נבלע
באדמה והלא המתחייב מיתה וממון או
מלקות וממון נידון בעונש החמור
בלבד ,וכיון שנתחייב קרח מיתה לא
היה צריך להיענש בממונו?
בני קרח לא מתו וממילא ירשו את
אביהם ולכן נענשו ממון

עלה בדעתי בס"ד ליישב שאף על פי שהמתחייב מיתה
וממון ,נידון בעונש החמור ,שנא' (דברים כ"ה ב') "והכהו
לפניו כדי רשעתו במספר" ודרשו חז"ל (כתובות לז .מכות
ד ).משום רשעה אחת אתה מחייבו ,ואי אתה מחייבו משום
שני רשעיות ,מכל מקום הנה נאמר "ובני קרח לא מתו" (כ"ו
י"א) וידוע פירוש רש"י שבני קרח היו בעצה תחילה ובשעת
המחלוקת הרהרו תשובה בליבם ,לפיכך נתבצר להם מקום
גבוה בגיהנום וישבו שם[ ,ועיין בבא בתרא ע"ד ע"א] .ואשר
על כן ,בשעה שקרח נבלע באדמה ומיד מת ,ובניו לא מתו,
הרי שבניו ירשו את כל רכושו ,ולפי זה כיון שהם לא מתו
כמאמר הכתוב ,לכן נענשו עונש ממון שיאבד כל רכושם,
והבן כי זה נפלא.

ממונם אבד כדין ממון עיר הנידחת
שאסור בהנאה

העולם מתרץ שהיה לקרח ועדתו דין של עובדי עבודה זרה
כעיר הנידחת שכל רכושם אסור בהנאה ,וכיוצא בזה כתב
בספר צפנת פענח שאת מחתת קרח עצמו לא לקחו לציפוי
המזבח ,מפני שהיה כשלל עיר הנידחת ולפיכך נבלע אף
הוא ,שהרי אפי' מחט שהיתה שאולה ביד ישראל מידם
נבלעה עמהם.

ממונם אבד לפי שגרם להם להתגאות
ולחלוק על משה

הגאון ההפלאה בחיבורו פנים יפות מבאר שבאמת לא היה
להם בדין להפסיד את רכושם ,משום דקי"ל דאין מיתה
וממון בדבר אחד ,אלא טעם טביעת הממון משום שהוא גרם
להם להתגאות ,ואמרינן בסנהדרין (נד" ).ואת הבהמה
תהרוגו" משום שהביאו לאדם תקלה על ידה ,וכיון שנתגאו
על ידי רכושם לא היה ראוי הרכוש להיטבע מחמת עצמן
אלא מחמת חיוב הבעלים שבאה תקלה על ידן ,והיינו
דכתיב "ואת היקום אשר ברגליהם" שהעמידן על רגליו (שם
קי ,).שהם העמידום למרוד במרע"ה.

יש אומרים שקרח לא נבלע אלא רק
לאחר מכן

עוד מתרץ הפנים יפות ,לפי דעת רבי יוחנן (שם) שקרח
עצמו לא היה מן הבלועים ולא מן השרופין ,ולכך נאמר
"ואת כל הרכוש אשר לקרח" ולא נאמר את כל היקום אשר
ברגליו ,משום דקרח לא מת ,כיון שלא קיבל התראה ,אבל
ממון אין צריך התראה ,אף שמת קרח אחר כך במגפה כמו
שפירש"י ,שנא' בפרשת פנחס (כ"ו ,י') "ותבלע אותם ואת
קרח במות העדה" ,משום שנתחייב אחר כך מיתה כמו כל
העם שאמרו אתם המיתם את עם ה'.
ניתן להשיג את הספר ”אשכול יוסף“
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