בזמן התפילה וספר תורה

אין לקרוא את העלון

כניסת שבת42:91 :
שקיעה84:91 :
צאת החג92:92 :
רבנו תם95:04 :
הזמנים ﬥפי
אופק נתיבות

העúון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעוúם

מוקדש úע"נ מור אבי רבי משה אלפסי בן עישה ז"ú

האם מותר לקבל הודעות
על תקלות ברשת החשמל

קרוב לכניסת השבת

שאלה :אשה חרדית עובדת בחברת החשמל במערכת
קבלת הודעות טלפוניות בדבר תקלות ברשת החשמל,
והיא מעבירה את ההודעות למוקד שמשם שולחים
עובדים לתקן את התקלות במקומן .ובדרך כלל משעת
קבלת ההודעה עד לתיקון בפועל עוברים עד ארבע

שעות .ובימי שישי עובדת האשה עד השעה ,03:21
ובימי החורף הקצרים כאשר השקיעה היא בשעה , :::1
מסתבר מאד שהעובד שייצא לתקן את התקלה לא יסיים
את העבודה לפני השקיעה ,ומאחר שרוב העובדים הינם
יהודים נמצא שיחלל את השבת ר“ ל .האם מותר לאשה
להמשיך לקבל הודעות עד לשעה  03:21או לאו.

—

תשובה :הגאונים הגדולים רבי חיים קניבסקי ורבי

—

נסים קרליץ שליט“ א השיבו שאכן האשה צריכה לחוש
לאיסור ” לפני עור “ ולא להעביר הודעות על תקלות
בשעה מאוחרת וקרובה לכניסת השבת ,אם מסתבר

שהדבר יביא את העובד לידי חילול שבת .וכן הסכימו
הגאונים רבי יצחק זילברשטיין ,רבי מרדכי גרוס ,רבי

-

–

יעקב חיים סופר ,רבי משה שאול קליין ,רבי שלמה זלמן
אולמן ,רבי יעקב מאיר שטרן שליט“א.

חי ה :הם העב

הק

הי ב ק

?

ואילו הגאון רבי שמאי גרוס שליט“א השיב שיש לצדד
להקל בזה ,דכמה ספיקות יש בדבר :א .שמא יזדרז

ב ע עב  :היכן צינ

החי ה
חיה?
פ ן החי ה :ע
קט :

ה קם ה

הק יב ק בן בע
כן ה

ם .היכן צינ

הק יב בע י

הק יב

ויסיים את העבודה לפני שבת .ב .שמא העובד שייצא ע“י

ין כן חיה זבחים

הודעתה הוא גוי .ג .שמא יש חשש פיקוח נפש בתיקון
החשמל באותו המקום שלגביו נמסרה ההודעה .ד .שמא

המדור בחסות :ת“ת אשדוד | כל הלבוש לבן תורה במחירים מיוחדים
רחוב :חסדא אשדוד | טלפון250-677-1058 :
העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי‘.

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

העובד הוא בגדר ישראל מומר ,ומצאנו בפוסקים סברא

זו שאין איסור מסייע בישראל מומר.

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 ,ורדה בת זכרונה ,ניסים בן חווה.

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

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

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

להקדשות:
250-4578757

תורמים -ורואים ישועות!!

אם היו בני אדם מרגישים...

"אדם שעושה שלא על מנת
לקבל שכר ,אלא מאהבתו לבורא
יתברך ,שמרגיש זכות ועונג
לקיים את רצונו ,מקבל הרבה
הרבה יותר"

אמרו במשנה (אבות פ"א מ"ג)" :אל תהיו כעבדים
המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס ,אלא הוו
כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל
פרס" .ויש לשאול ,מה החיסרון בזה שאדם מקיים
מצוות כדי לקבל שכר? הרי בנוהג שבעולם ,כל עבד
או משרת שעובד לאדונו ,מקבל משכורת חודשית
עבור עבודתו ,אם כן מדוע בקיום המצוות לא יהיה
כך?
אלא משלו בזה משל ,למושל עיר נכבד ונעים
הליכות ,מאיר פנים לכל אחד ומחבב את בני עירו
מאוד ,ועושה לילות כימים למעלה מחובתו כדי
לעשות רצונם ולשמחם .ביום מן הימים ,חש המושל
צורך לפוש מעט מכל ריצותיו ועיסוקיו ,על כן נסע
לבית מלון לשבוע ימים .בראות בעל המלון שמושל
העיר הגיע אליו ,ציוה על המלצרים שישרתוהו על
הצד הטוב ביותר ,וימלאו כל בקשותיו .הגישו לפניו
מהמאכלים המשובחים ביותר ,מינים ממינים שונים,
כיד ה' הטובה עליהם .לאחר שבוע ימים פנה המושל
אל בעל המלון ברוב תודות ,ושילם בשמחה את כל
החשבון הגדול .לשנה הבאה שוב רצה המושל לצאת
לנופש ,והפעם בחר לו מלון אחר .בראות בעל המלון
שהמושל בחר דוקא את מלונו ,כיבדו בכבוד גדול
וציוה על המלצרים שישרתוהו ויאכילוהו וישקוהו
במטעמים חשובים עד בלי די.
לאחר שבוע ימים שאכל ושבע ודשן ,ניגש אל בעל
המלון והודה לו מאוד ,ובא לשלם את מלוא התשלום.
אולם בעל המלון עמד בתוקף על כך ,שאינו מוכן
לקבל ממנו כל תשלום! "הלוא לזכות ולעונג הוא לי
לשרת את אדוני המושל ,וחלילה לי לקחת כסף עבור
זה ,תודה למושל שהואיל בטובו לבוא אל מלוני ,הלוא
כבוד ופרסום הוא לי ,שהמושל הנכבד בחר דוקא את
מלוני" .כשראה כן המושל ,חש את גודל אהבתו
והערכתו של בעל המלון כלפיו ,וביקש ממנו את
כתובת מגוריו .מאז ,בכל חג או שמחה שהיתה בבית
בעל המלון ,כחתונת בניו ובנותיו ,היה שולח לו
המושל מתנות יקרות ערך מאוד ,שעולים עשרת
מונים ממה שהיה אמור לשלם על האוכל והשרות
שבבית המלון .נמצא אפוא ,מי הרוויח יותר? בעל
המלון הראשון או השני? בודאי שהשני ,כי אמנם
הראשון קיבל את כספו המגיע לו בסוף האירוח ,אבל
השני קיבל פי כמה וכמה יותר.
והנמשל ,אדם שעושה מצוות במטרה לקבל שכר,
יקבל כפי שכרו המגיע לו בלבד עבור המצוה ,אבל
אדם שעושה שלא על מנת לקבל שכר ,אלא מאהבתו
לבורא יתברך ,שמרגיש זכות ועונג לקיים את רצונו,
מקבל הרבה הרבה יותר ,כי המלך חפץ בו ואוהבו
אהבה יתירה.

’

‘

הרב יעקב שי
אהבת ישראל היא מצוה חוקית ,כלומר שאין
בה טעם ,כמו בשר וחלב ,ושעטנז ,וטומאה וטהרה,
ולכן אין תירוצים ואין כלום ,אלא החוק קובע לאהוב
כל יהודי .וזה מה שכתוב בפסוק ואהבת לרעך כמוך
” אני ה' ” כלומר כך קבע ה' יתברך (בשם הסבא
מקלם זיע''א).
במחשבה ראשונה ,כשאומרים לחבר אני
אוהב אותך כי ה' ציוה ,זה קצת מעליב ,כי מונח
במלים האלה :באמת ,אין מה לאהוב
בך ,ורק כי ה' ציוה אני אוהב אותך.
ולכאורה היה עדיף למצוא בכל אחד
את הדבר הטוב שבו ,ובגלל אותו דבר
לאהוב אותו ,ולא לאהוב רק כי ה'
ציוה?
אבל באמת אם נתבונן בעומק,
ההיפך הוא הנכון .אם אני אוהב אדם
כי הוא נחמד ,יפה ,בעל מידות ,ירא
שמים ,או כל סיבה ומעלה שלא
תהיה ,אני לא אוהב אותו ,אלא מכיון
שאני אוהב את עצמי ,הרי נחמד לי
להיות במחיצתו .וזה גרוע מאד ופוגע
מאד ,שאין לי אהבה אליו ממש אלא
למעלות שיש לו.
ורק כשאוהבים כי ה' ציוה ,בלי
סיבה ובלי לקוות לאיזו שהיא תועלת,
אז יש אהבה אמיתית .וזה כאהבת
אדם לעצמו ,ואב לבנו ,שלא משנה
מה יהיה אני אוהב .וזה גם ההבדל בין מצוות
'ואהבת לרעך' על פי ציווי ה' ,לבין 'ואהבת' כמו שגוי
אוהב .כי גוי אוהב בגלל שזה לא יפה ולא נאה
לשנוא ,וממילא הוא לא אוהב את חבירו ,אלא הוא
אוהב את עצמו ,שלא נאה לו לא לאהוב.
מספר מגיד המשרים רבי יעקב שי שליט “א,
סיפור מפעים ממש פלא פלאים:
”שמעתי סיפור מרגש ממורה שמלמדת באחד
מבתי הספר המוכרים בבני ברק ,ממש סיפור
מרטיט ומיוחד במינו:
” לפני כשנתיים בערך ,הייתה לי בכיתה נערה
עם עיוות גדול בפנים ,ובתחילה קיבלו אותה
בהבנה ,אבל לפתע קמה אחת ’ מלכת הכיתה ‘
וסימנה אותה באיקס גדול ,ומאז כל המצב התהפך.
” הבנות התחילו לסחוט אותה ולצחוק עליה.
אותה נערה הרגישה ממש לא נח בכיתה ,וכמה
שנסיתי לדבר ולדרבן וכל מה שידעתי ספרתי להם,
אבל לא עזר לי שום דבר .הם המשיכו לצחוק.
לפגוע ולהשפיל במלא המובן.
” כבר הגיע מצב שהילדה פשוט הפסיקה לבוא
לכיתה מרוב צער ,והיא לא יכלה לשאת את כל
הפגיעות ואת כל הירידות שיצרו לה בכיתה,
ובמקביל התחלתי לקבל טלפונים מהאבא והאמא,
והם אומרים שהתקיים בהם המאמר ’ כי לקינו
בכפלים ‘ ,גם התמודדות עם הבת הזאת ,וגם לא
קיבלו אותה בכיתה בהבנה ובשמחה .וממש צער
גדול שאף אחד לא יכול לתאר ,הצטערתי יחד
איתה ובאמת לא ידעתי מה לעשות .או יותר נכון לא

יכלתי לעשות דבר.
” בעלי חזר מהכולל ערב ,ואני מספרת לו על
הטלפון של האמא והתייעצתי איתו .בעלי אמר לי,
שלכל הדברים הללו יש לשכת הגזית ברח ‘ חזון
איש  ,5ביתו של מרן הרב שטיינמן זצ“ ל ,ואכן הלכנו
ונכנסו להתייעצות בביתו.
” בעלי נכנס פנימה וסיפר לו את כל הסיפור.
התגובה הראשונה שלו הייתה מאוד מביכה .הוא
פרץ בבכי נורא .לאחר כמה רגעים
כשהוא נרגע ,אמר” :יש לי פתרון“.
” קצת רקע .הסדר בכיתה שלי הוא
שפותחים את הבוקר בתפילת
שחרית ,אחרי זה נוטלים ידיים
לארוחת בוקר ואחר כך מתחילים
הלימודים.
”אמר הרב שטיינמן ,מחר שאני אבוא
לכיתה ,אני או מר לבנות שאי ן
תפילה ,ומיד נוטלים ידיים אוכלים
ומתחילים את הלימודים .ושהבנות
ישאלו אותי מה נשתנה יום מיומיים
שמזה כמה שנים אנו לא מכניסות
אוכל לפה לפני התפילה ומה קרה
הפעם? אז ,בזמן זה אני אקרא להם
בנביא ,בהפטרת חזון שהקב “ ה
אומר שהתפילה והכל מאוס עליו,
והוא לא רוצה את זה בגלל שחרבה
ירושלים .ופה אני אומרת להם
שהתפילה שלהם ,במצב כזה שהם יכולים לדחות
בת מהחברה ,ועל אחת כמה וכמה בת שיש לה
נכות ,ובלאו הכי הקב“ה לא שומע את התפילות ,ומן
הסתם שזה תפילה לבטלה וברכות וגם שם שמיים
לבטלה וחבל על הזמן היקר הזה.
” ואכן מה שאמר עשיתי .כל הכתה הפכה
כמרקחה ,מה זה ההחלטה הזאת שהלימודים
בכיתה בלי תפילה ,והתעקשתי עם הבנות שאין
תפילה ומיד נוטלים ידיים לארוחת בוקר וכך היה.
ואז התחלנו ללמוד ,וכשיצאתי להפסקה וחזרתי
כבר ראיתי שינויים.
” שני מכתבים עמדו להם על השולחן ,אחד לי
ואחד לבת ולהוריה ,ובמכתב כל הבנות חתמו שהם
תפסו את הטעות שעשו ,ומתחרטות חרטה גמורה
על מה שעשו ,והם מקבלים על עצמם שלא רק
שלא יחזור על עצמו המקרה הזה אלא גם יקפידו
להבא בכל דבר ועניין שיהווה כחשש בפגיעה ביציר
כפיו של הקב“ה.
” בשלב מסוים אמרתי לבנות בכיתה שזה
הייתה הוראה של מרן הרב שטיינמן זצ“ ל ,ואז לא
הייתה להם יותר ברירה .ואף אמרתי להם שבמכתב
הזה הם נהפכו בעצם להיות בעלי תשובה גמורים
עם חרטה וקבלה לעתיד ,ובעקבות כן אפשר
בינתיים להחזיר את התפילה לקדמותה.
” התפילה הזאת הייתה ברמה כזאת שתפילת
נעילה הייתה קטנה לעומת הדמעות שהיו שם.
שהראו את ההרגשות של החרטה בלב וקבלה
מעשית של כל בת ובת“.

ופה אני אומרת
להם שהתפילה
שלהם ,במצב
כזה שהם
יכולים לדחות
בת מהחברה,
ועל אחת כמה
וכמה בת שיש
לה נכות

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

הסיפור שמסעיר את כל העולם!!

הסיפור הבא הסעיר את כל העולם כולו ,ומתפילת נעילה ,ממש כל מה שאדם אומר לפני
בדיוק לפני כשבוע וחצי ,באחד מהימים החמים פטירתו מהעולם .בזמן זה המחשבות אשר עברו
לנו בראש זה מה ואיך יהיה עם הילדים שלנו
שירד לארצנו ,בחוף הכנרת שבטבריה.
לאחת הישיבות היה צריך להגיע גביר מכובד בבית .מי ידאג להם ,מי יחנך אותם מי יסביר להם
מחוץ לארץ ,ולכן ראש הישיבה ,הגאון רבי משה בן שאבא הלך לים ופשוט לא חזר כי בורא עולם לקח
שושן שליט"א ,הזמין אותו לטבריה כדי ליהנות אותו.
"וכמובן ,שמתחילתו של ההסתבכות נשאנו
מנופיה של ארץ ישראל וגם לקחת אותו לחבר
שלו המחזיק בסירה ממונעת ולעשות לו סיור את עינינו תפילה לבורא העולם שיוציא אותנו
מצרה לרווחה ,ומאפילה לאורה
לאורך הים .השעה שנקבעה הייתה
בלי שום נזקים בנפש .בכינו כולם
לחמש וחצי בערב.
קראנו קריאת שמע
ראש הישיבה הגיע עם תלמידו
כמו ילדים ,בדמעות שליש
כשעה קודם לזמן ,בשעה ארבע וחצי וידוי ,וכמה קטעים
החונקות את האווירה .זה היה
ומתפילת
ועד שיגיע הגביר אמר לחברו שיתניע מהסליחות
מעמד מרגש מצער ומדאיג כאחד.
את הסירה ויעשו מעט סיבוב כך נעילה ,ממש כל מה מחלנו לכל מי שלא רק חשבנו.
עשינו חשבון נפש וכמובן הגענו
שיקבלו את הגביר שהם כבר בתוך שאדם אומר לפני
הים.
למסקנא אחת ויחידה שאנו
פטירתו מהעולם.
נמצאים כעת בידיו של הקב"ה ואם
ל ס יר ה ע ל ו רא ש ה י ש יב ה ,
תלמיד מהישיבה ,חברו מהסירה ,בזמן זה המחשבות
הוא רוצה ,אז הוא ואך ורק הוא יכול
אשר עברו לנו
להוציא אותנו מפה.
אביו ואחיו .ונסעו לשיט קטן בעומק
הכנרת .הם חשבו שזה יקח רבע בראש מי יסביר להם "הזמן חלף ,וצפו להם דאגות
וחששות לחוד .איך ימצאו אותנו?
שעה אך את התוצאות אף אחד לא
שאבא הלך לים
אנו נמצאים בעומקה של הכנרת
ידע .או יותר נכון ,לא ניבא.
ופשוט לא חזר כי
ללא שום חוף באופק ממש מצב
לפתע בלב ים ,מרחק 7
בורא עולם לקח
אבוד לגמרי.
קילומטרים מהחוף אירע האסון.
אותו.
"אבל כמובן התפילה לבורא עולם
לפתע הם מצאו את עצמם מתחת
לא חזרה ריקם .ואז זה קרה.
למים כך שהסירה התהפכה
מלמעלה ללמטה כשהיא משליכה אותם ללב הים לקראת השעה רבע לאחד בלילה אנו שומעים
חשופים ,ללא שום חגורות הצלה או אמצעי חילוץ .ספינת משטרה שטה לה באזור שבו היינו ופשוט
כמובן שהיה בסירה ,אבל בגלל שהיא התהפכה צעקנו כולנו יחד .התלמיד שלי שכבר בקושי יכל
להיאחז בספינה אמר לי שאין לו כבר כוחות והוא
לה כל התכולה נפלה לתוך מצולות הים.
"באיזה שהוא שלב" ,מספר ראש הישיבה ,מתכונן להחזיר את נשמתו לבורא העולם .אמרתי
"נאחזנו כולם בסירה מנסים לתפוס תנוחה נוחה ,לו שלא יאבד תקווה וכי מגיעה לאזור ספינת
אבל השעה המאוחרת שנראתה לה הייתה די משטרה ,ובאמת זה מה שעורר אותו מעט מהמצב
מלחיצה .רבע לשש .הגביר שראה שאין אנו באים העגום בו הוא וכולנו היינו נמצאים.
"גודל הנס שהיה כאן זה שהשוטרים בספינה
חזר חזרה לשדה תעופה בטיסה הקרובה שהייתה
לו ,ובמקביל מאמצי החיפושים אחרינו התחילו שמעו אותנו צועקים ובאו במהירות הבזק והצילו
במלא המרץ ,סירות משטרה מסוקים וגלשנים ,כל אותנו ,וכאן בעצם מסתיים לו הסיפור .תשע שעות
הכוחות היו מאוחדים יחד כדי להציל אותנו חמשה בתוך המים ,לאחר שכל כוחות ההצלה אמרו
יהודים בני תורה ומצוות שנקלעו לצרה שלא בקשר שיש חמשה 'אקסים' (אנשים ללא רוח
חיים) בתוך הים ,שצריך להוציא אותם בשעות
באשמתם.
"הזמן הלך והתאחר ,והגלים מעצמם הולכים הקרובות ,ואחרי כל ההספדים שכבר חברינו
וגדלים כך שהאחיזה בסירה כבר הוקשתה עלינו הכינו ,את התקווה שלנו לא תלינו בהם ובוודאי
ביותר .אפשר לומר שכמעט ועזבנו אותה ,אבל שלא בכוחות ההצלה ,אלא בבורא עולם בלבד
המחשבה שהעת הזאת זוהי האפשרות היחידה שרק הוא יכל לעזור ולסייע לנו בכל אופן
שיש לנו כדי להציל את עצמנו ,למרות שזה היה והשתלשלות נס ההצלה המרגש שהיה לנו בלב
ים הכנרת".
אפסי.
בחורי הישיבות היקרים ,אנא תשמרו על
"השעה הייתה כמעט עשר בלילה ,שמענו
רעש של מסוקים אבל הם לא רואים אותנו ,ומובן עצמכם .אל תעשו דברים שאנשים נורמאלים לא
שגם אין אנו יכולים לעורר את תשומת הלב לכך היו עושים .אלא תחרגו מכללי התורה 'ונשמרתם
שאנו נמצאים מתחתם ,לא הייתה שום אפשרות מאוד לנפשותיכם' ,ולא לעבור על הוראות
גם הזיקוקי דינור שהיו בתוך הסירה נחתו להם הבטיחות שהם חלק מהציווי של התורה .כמובן
שמותר להנות ...אבל בגדרים וסייגים מחמירים
למצולות ים.
"בזמן הזה עמדנו כולם ובכינו כמו ילדים .ביותר כך שלא תצטרכו להכנס חלילה למצבים
קראנו קריאת שמע וידוי ,וכמה קטעים מהסליחות לא נעימים של חיים ומוות.

עבודת
חג השבועות

‘

’

סיפר רבי מאיר רפאל זצ"ל מיזד :כשעליתי לירושלים בשנת תרפ"ג ,דרתי באותה חצר יחד עם הרב
אברהם עדס זצ"ל ,הרב היה גר למעלה  -ואני למטה .פעמים היה הרב קורא לי לעשות לו איזו עבודה
בביתו ,והיה משלם לי שכר כפליים .והייתי אומר לו :אדוני הרב ,זה יותר מדאי השכר שנתת לי .והיה
משיב לי :כתוב בתורה" ,ואהבתם את הגר" ,ומה הגר שבא במקלו ובתרמילו כל כך צריך לאוהבו -
אנחנו ,בני אברהם יצחק ויעקב ,ואתה ,ששמת נפשך בכפך ובאת מחוץ לארץ לארץ ישראל
ולירושלים ,לא כל שכן?! ותמיד היה ממציא לי איזו עבודה שלא שווה אפילו שני גרוש ,והיה משלם לי
חמשה גרוש.
פעם ,בערב החג ,לא היתה לי פרוטה בכיס אפילו כדי לקנות ירק ,והייתי עומד ברחוב נע ונד ,זה קונה
וזה מוכר ,וזלגו עיניי דמעות בסתר .הרב עבר בדרך וקרא אותי" :מאיר ,מאיר ,בוא" .ניגשתי אליו ,ואמר
לי" :בוא לביתי ונעשה חשבון כמה כסף אני חייב לך" .השבתי לו" :אדוני הרב ,אין לי שום חשבון ,יען
מה שעבדתי לך שילמת לי כפליים!" אמר לי" :לא ,יש לנו חשבון ,בוא אלי לבית" .הלכתי אתו ונתן לי
עשרים וחמישה גרוש ,ואמר לי" :לך תעשה הוצאות יום טוב הקדוש" .אמרתי לו" :אדוני הרב ,מדוע
תתן לי? הלוא אינך חייב לי כלום!" השיב לי" :לך תקנה מצרכים לכבוד יום טוב!"
אז הרגשתי בוודאי שהרב יש לו רוח הקודש ,והיו בעיניי עשרים וחמישה גרוש אלו כעשרים וחמש
לירות [פי מאה] ,ושמחתי כמוצא שלל רב( .מעיין המועד סוכות שכא)
אמרו במדרש (דברים רבה נצבים פרשה ח) ,מהו שכתוב (משלי כד ז)"ָ :ראמֹות לֶ ֱאוִיל ָחכְ מֹותַּ ,ב ַּש ַּער
ֹלא יִ ְפ ַּתח ִפיהּו" .האויל הטיפש הזה נכנס לבית הכנסת ורואה אותם עוסקים בתורה ,הוא אומר להם,
היאך אדם למד תורה תחילה? אומרים לו תחילה קורא בתורה ,ואחר כך בנביאים ,ואחר כך בכתובים,
וכשהוא גומר את המקרא ,שונה את התלמוד ,ואחר כך בהלכות ,ואחר כך באגדות .כיון ששומע כך,
אומר בליבו אימתי אני למד כל זאת? וחוזר ויוצא מן השער .וזהו שאומר הפסוקָ :ראמֹות לֶ ֱאוִיל ָחכְ מֹות
 החכמה שהיא התורה ,נראית לו כדבר רם וגבוה שלא יוכל להגיע אליו ,ולכן ַּב ַּש ַּער ֹלא יִ ְפ ַּתח ִפיהּו.אמר רבי ינאי ,משל למה הדבר דומה ,לכיכר לחם שהיה תלוי באויר ,הטיפש אומר מי יוכל להביאו,
אבל הפיקח אומר וכי לא אחד תלה אותו? מביא סולם או קנה ומוריד אותו .כך ,כל מי שהוא טיפש
אומר ,אימתי אקרא כל התורה ,ומי שהוא פיקח מהו עושה? שונה פרק אחד היום ,ופרק אחד למחר,
עד שמסיים כל התורה כולה .אמר הקב"ה :לא נפלאת היא ,ואם נפלאת היא  -ממך [בסיבתך] ,סימן
שאין אתה עסוק בה.
ְיַּעלַּ ת ֵחן" ,שמעלה חן על לומדיה ,ובאר רש"י :שהכל
"איֶ לֶ ת ֲא ָה ִבים ו ֲ
אמרו חז"ל (עירובין נד ע"ב)ַּ :
מנשאים ומגדלים את העוסק בתורה ,ותורתו נותנת לו חן.
רבנו יוסף חיים זצ"ל ממתיק את הענין במשל לעשיר נכבד שהיה מתמחה מאוד בערכם של
היהלומים ,כל יהלום ידע את שוויו המדויק ,ועל כן הסוחרים הגדולים היו משחרים לפתחו ,לקבל חוות
דעתו ,כי ידעו שבקי הוא היטב ועושה מלאכתו נאמנה .לימים קנתה אשתו טבעת זהב משובצת
ביהלומים ,ובאה לבעלה ושאלה אותו :כמה לדעתך הטבעת שווה? אמר לה .5005 ,אמרה לו ,אבל
המוכר רוצה עליה  .$0005אמר לה ,לא כדאי ,זה יקר מדי ,לכל היותר  .7005לאחר שבוע ימים ענדה
את הטבעת על אצבעה ,ובאה אליו שוב ,ושאלה אותו :כמה לדעתך הטבעת שווה? התפעל העשיר
מהטבעת ואמר לה ,לדעתי שווה לשלם עליה  .$0005אמרה לו :אבל לפני שבוע אמרת לי שהיא שווה
 5005או לכל היותר  !? 7005אמר לה :לא יתכן שטעיתי כל כך ,זו בודאי טבעת אחרת .אמרה לו ,אני
אסביר לך :לפני שבוע הראיתי לך את הטבעת סתם בידך ,אבל עכשיו אני מראה לך את הטבעת
כשהיא עלי ,על האצבע שלי ,ומאהבתך אלי  -מהחן שלי ,זה משפיע על הטבעת ,ולכן נראה לך
שהטבעת שווה הרבה יותר.
והנמשל :התורה נוסכת חן על האדם .אותו אדם עצמו  -כאשר הוא מנותק מן התורה ,אין לו חן מיוחד,
ויתכן שיעריכוהו לא כערכו האמיתי ,אבל כאשר מחובר הוא לתורה ,ערכו עולה פי כמה וכמה ,התורה
"אנִ י א ֲֹה ַּבי ֵא ָהב",
שופכת עליו חן מיוחד ,והכל מנשאים ומגדלים אותו .וכבר אמרה תורה (משלי ח יז)ֲ :
כל מי שאוהבני ,אני אוהבת אותו .כי "כַּ ַּמיִם ַּה ָפנִ ים לַּ ָפנִ ים ,כֵ ן לֵ ב ָה ָא ָדם לָ ָא ָדם" (משלי כז יט) ,שלפי
פנים ולב שאתה נותן לתורה ,כך התורה עוזרת לך מנגד( .יבמות קיז ע"א)

במהפכה הזאת גם אתה

להיות

גם אתה יכול להיות שותף בספר "אור השבת"

היאך אמרה חנה שאם לא תיפקד בבן זכר
תסתתר כדי שישקוה מי סוטה ותפקד בבן
זכר ,והלא יש בזה איסור ייחוד ואיסור מחיקת
השם?
תסתתר עם שנים הכשרים לדעתה ואינם
כשרים לדעת בעלה

לכאו' נראה שרש"י (ברכות לא ):התכוון ליישב קושיא זו
במה שפירש" ,ואסתתר" אתייחד עם אחרים ויחשדני בעלי.
ודקדק בלשונו שתסתתר עם רבים ,והנה מדינא דגמרא אין
לאשה איסור להתייחד עם שנים או שלושה אנשים כשרים
כגון רבי חנינא בר פפי וחביריו ,כמבואר בקידושין (פ :פא.).
ולפי זה יש לומר שלכך נתכוונה חנה שתלך ותסתתר עם
שני אנשים שלפי דעתה הם כשרים בתכלית ,ואין בהם
איסור יחוד ,ואולם לדעת אלקנה עדיין יש מקום לקנא ,כי
אף על פי שהם כשרים ,אך אינם כשרים כרבי חנינא בר פפי
וחביריו ,ולכן יקנא לה כי לדעתו יש כאן איסור ייחוד.

תסתתר עם אחיה ואביה וכדומה

העולם מיישב שכוונת חנה היתה שתסתתר באופן שאין
איסור ייחוד ,וכמו שפסק הרמב"ם (הלכות סוטה פ"א ה"ג):
"קינא לה עם שנים כאחד ואמר לה אל תסתרי עם פלוני
ופלוני ונסתרה עם שניהן כאחד ושהתה כדי טומאה ,אפילו
הן שני אחיה או אביה ואחיה הרי זו אסורה עד שתשתה ,וכן
תירץ החתם סופר (ח"ד אבה"ע חלק ב' סימן ק"ב) ובשו"ת
הרב"ז (סימן ל"ג) .אלא שתירוץ זה תלוי במחלוקת דאיתא
בירושלמי (ריש סוטה פ"א ה"ב) ,והביאו הכסף משנה (שם),
אם יכול אדם לקנא באופן שאין איסור ייחוד ,כגון שמקנה
לה שלא תתייחד עם שנים בעלמא ,או עם אחיה וכיוצא בזה.
הנצי"ב מוולאז'ין ,בתשובותיו משיב דבר (ח"ד סימן י"ז)
מתרץ שחנה רצתה לעשות כן מאחר שמצאה עצמה מסוכנת
כדבר רחל ואם אין מתה אנכי ,שלפי פשוטו לא תוכל לסבול
קנאה שקשה כמוות והיא רקב עצמות .ולכאו' מכאן יש
להעיר על מה שכתב לחדש בס' חשוקי חמד (סנהדרין עה,).
ועיין מה שנתבאר בזה בתשובותי "איגרות יוסף" ח"א.

בהשתתפות של  ₪ 05בלבד (המזכה אתכם גם בהקדשה בספר)

כולם!!! מצטרפים עכשיו 250-417-47-57
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