בזמן התפילה וספר תורה

אין לקרוא את העלון

כניסת שבת80:71 :
שקיעה03:71 :
צאת השבת81:71 :
רבנו תם04:11 :
הזמנים ﬥפי
אופק נתיבות

העúון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעוúם

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

—

האם מותר
להשאיל מטען
לאינו יהודי

שאלה לדיון :בישיבה גדולה ישנו אינו יהודי שעובד
בניקיון ובתחזוקה של הישיבה ,ואירע לא פעם שהוא
נזקק למטען להטענת המכשיר הסלולרי שלו ,והוא
ביקש מהבחורים הלומדים בישיבה שישאילו לו את
המטען שלהם למשך כמה שעות .האם יש לחוש בזה
משום איסור "לא תחנם".

—

—

—
—
—

תשובה :הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א אמר
שאם יש לחוש לאיבה אין איסור בדבר ויש להשאיל
לעובד את מה שביקש .וכן הורו הגאונים רבי יצחק
זילברשטיין ,רבי מרדכי גרוס ,רבי יעקב מאיר שטרן,
רבי משה שאול קליין ,רבי שמואל אליעזר שטרן
שליט"א.

—

אפשרויות לשליחת פתרונות:

(יש לשלוח את הפתרונות עד יום שלישי (לתושבי חו“ל עד
יום ד‘) ,חובה לציין את כל הפרטים כדי להשתתף בהגרלה)

א .במייל– 7665190@gmail.com
ב .בפקס– 80-7781098
ג .בקו ’אור השבת‘ במספר טלפון:
 ,897-078-89-08שלוחה *2

דה :ך

ן

הה

ה ס ק ה“ק

ב

ה?

תשובה לפרשת ’תרומה‘:
החידה :היכן מצינו לשון אבידה על דבר המונח לפניו?
הפתרון :לחם שמגיע עם התודה ונאבדה התודה ,הלחם נחשב גם כאובד (רש“י ד“ה אבדה ,מנחות פ).

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 :

ואמר הגרמ"ש קליין שאדם העובד בישיבה אם אין
משאילים לו יש בזה בודאי משום איבה ואין להימנע
מלהשאיל לו .והגרי"מ שטרן הוסיף שאדם שעובד
באופן קבוע בישיבה יכול תמיד להשיב טובה תחת
טובה ,וא"כ כשמשאיל לו אינו עובר בזה על לא תחנם,
שהרי הבחור מצפה לתשלום גמול כשהוא יזדקק
לאיזה טובה מן העובד.
והגר"מ גרוס אמר שיש לחוש לחילול ה' ,שהרי
העובד רואה שיש מטענים לרוב בישיבה והבחורים
מטעינים בהם את מכשיריהם ,ואם כל אלו שיבקש
מהם יתחמקו ממנו בטענה שאין להם מטען יבין העובד
שאינם רוצים להשאיל לו ,ויש בזה משום חילול ה'.
ואני הוספתי לומר שבימינו שהתקשורת עושה
מטעמים מכל דבר שניתן לטפול איזו שמץ עולה על
בחורי ישיבות ,ויש לחוש שהעובד יספר על כך מחוץ
לכותלי הישיבה ויתחלל שם שמים ברבים .והסכים
הגר"י זילברשטיין לדברי.

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 ,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‘.

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

בין הנושאים הקשורים לפורים



 51תירוצים על קושיית העולם שגם קריאת מגילה תורה ולמה קורה לזה הגמ'

ביטול תורה  /מ"מ לרשע אם יצא ידי חובתו?  15 /תירוצים למה לא מברכים על מ"מ  /היאך שלח רבה את אביי שהיה כהן ליתן מ"מ? 6 /
תירוצים למה תיקנו לבסומי בפוריא  31 /ביאורים בעניין חייב לבסומי בפוריא עד דלא ידע  6 /תירוצים למה בלשצר שהשתמש בכלי המקדש מת,
ואחשורוש מתה אשתו  51 /תירוצים למה לא גילתה אסתר עמה ומולדתה  8 /תירוצים למה לא הניח מרדכי לבגתן ותרש להרוג את אחשורוש 51 /
תירוצים איך גזר מרדכי תענית ביו"ט א' דפסח  6 /תירוצים מדוע לא גירש מרדכי את אסתר שלא תאסר עליו ויוכל להחזירה  51 /תירוצים למה
נסתלקה שכינה מאסתר שקראה לאחשורוש כלב  8 /תירוצים למה התחננה אסתר לבטל הגזירה למרות שמת המן  1 /תירוצים היאך הסתפר
מרדכי ביו"ט שני של גלויות  6 /תירוצים היאך הסתפר מרדכי ע"י גוי  55 /תירוצים היאך שמח מרדכי על מפלת המן  51 /תירוצים למ"ד הרהור
כדיבור למה השומע מחש"ו לא יוצא ידי"ח  51 /תירוצים מדוע אין קוראין מגילה מעומד כקריאת ההלל  7 /תירוצים למה לא נהגו לומר ארור
אחשורוש 51 / ...תירוצים היאך פורים שחל בשבת מאחרין הסעודה והלא בגמרא משמע שעושים בשבת!  1 /תירוצים היאך אמר המן ואם המלך
"נוגע" בכוסו אינו שותהו והלא אין נעשה יין נסך בנגיעה  1 /תירוצים למה אחשורוש ביקש תחילה מחכמי ישראל שידונו את ושתי / .ועוד מאו

נושאים מרתקים ומגוונים .אוצר ענק!!! כ 0111 ,עמודים! כולל מפתח ערכים מפורט לאלפי נושאים שונים.

הפצה ראשית:

הספר מעוטר עם הסכמותיהם הנלהבות של רבותינו גדולי התורה מכל העדות והחוגים
ניתן להשיג בנקודות המכירה של מכון "כרם יוסף" ברחבי הארץ:
ירושלים :הספריה הספרדית יחזקאל פינת דוד יפה נוף צומת בר אילן ספר הספרים צומת בר אילן
הפצת ס .קודש שוק הבוכרים .ספרי מאה שערים מא"ש  .57אור החיים סנטר מא"ש פינת חבקוק .ולדמן בהמ"ד בעלז.
בני ברק :שבתאי ר' עקיבא  44פינת הר' קוק( ,מעל סלקום לשעבר)  30-6415945ביתר :סימן טוב ,רח' בן זכאי 30-6030009 - 4
אשדוד :כהן רובע ג' רח' האדמו"ר מבעלז  360-4919044 ,6206בית שמש :שחמורוב  360-4535065אלעד :דוד יהודה הנשיא  04ק"ג 364-04-00004
רכסים :משפ' כהן ,רח' הערבה  6פלא'  364-04-01950נתיבות :משפ' אלפסי רח' חזני  990024פל'  360-4940464אופקים :הרב חזן רח' יוסף קארו

 6624טל'  30-1159634נתניה:

משפ' הרב ארביב ,הפורצים  9320פלא' 363-49-05456
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חו"ל:

הפצה ראשית "מאזנים" (וגשל)

ראשית:ההוצאה
לרגל
בלבד! מחיר מיוחדהפצה

 20-7333732או  270-40-72223אחה"צ
עם גמרא מגילה
ועתה נדפס מחדש:

 20-7333732או 270-40-7222304

כמו"כ ניתן להשיג את יתר ספרי המחבר" :אשכול יוסף" עה"ת
"כרם יוסף" עמ"ס :מגילה ,סוטה ,גיטין ,קידושין ,ב"ק ,ב"ב.

בהיכלו

Fנינים מבית מדרשו של מורינו הגה"צ
רבי משה אBיחצירא שליט"א
מתוך השיעור השבועי

להתפלל על אדם ברפאנו רק
לאחר שכוונת ברופא חולים

ראיתי בבני יששכר שכותב באחד
מהדרושים לחנוכה בעניין התפילה ,שכתבו
המקובלים לגבי אדם שמתפלל על חבירו
לרפואה בברכת 'רפאנו' הרי שיש טעות
בידו ,משום שאם אדם מבקש ברכה על
שם בתפילה בשמים פותחים את התיק של
אותו אדם ובודקים מה מעשיו בכל יום
ודנים אותו אם ראוי הוא לברכה או אינו
ראוי לברכה ,וחס וחלילה יכול במקום
להתפלל רק לקטרג.
וזה מה שאומרים חז"ל שאדם צריך ללכת
לחולה ולברכו ולא לעשות זאת בבית כנסת
או בבית המדרש משום שאם יזכיר את
שמו הרי שבשמיים יפתחו את ספריו של
אותו חולה ויגלו באמת אם הוא יכול לקבל
את הברכה או שלא ,ולכן שאדם הולך
לחבירו מספיק שאומר 'אל נא רפא נא לו'
ויצביע לכיוונו ואז אין כבר קטרוג על אותו
אדם .והראיה היא ממשה רבינו ע"ה שרצה
להתפלל על אחותו מרים אמר 'אל נא רפא
נא לה' ולא הזכיר את שמה בתפילתו.
ושואל הבני יששכר ,האם בעקבות זה לא
נתפלל על אנשים שזקוקים לרפואה ,ולכן
מביא את דבריו של רבי פנחס מקוריץ זצ"ל
שכתב דבר מבהיל ,כשאדם מתפלל ג'
ברכות ראשונות בכוונה ומגיע לקטע
האחרון ואומר 'מכלכל חיים בחסד מחיה
מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא
חולים' וברכות אלו הם ברכות השבח ואין
לנו להזכיר שם את השם לרפואה בגלל
שזה בקשה ולא מערבים בקשה עם שבח.
אבל שאדם מכוון ב'רופא חולים' שהקב"ה
הוא זה שרופא חולים ומשבח את ה' יתברך,
ואח"כ ברפאנו מזכיר שם של אדם חולה אז
הוא לא מקטרג על אותו אדם .כיוון
שהמלאכים יבואו לבדוק את מעשיו של
האדם מיד יראו שכיוון בברכת השבח של
רופא חולים ,וכיוון שהאדם מאמין בזה הרי
שצריך לתת לו את מה שהאמין ולכן אחרי
כוונה בברכת השבח כן יכול לברך.
והעולה לנו מן האמור ,שהברכות
האמצעיות נמשכות אחרי הברכות
הראשונות ,בגלל שהם המנוע והמוח של
הי"ג האמצעיות ,ואם אדם ישים ליבו ימצא
שכל הי"ג ברכות משתייכות בכל דרך שהיא
לג' ברכות הראשונות.

‘

’

סיפור אישי -חובה לקרוא!!
” ביום שלישי אחרי הביקור ,המליץ הרופא
קוראים יקרים ונכבדים ,תרשו לי לשאול
אתכם שאלה אחת ופשוטה ” :מתי בפעם להתפנות לחדר מיון ,לדבריו ,הדופק מהיר
האחרונה בדקתם את המזוזות בבית שלכם?“ .מידי והוא לא עיקבי ,והוא ממליץ ליתר בטחון
תחשבו ותענו את התשובה לעצמכם .לעבור בדיקה יסודית בבית החולים ,שלהם יש
אנשים חושבים שדברים אלו זה משחקים ,ולכן את כל המכשור שצריך וזו הדרך הבטוחה
ננסה מעט להחדיר את חומרת ההקפדה על להגיע למיצוי כל אפשרות בדיקה שהיא.
מצווה חשובה זו ,בסיפור שמבקש בעל
” הגענו לבית החולים ’ שערי צדק‘ ,בחדר
המ ע ש ה לפ רסמ ו ,שאי ר ע מ מ ש ב ח ו ד ש המיון ניסו לתת לה תרופות שונות כדי ליצב
האחרון:
את הדופק המהיר ,אך הדופק
רק השתולל יותר ,בשיאו הוא
הסיפור מתחיל לפני כחמש
שבועות בדיוק בערב שבת פרשת בחדר המיון ניסו
הגיע ל  ,081 -ניסו לתת לה לא
בא.
מעט מכות חשמל לאפס את
לתת לה תרופות
הקצב ,אך גם זה היה ללא
כמידי יום שישי בבית
ירושלמי רגיל ,האווירה נחוחה שונות כדי ליצב
תועלת .בלית ברירה הועלתה
ורגועה ,בשונה אף משבועות את הדופק המהיר ,אשתי לטיפול נמרץ להשגחה
אחרות ,אין קניות ,אין ריצות אין
צמודה ומכרעת .הרופאים
אך הדופק רק
בישולים ואין שטיפות ,כי השבת
שנקראו למיטתה ועשו כל
בני ה ז ו ג ו בנ ם ה ק ט ן ה ו ז מנ ו
בדיקה אפשרית ,נבוכו מלהסביר
השתולל יותר,
להתארח אצל ההורים לשבות
את הקורה לנגד עיניהם ,ולכן הם
בשיאו הוא הגיע ל
איתם את השבת הקרובה.
עצ מ ם ה ג די ר ו א ת ה ת ו פ ע ה
השעה הייתה לקראת שקיעה  ,081-ניסו לתת
כ‘נדירה‘.
והשבת קרבה .המזוודות נארזו לה לא מעט מכות ”הם ניסו לעלות על הבעיה ביתר
עומק -עשו אקו לב ,בדיקת סיטי,
וגם בנם הקטן החזיק תיק קטן
שבו ארזו לו את חפציו ,רעייתו חשמל לאפס את
ו ב ד י ק ת א ם .א ר.א י ,ו ל ב ס ו ף
הוחלט לעשות ’אבלציה‘ ,כלומר,
משכה את העגלה שעליה נמצא הקצב ,אך גם זה
בנם הקטן בן השנה וחצי ,כיבו את
צבירת תאים ברקמת הלב
האורות בבית נעלו את הדלת ,היה ללא תועלת
שנותנים זרם חשמלי מוגבר ללב,
ובכך הם משבשים את ’ קשרית
והכי חשוב -נשיקה למזוזה.
הם יוצאים מפתח הבית רצים לתחנה ,הגת‘ שהוא קוצב הלב הטבעי.
מנסים לתפוס את האוטובוס האחרון ,לבית של
” כך עד יום שישי באותו שבוע ,וכולנו
מלאי תפילה מחד ,ודאגה מאידך לגורלה של
ההורים שגרים בשכונה מעט רחוקה מביתם.
אחרי שהגיעו לבית של ההורים וסדרו את אם הבית בשנותיה הצעירות.
” ביום שישי בבוקר ,מתקשר אלי לפתע
הדברים ,האבא הלך להתפלל ערבית של שבת
בבית המדרש המרכזי ,והאישה עוזרת לאמא הסבא  -יהודי מבוגר תלמיד חכם ,המשמש
לערוך את השולחן ולקבל את פני שבת בקודש באחת הישיבות ושואל אותי” :אמור לי!
אינני מבין בנסתרות ,אבל חשוב לי לשאול:
המלכה.
ל א ח ר ז מ ן מ ה ב נ י ה מ ש פ ח ה ח ז ר ו האם את המזוזות בביתכם כבר בדקתם?! “,
מהתפילה ,והחלו לזמר את ’ שלום עליכם ‘ ,עניתי לו בכנות ’ :לא חשבתי על כך! אני שוכר
את הדירה מיהודי חרדי ידוע ,ובעבר גרו בדירה
והחלו לחוש את טעם השבת.
מכאן מספר הבעל את הסיפור המרטיט :ר ק א ב ר כי ם בני ת ו ר ה ,מ ד ו ע אני צ ריך
” באותו הזמן לוחשת לי לפתע אשתי ,שהיא לחשוש?!‘.
”אבל במצב שכזה מה לא עושים?
חשה בדפיקות לב מהירות ,שלעולם לא היה
” קפצתי לדירה ,הוצאתי בזהירות את שתי
כך .היא מספרת שכבר משעות הצהריים היא
חשה מעט בקצב שאינו סדיר ,ותלתה זאת בתי המזוזות שביחידת הדיור הקטנה שלנו,
בריצה ובבהילות שמיהרו לצאת מביתם להגיע ובדחילו ורחימו פתחתי אותם כדי לעבור
לבית ההורים ,אבל עכשיו כשהפחד גבר עליהם מלמעלה ,בליבי כבר חשבתי לעצמי -
והדופק הלך והתחזק ,ביקשה לקפוץ לקופת עלי לראות תחילה את המילה ’על לבבך‘ מחוק
בחלקו ,או שמא מילה אחת חסרה או מחוקה,
חולים בסמיכות לבדיקה.
” וכך עשינו .הבדיקה בקופת חולים והיא זו שתשפוך לנו אור על התופעה הנדירה
הפתוחה לעזרה דחופה במהלך השבת ,העלתה שנחתה עלינו במפתיע ממש.
”לתדהמתי! תשמעו רבותי! לתדהמתי ,שני
בבירור ,שאכן הדופק עומד על  ,021גבוה
למידי מהנורמה המקובלת ,אך כיוון שהא.ק.ג הבתים היו ריקים לגמרי!!! לא זאת שבפתח
היה תקין ,המליצו הרופאים לשחררה לבית הבית ,ולא זאת שבפתח חדר השינה! צמרמורת
וסיכמו שאחרי השבת תבוא לבדיקה אצל אחזתני! כמעט שנתיים ימים שאנו מנשקים
את המזוזה בוקר וערב ובכל הזדמנות ,פשוט
קרדיולוג.
” השבת עברה על אשתי עם לא מעט נשקנו חתיכת פלסטיק ריקה ,הוכתי בתדהמה
כאבים ,וגם הדאגות לא סרו מליבנו ולכן אחרי גדולה לנוכח הממצא ,ופשוט התחלתי להוזיל
דמעות מה שלא עשיתי מימיי.
השבת קבענו תור לרופא לבדוק מה לעשות.

באפשרותיכם
לזכות את הרבים
ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם
או מכיריכם
סיפור מחזק
שלחו אלינו בית
’אור השבת‘
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או בפקס:
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”ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך
שמן זית זך כתית למאור להעלות נר
תמיד“ (שמות כז ,כ)

בדיקה מונעת טעות!

”למרות ההלם שאחז בי ,לא נותרתי קפוא האם מישהו היה מעלה בדעתו שיהיו בתי
על מקומי ,מיהרתי להשיג שתי מזוזות מזוזות קבועים על המשקוף ריקות מתוכן?!
מהודרות ,ועוד באותה שעה לפני השבת
” בהזדמנות זאת ,ומעל במה מכובדת זאת
קבעתי שתי מזוזות מהודרות על פתחי הבית -אנו רוצים להודות לבורא עולם ,קבל עם ועדה,
ולראשונה זכיתי לברך ’ לקבוע מזוזה ‘ בקול על חסדיו הגדולים שעשה עמנו ,הטוב כי לא
נרגש ,היד רעדה ,העיניים דמעו ,ורגש של כלו רחמיך ,והמרחם כי לא תמו חסדיך ,כי
שלווה אפף אותי לראשונה בחיי בקביעת מעולם קווינו לך!“.
ואם כבר דברנו על הנושא החשוב הזה אז
מזוזה שיש לה שמירה מיוחדת.
הנה סיפור מצמרר ומחריד נוסף,
”ליל שבת אחרי חצות,
שאירע בשנה האחרונה ,כמה
המוניטור החל להראות מספרים
דו ספרתיים היו כאלו בעבר ,אך ”למרות ההלם שאחז ימים לאחר ראש השנה.
הם לא התמידו ,תיכף קצב הלב בי ,לא נותרתי קפוא אברך חשוב מאוד מהעיר בית
שמש חזר לביתו מהכולל
השתנה באחת ,קצב הלב נשאר על מקומי ,מיהרתי
בקביעות בקצב דו ספרתי תואם,
להפסקת הצהריים לאגור כח
ו כ ך ח ל פ ה ל ה ה שב ת כ ש א נ ו להשיג שתי מזוזות
לקראת המשך היום בכולל.
מהודרות.
מעודדים מהשינוי הגדול שחל,
באמצע שאכל את ארוחת
וחשבנו בליבנו שלבטח התרופות
הצהריים ,התלונן בפני אשתו
”ליל שבת אחרי
החלו להשפיע!
שהוא מרגיש כאילו משהו דוקר
חצות ,המוניטור
אותו בל ב  .בהת ח לה אשת ו
במוצאי שבת הועברה אשתי
החל להראות
אמרה לו יתכן והוא עייף אבל
למחלקה הרגילה להמשך השגחה,
לא עבר שתי דקות והבעל נופל
הרופ אים לא ידעו בדיוק מה
מספרים דו
להסביר מה הביא לשינוי המיוחל ,ספרתיים היו כאלו על הרצפה ומאבד את ההכרה.
ותלו זאת במנוחה מוחלטת שלה
כונני ארגוני ההצלה הגיעו
של כמה ימים בבית החולים לצד בעבר ,אך הם לא
במהירות האפשרית ערכו
תרופות שונות שהובאו לה מבית התמידו ,תיכף קצב בדיקה שבמהלכה גם בוצעה
החול ים  ,ולמח רת בבוקר יו ם הלב השתנה באחת החייאה ,והודיעו לאשתו שהוא
ר אשון בשעה  0 :1 1נקבע ל ה
קיבל התקף לב חמור בדרגה ,01
עריכת הצנתור שנקבע עוד הרבה
שמשמעותו על סף מות ,רח“ל.
קודם לכן ,כמוצא אחרון לנסות ולסדר את
האברך מגיע לבית החולים ’ הדסה עין
הקצב המשתולל בליבה .צנתור רגיל שבדרך כרם‘ ושם נערכים לו בדיקות וצילומים במשך
כלל יכול לערוך כשמונה שעות ,החל אצלנו כמה וכמה שעות ,ולאחר זמן ממושך הודיעו
מעט בחשש ,אך זכינו שלאחר שעה קצרה יצא לאשתו כי יש חשש גדול מאוד לנקב קטן
אלינו הרופא וניתק אותנו לרגע קט מספרי בליבו שמסכן את חייו בכל רגע נתון.
התהילים והדמעות ,הוא הודיע לנו שהטיפול
האישה לא ידעה את עצמה מבשורת
הסתיים בהצלחה והם ראו כי אין צורך הרבה האיוב ,וקבלה על עצמה -יחד עם ילדיה -
לפתוח ולשנות ,אבל היה שווה המאמץ לעתיד ,קבלות מיוחדת של תפילה התחזקות בצניעות
שלא תחזור הבעיה על עצמה .וכבר למחרת על ומתן צדקה.
הבוקר חזרנו לביתנו.
אבל המ צב של אב המש פחה עד יין
” רעייתי ספרה את הסיפור לחברתה ,המשיך להיות בכי -רע ,אפסו התקוות של
שבעלה הינו חבר שלי מהישיבה .לאחר כשעה טיפולי הרופאים ,אבל עדיין בער באשתו
הוא מתקשר אלי ,ואומר לי ’ :תשמע! עברנו נקודת אור של אמונה איתנה וחזקה.
לא ח ר ששל חה את ק רוב מש פ חתה
לאחרונה שני אירועים רפואיים לא נעימים ,גם
אני וגם אשתי ,אחר שאשתי שמעה את להיוועץ עם אחד מגדולי הדור ,נאמר לה
הסיפור שלכם ,אמרה לי -בא נבדוק גם אנו שעליה לבדוק את המזוזות שבביתה.
אמר ועשתה .למחרת בבוקר הסופר
את המזוזות ,בדקנו והזדעזענו! בחדר השינה
הגיעה אליה לבית ואחרי בדיקה של המזוזות
שלנו היה בית מזוזה ריק!!.
’ במקרה שלי התברר לאחר מכן ,שבעל רצה להראות לה דבר מצמרר!! בפסוק ” והיו
הבית אפילו לא ידע שהשוכר הקודם ,הוא הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על
שהביא את המזוזות לדור ביחידת הדיור לבבך וכו ‘“ ,והנה נמצא נקב באמצע המילה
החדשה ,וכשעזב את הבית נטל אותם עמו’ ,לבבך‘ .האישה שפרצה מבכי בעקבות ממצא
ואף לא טרח לעדכן את בעל הבית ,במחשבה זה רכשה מזוזה חדשה .ולא יאומן!! בדיוק
כי ברור הדבר שהמזוזות הם בבעלותו ,וכך שבוע מאותו יום הבעל חזר לבית למנוחה,
ושבוע אחרי כן כבר חזר לספסל הכולל...
נותרנו ללא מזוזה מבלי משים דעת‘.
רבותי ,זהו מסר עצום וקריטי .זה דבר
” אני בא בזאת להעיר את תשומת לב
שוכרי הדירות ,שיוצאים מתוך נקודת הנחה שחייבים להקפיד עליו כי אם אין מזוזה בבית
שהמזוזות כשרות ,כדאי לטרוח מעט ולבדוק אוטומטית גם אין שמירה בבית.
ויה“ר שנשמע רק בשורות טובות אכי“ר.
אם המזוזה קיימת ,וכמובן אם היא כשרה,

שבﬨ שלו>ם ומבורך

‘

’

סיפור סיפר הרה “ ק בעל מנחת אלעזר ממונקאטש זי “ ע ,פעם אחת היה הרה “ ק חסרונו.
מבארדיטשוב זי“ ע חולה מאד ,והרופאים לא מצאו רפואה בדרך הטבע למחלתו ,ישבו אנשי-
שלומו בחדר הסמוך והתפללו לרפואתו .פתאום שמעו קול רעש ,ופתחו הדלת ומצאו את
הרה“ק מבארדיטשוב זי“ ע שוכב על הארץ כי נפל ,מיד מיהרו להרימו ולחזור להשכיבו ,וחזרו
לתפילתם כבראשונה .לא ארכה השעה ושמעו את קולו הק' שקורא למשמש שיביא לפניו מים
ליטול ידיו ,כי ב“ ה הוטב לו .וכן היה ,שעד מהרה הוטב מצב בריאותו ,וחזר לאיתנו לגמרי .אחר
כך אמר הגה“ק מבארדיטשוב זי“ ע לאנשי שלומו ,כששמע מה שאמרו הרופאים שבדרך הטבע
אין רפואה למחלתו (ל“ע) ,נזכר מה ששמע מהמגיד הק' ממעזריטש זי“ע ,שמה דכתיב ”הבוטח
בד' חסד יסובבנו“ (תהלים לב ,י) ,אין הפירוש שהישועה בא כתשלום שכר בעד מדת הבטחון
שבו ,או כסגולה להמשיך נס חוץ לדרך הטבע ,אלא שכן ברא השי“ ת את טבע העולם ,שהגבר
אשר שם בד' מבטחו ,פועל הנצרך לו וימלא ד'
מעשה באדם שהיה בעל יסורין וסבל הרבה מכאובים .והנה הגיע לעירו רבינו החיד"א ,ואמרו לו
'לך אליו ,תבקש ממנו ברכה שהקב"ה ירפא אותך מכל היסורים ,וכך תצא מכל הצרות .כי צדיק
גוזר והקב"ה מקיים' .והנה הגיע האיש הנ"ל אל החיד"א ,אבל אמרו לו 'תמתין בצד ,הרב נותן
עכשיו דרשה' .בינתיים ישב האיש בצד ונרדם .והנה הוא חולם שהוא נפטר ,נכנס לבית דין של
מעלה ורואה את מעשיו הטובים כתובים בספר דק מאוד כמו של הסליחות .ואילו הספר
שכתובים בו העבירות עבה כמו אנציקלופדיה .החל לרעוד מפחד מדין הגיהנם ,ושיניו נקשו
אחת בשנייה .כשהניחו את שני הספרים בצידי המאזניים ,ראו כולם כי העבירות שוקלות פי
כמה וכמה מהמצוות .ולפתע הוסיפו למשקל של המצוות שלו את כל היסורים והצרות שהוא
עבר בחיים ,אבל בכל זאת היו חסרים כמה גרמים כדי לאזן את המשקל .הוא צעק 'נו ,תביאו
עוד יסורים למשקל!' ,ואמרו לו 'אין יותר' .ואז הוא הבין שדינו נגזר לחובה ,והתחיל לצעוק
בבית הדין 'למה לא הבאתם לי יותר צרות ויותר יסורים ,וכך הייתי ניצל מדין גיהנם?' .בתוך כך
התעורר משנתו העמוקה ,והבין שזה חלום ,אבל עם משמעות אמיתית .בסיום הדרשה ביקשו
מהחיד"א שילך לברך את האיש הנ"ל ,אבל האיש אמר לו 'תודה רבה ,כבוד הרב ,טוב לי כמו
שאני .אני רוצה עוד יסורים ועוד צרות' .ע"כ המעשה .והדבר העיקרי ביסורים הוא בכך שהם
מובילים את האדם לפשפש ולמשמש במעשיו  -ולעשות תשובה.
כתב רבנו "יהונתן אייבשיץ" בספר "יערות דבש" (דף כג) :צוות של מכבי אש זריז ויעיל ,יצליחו
במהרה להשתלט על האש ויכבו אותה .אולם שטפון מן הים קשה לעצר ,כי הוא יגרף ויסחף
את כל אשר עומד בדרכו ,והרי הוא מפרק הרים ומשבר סלעים ,והופך מגדלים ,ועוקר ארזים.
מה ההבדל בין האש למים? האש הוא גבה רוח ,והשלהבת מתלהטת כלפי מעלה ,ולכן על ידי
שפיכת מים תשקע האש ,והיה כלא היתה .לא כן המים " -מים שקטים חודרים עמוק" ,הם
זוחלים ושוטפים את כל אשר יעמוד בדרכם ,עד כי כל גבורי כח לא יוכלו לעמוד כנגדם ,משום
שהם שפלים ,שהרי המים זורמים תמיד כלפי מטה .מסים הרב ואומר :מכאן ילמדו כל בעלי
מדות ,שאין לך חזק כמידת ההכנעה ,כי העניו והשפל רוח ,אפילו רבים לוחמים בו ,לא יוכלו לו,
המה יאבדו והוא לעולם יעמוד .מה שאין כן המתגאה והמתנשא.
בספר הנפלא "אביר יעקב" (עמוד  ) 055כותב על מאור ישראל רבנו מאיר אביחצירא זצ"ל:
"דומה שהחום לא קרב לסביבתו של רבנו הלוהטת רוחניות .מעולם לא שלטה בו זיעה ולא עלה
ממנו או ממחלצותיו ריח קל של חום וכדומה .גן עדן עלי אדמות נטוע היה במחיצתו ,חקל
תפוחין קדישין סביבותיו .כך למשל ,מוסר אחד ממקורביו החביבים ,מאשר העידה הרבנית
באוזניו ,כי מעולם לא היה צורך לכבס את בגדיו אחר שלבשם .כמות שהם ,ניתן היה לקפלם
ולהכניסם לארון.
מעשה באחד שהיה מהלך במדבר והיה עייף ויגע מאוד ,והתפלל לפני הקב"ה שיזמין לו חמור
לרכב עליו ,אך טעה ואמר שתזמין לי חמור שירכב עלי ,ונעשה עליו קטרוג ,ונעשית שאלתו
ותכף נזדמן שר אחד רוכב על אתונו והולך אחריה עייר קטן ,וימצא את זה האדם ,ויאמר לו הנה
עייר זה קטן והוא וטרח בהליכה תרכיבהו על כתפך ותביא אותו עמי לביתי ,ויען האיש ויאמר
אני עתה התפללתי שיזדמן לי חמור שארכב עליו ,ולא שהוא ירכב עלי ,ולא ידע שהתפלל
אחרת.

ותעשה חושן משפט שבו נודע דיניהם של ישראל
שהתכסה מהדיינים וסידרי ניצחון מלחמותיהם
ולכפר על הדיינים[ ,תרגום יהונתן בן עוזיאל] .וכן
מבואר עוד במה שתרגם (להלן פסוק ל') שיהיו
האורים ותומים על ליבו של אהרן בזמן בואו לפני ה'
וישא אהרן את דין בני ישראל על ליבו לפני ה' תמיד.

היאך יהיו מכריעין הלכה על פי
אורים ותומים והלא אין מורין
הור אה על פי בת קול  ,ו כב ר
אמרו" :תורה לא בשמים היא"?

יש להקשות שהרי מבואר בכמה מקומות (ב"מ נט:
ועוד) דתורה לא בשמים היא ,ואי אפשר להורות
הלכה על פי בת קול ,ואם כן היאך יהיו מכריעין
ההלכה על פי האורים ותומים? וכן איתא במסכת
תמורה (טז ).אמר רב יהודה אמר שמואל שלושת
אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה ,אמרו
לו ליהושע שאל [מן השמים ,מהרש"א] ,אמר להם
לא בשמים היא ,אמרו לו לשמואל שאל ,אמר להם,
נאמר "אלה המצות" מלמד שאין הנביא רשאי לחדש
דבר מעתה .ומפורש כן גם במסכת עירובין (מה).
שאין מכריעין בהלכה על פי אורים ותומים דכתיב
(שמואל א' כ"ג) "וישאל דוד בה' לאמור האלך
והכיתי בפלשתים האלה ,ויאמר ה' אל דוד לך והכית
בפלשתים והושעת את קעילה" ומקשה הגמ' שאם
דוד הסתפק אם מותר או אסור לו להכות בפלשתים
הרי בית דינו של שמואל הרמתי קיים ,ופירש רש"י
שאין שואלים דבר של איסור והיתר באורים ותומים,
ומתרצת הגמרא דודאי דוד שאל באורים ותומים רק
אם יצליח או לאו .ומצאתי עוד במכילתא דרבי
ישמעאל (משפטים פרק ט"ו)" :ונקרב בעל הבית אל
האלוהים" ,שומע אני לשאול באורים ותומים ,תלמוד
לומר "אשר ירשיעון אלהים" לא אמרתי אלא אלהים
שהם מרשיעין .ו מבואר מכל זה כא מור שאין
שואלים באורים ותומים דינים והוראות היתר
ואיסור ,ואם כן היאך תרגם רבינו יהונתן בן עוזיאל
שעל ידי חושן המשפט נודע דיניהם של ישראל
שהתכסה מהדיינים?

דבר שבמציאות שרי

לכאורה יש לומר בפשיטות שיש לחלק בין היכן שמברר
הלכה על פי רוח הקודש ,שבזה נאמר תורה לא בשמים היא,
אבל לברר מציאות אפשר על פי רוח הקודש ,וזה כוונת
התרגום יהונתן בן עוזיאל שהיו מבררים דינים בדבר שצריך
לידע את המציאות על פי האורים ותומים .וכן מצינו ברבן
גמליאל בעירובין (סד ,):שנתן לאותו גוי שלא הכירו מתנה
אע"פ שיש איסור לא תחונם ,מפני שצפה ברוח הקודש
שאותו גוי אינו עובד עבודה זרה .ומשמע מזה כאמור
שאפשר לברר המציאות על פי רוח הקודש.

היו למדים באורים ותומים רק טעמי הדינים

האבן עזרא (כ"ח ל') כתב שהיו למדין באורים ותומים
טעם משפט דיני השם וגזירותיו העתידות ,כי בעבור כן
היו שואלים באורים ותומים .ושמא יש לומר לפי זה שזה
גם כוונת התרגום יהונתן בן עוזיאל ,שבאורים ותומים
נודע דיניהם של ישראל שהתכסה מהדיינים ,היינו טעם
הדינים .מיהו עדיין יש להעיר דתורה לא בשמים היא,
והיאך היו למדים טעמי הדבר על פי האורים ותומים,
הגם שהיה יוצא מזה נפק"מ להלכה.
ניתן להשיג את .
הספר ”אשכול יוסף“
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בסייעתא דשמיא

קול דודי דופק
קוראים יקרים וחשובים .במילות השלום וברכה כל כך קשה לפתוח ובפרט לאחר אסונות ומקרים שאין
נפש האדם יכולה לשומעם וכל שכן לעכלם .בתקופה זו מידת הדין משתוללת ברחובות בבתים בכבישים
איפה לא? כמעט ואין בית אשר אין בו אסון רח"ל ,אדם צריך להבין שבשעה שקורה אסון בארה"ק (או
בכל העולם) הרי שזה נוגע לו התיקון של אותה מידת דין שרחפה ואפילו במקום אחר ,במדינה מרוחקת.
קוראים יקרים ,פה לא מדובר בסוריה או בלבנון .מדובר פה בארצנו הקדושה ,ארץ אבותינו הקדושים ;

אברהם יצחק ויעקב ,הארץ בה התנחלו אבותינו בצאתם מארץ מצרים וכיוון שכך אזי מוטלת עלינו חובת
החיזוק על אחת כמה וכמה ממקרה אחר שקורה במדינות הים.
בעניין הזה שהזמן שלנו מלא במידת הדין ,התבטא מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ,שאסון זה ושאר
האסונות האחרונים באו מתוקף הדין.
אם נשים לב לדבר מעניין ומעורר השתאות .הרי האוטובוס כשעשה את הסיבוב שמאלה ,נתקל בטנדר
שעמד בצד הדרך וכתוצאה מכך קרה מה שקרה .אותו הטנדר הרי היה רכב של אחד מהמתנדבים בארגוני
ההצלה ומה הוא עשה? חנה את הרכב והלך לטפל בתאונה סמוכה .ולכאורה איך יתכן שהקב"ה יגלגל את
מידת החסד שתנזק על ידי מידת הדין?
מורי ורבותי ,התשובה היא כן! .שהקב"ה מחליט שיורד לעולם מידת הדין –אמרו כמה מגדולי ישראל -זה
יורד עד הסוף! גם בפן של חסד וגם בפן של רחמים ,הוא מזיק בכל מקום ודרך שהיא.
ובפרט שאלו יהודים מבשרינו ,שאנו מחוייבים לזעוק את זעקת התורה.
דבר נוסף מעניין אותו אמר מרן רה"י חכם שלום כהן שליט"א ,נשיא מועצת החכמים" :הקב"ה שולח לנו
את האסונות בתקופה הזאת ,בגלל שיש חילול ורמיסת השבת הקדושה ,והשבת תובעת את עלבונה" .ואם
נשים לב נגלה דבר מחריד מאוד :הרי הקו שבו אירע האירוע הטראגי היה זה קו  ,304ואם נחשב ,3+0+4
כמה יוצא לנו? " !!"7הנה הוכחה לנו שיום השביעי הוא שתובע את עלבונו .את רמיסתו.
עלינו להתחזק בדבר אחד שהוא להקפיד כמה שיותר על קדושת השבת ,וזה כולל כמה וכמה פנים בעניין.
אם זה לקבל את השבת מוקדם מהרגיל ,אם זה להוציא את השבת בזמן רבנו תם ,אם זה לקבל על עצמנו
להכניס לבית רק מוצרים ממפעלים שאינם מחללים שבת ,וכו' וכו'.
ועוד עניין שצריך להתחזק בו ,זה האחדות בעם ישראל .שידוע לכולם שמידת הדין מתבטלת כלפי
האחדות ,כמו שאומרים "המעביר על מידותיו מעבירין לו על כל פשעיו" ,דהיינו אדם שהולך ומוריד
מעצמו את האנוכיות ומרבה שלום בעולם אזי הקב"ה מעביר לו (את מידת הדין) וכך מציל אותו מכל
האסונות.
ובעז"ה כשנתחזק בשמירת השבת ,באחדות ובכל נושא שהוא .הקב"ה יזכה אותנו שנעבור את התקופה
הזאת ללא שום אסון נוסף חלילה ,ונזכה לקבל את משיח צדקנו כמה שיותר מהר .אמן ואמן.
כתיבה :דניאל ח .אלפסי • עורך עלון "אור השבת"

