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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 להצלחת:  
ויהונתן אביחי בני שני,  

טליה ותאיר בת רחל, תאיר 
   ינה.  ‘ערביה בת 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  úפי עותקים בארץ ובעוúון מופץ באúהע
 úז" עישהבן משה אלפסי ע"נ מור אבי רבי úמוקדש 

 94:61כניסת שבת: 
 11:11שקיעה: 

 94:61צאת השבת: 
 12:81רבנו תם: 

 הזמנים לפי
 אופק נתיבות

ון
על

 ה
ת

א
א  

רו
ק

 ל
ין

א
 

  
רה

תו
ר 

ספ
  ו

לה
פי

ת
 ה

מן
בז

 

 האם המשתתפים בחתונה 
 ‘ שירת ירושלים’באולמי 

 ‘הגומל’חייבים בברכת 
 

מפורסם המעשה שאירע השבוע באולמי שאלה לדיון: 

שירת ירושלים, כאשר בעיצומה של החתונה הבחינו כמה 

מהנוכחים שהקיר והתקרה נעים ומטים ליפול, ומיד 

השמיעו קול אזעקה וכל המשתתפים יצאו מיד מן האולם, 

ותיכף כשיצאו קרסה תקרת האולם העשויה גבס. 

בערל ‘  ח ר “ ולשבחם של חסידי בעלזא ובראשם הרה 

א ייאמר שהתגייסו מיד לטובת שמחת חתן “ קליין שליט 

וכלה והעמידו לאלתר את אולמי בעלזא לצורך השמחה 

שלא על מנת לקבל פרס, וקידשו בזה שם שמים ברבים. 

ונשאלה השאלה האם המשתתפים בשמחה צריכים לברך 

 ברכת הגומל על ההצלה שהיתה להם מן הסכנה או לאו.

א אמר שעיקר “ הגאון רבי שמאי גרוס שליט :  תשובה 

ט “ ע בסימן ריט ס “ שאלה זו תלוי במחלוקת שהביא השו 

‘ האם חיוב הודאה הוא דוקא על הארבעה הנזכרים בגמ 

ע: הני ארבעה לאו “ ל השו “ או על כל מי שנעשה לו נס וז 

דווקא, דה"ה למי שנעשה לו נס, כגון שנפל עליו כותל, 

או ניצול מדריסת שור ונגיחותיו, או שעמד עליו בעיר 

אריה לטורפו, או אם גנבים באו לו אם שודדי לילה 

וניצול מהם וכל כיוצא בזה, כולם צריכים לברך הגומל. 

וי"א שאין מברכין הגומל אלא הני ארבעה דוקא, וטוב 

ב כתב: “ ב סקל “ לברך בלא הזכרת שם ומלכות. והמ 

והאחרונים כתבו דהמנהג כסברא ראשונה וכן מסתבר, 

ע"כ. ועוד אמר הגר"ש גרוס, דמכיון שהנס אירע בעזרת 

הנשים, א"כ הדבר תלוי בחילוקי המנהגים אודות ברכת 

הגומל לנשים, שיש נוהגים שנשים אינן מברכות כלל 

הגומל אף אחרי לידה וכדו', דמכיון שברכת הגומל 

נאמרת בפני עשרה דוקא, לאו אורחא דאשה לברך בפני 

עשרה אנשים. ויש נוהגים שבעת שמתקבצים עשרה 

אנשים מבני המשפחה האשה מברכת בפניהם ברכת 

הגומל, ולפי מנהגם גם בנידון דידן לכאורה תוכל האשה 

 לברך בפני עשרה אנשים.

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

  א“ברוך בן הרבנית מרים שליט

                     
   ד :                     ד                      

 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

                                                                   -                                                                                                       
                                                      

 ‘:בשלח’תשובה לפרשת 
 : היכן מצינו שפרעה שיחק בכדור? החידה

: האברבנאל מביא בשם האבן כספי, שהיה מנהג מלך מצרים ששתי פעמים בכל שבוע יוצא הפתרון
וילך הוא ועבדיו למקום ידוע על שפת היאור לשחק שם בכדור הקטן ‘, ויום ז‘ המלך מארמונו יום ג

 ‘(קב ונקי’ומטייל שם מן הבוקר עד שעת האכילה. )גיליון 

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



‘ ’

אדם שלומד תורה לשמה ובהתמדה, אין 
ספק שזה הדבר שבעצם מחיה אותו ומחזיק 

 אותו בכל רגע ורגע.
והראיה הגדולה מנעים זמירות ישראל 

ה מתי זמנו “ ה, ששאל את הקב “ דוד המלך ע 
ה איני יכול “ ללכת מן העולם. ענה לו הקב 

לגלות לך את הזמן המדוייק, אבל זה יקרה 
 ביום שבת.

מאותו הזמן החל דוד המלך 
יומם  לעסוק בתורה הקדושה 

 ולילה, בלי להפסיק רגע אחד! 
עד שהגיע יום השבת. מלאך 
המוות רוצה ליטול את נשמתו של 
דוד המלך, אבל דבר אחד מונע 
אותו. דוד המלך לומד תורה, והרי 

 תורה מגנה ומצלא.
מה עשה מלאך המוות? הלך 
לחצר האחורית עשה רשרוש 
בעצים, דוד המלך שמע רעש ויצא 
לבדוק מה קורה, ובאותם רגעים 
שירד במדרגות, נפל ונלקחה 

 ממנו נשמתו.
בפרשה זו אנו למדים על 

יתרו ’ יתרו, שהתורה מדגישה לנו,  
פ “ שאע   -‘ כהן מדין, חותן משה 

שהוא כומר של מדין, אין סתירה 
בדווקא, ‘  משה ’ בזה שהוא חותן  

בגלל שאדם שלומד את התורה 
הקדושה הרי שנדבקים אליו העולם, ולא עוד 

אנשים שיסודם נגד היהדות  -אלא שגם כמרים
 מתבטלים לעומת התורה הקדושה. מפחיד!!

נתאר לעצמנו יהודי יקר, שהבוס שלו 
מלחיצו בעבודה, ודורש ממנו הספקים גבוהים 

השדכן של בנו לוחץ   –במיוחד. לא זו אף זו  
לתשובה, והמתווך של הדירה אומר שיש לו 
קונה וחבל להחמי נתאר לעצמנו את אותו 
יהודי מקבל החלטה 'אמיצה': השבוע הזה אני 
לא נושם, לא כי אני לא רוצה, פשוט אני לא 

אין   –אין לי זמן. השבוע הזה אינני אוכל   –יכול 
 לי את הפנאי לכך.

כל בר דעת יגחך מיד. אי אפשר לעצור 
את הנשימה, בכל תנאי לחץ בעולם. לא שייך 
שלא לאכול, גם אם השעה דחוקה. יש לאדם 
צרכים בסיסיים קריטיים בהחלט, שעליהם אי 

 אפשר לוותר, פשוט לא שייך אחרת, ויהי מה.
התורה מחיה אותנו, כי הם חיינו. שעות 
הלימוד שלנו הן שעות ההנשמה היומית, אלו 
השעות שנותנות לנו טעם בחיים, זה הזמן 
שנותן לנו כוחות, שמעניק לנו את היתרון 
האיכותי, שהופך אותנו לאנשים טובים יותר. 
כשאנו לומדים אנו מתחברים לקשר הרוחני 
השמימי שלנו, ומשם אנו מקבלים כוחות, ולכן 
שעות ההנשמה הרוחנית מדי יום הן הבסיס 
לקיומנו, הן הראשונות במעלה, אינן ברות 

 ויתור או ביטול באף מחיר בעולם.
 , הסיפור הבא, המאומת מכלי ראשון
יפליא אתכם: יוסי א' הוא סוכן נסיעות מוכר 

באנטוורפן, בלגיה. משרדו שוכן בלב הרובע 
נותן שירות למאות  , ומשם הוא  העסקי
לקוחות, אותם צבר בעמל כפיים של שירות 

 אדיב ומסור.
יוסי התפרנס בשפע, אך חש בחסר עמוק. 
כשהתייסד שיעור הדף היומי סמוך למשרדו 
הרגיש כי זהו הרגע, זה המקום, כאן מצויה 
תחנת הכח. יוסי החליט להצטרף לשיעור 

 היומי ויהי מה.
ה   ע ש ב  , ם ו י י  ד מ  , ך 5כ : 1 1 

בצהריים, היה יוסי מניח שלט 
נכתב  ו  , עלי ו קטן על שולחנ

-ל   0:22באותיות מוזהבות: "בין  
המשרד סגור". כשמגיד   0:22

השיעור פצח בשיעור היומי 
המרתק, חש יוסי אושר ממלא 
, התורה כובשת את  לבו את 
נפשו, מעניקה לו כוחות ועוצמות 

 להמשך היום.
שנים נמשך נוהג זה,   1במשך  

שכלל את סגירת המשרד לשעה 
בצהרי היום לצורך השיעור 
ן  ו פ ל ט ה י  ו ב י כ ם  ג ו  , י מ ו י ה
הסלולרי למשך שעת השיעור. 
ת  ו ע ש ת  א ו  ד מ ל ת  ו ח ו ק ל ה
השירות המעודכנות, ואף העריכו 
את מסירותו להתנתק לשעה 
מהעסקים הבוערים, ולהימלט 

 לחיקו החמים של דף הגמרא.
עד ליום אחד, יום שני, ט' באלול תשנ"ח. 

צלצל הטלפון, ועל הקו היה לקוח  50:02בשעה 
ותיק שכבר הפך לידיד אישי, איש עסקים 
מצליח המזמין טיסה כמעט מדי שבוע. "אני 
צריך למחר, מאנטוורפן לניו יורק", אמר 
הלקוח בקצרה, "וגם חשוב לי לחזור ביום 
חמישי, כדי להיות כאן בשבת. תבדוק ותחזור 
אליי". יוסי החל מיד בבדיקת הנתונים שלפניו. 
הוא גילה כי אין מקומות בטיסה הישירה 
מאנטוורפן לניו יורק, אלא רק בטיסה העוברת 

 דרך ז'נבה.
"נפלא, יש מקומות. צריך רק לוודא 
שהלקוח מוכן לטוס דרך ז'נבה", הרהר יוסי 
כשחייג למשרדו של איש העסקים. המזכירה 
הסבירה כי הבוס יצא לפגישה, והיא איננה 

 –רשאית לאשר טיסה כזו בלעדיו. "כשיחזור  
 אגיד לו לחזור אליך", הבטיחה.

יוסי הביט בשעון הצצה חטופה, ונבהל 
, בעוד שבע דקות 50:10לרגע. השעה הייתה  

מתחיל השיעור, והוא כמעט שכח. נו, מה 
הלקוח אינו במשרד, אי   -עושים עכשיו?  

אפשר להשיג אותו כדי לתפוס את המקומות 
בטיסה. אם ימתין עד אחרי השיעור אולי 
ייתפסו המקומות הריקים, והלקוח יישאר 
מאוכזב? ואולי יחזור אליו כבר בעוד כמה 

 דקות?
רגע אחד של התלבטות, ואחריה החליט 

 . אז50:22בגבורה: "בעוד שש דקות השעה  

"אני צריך למחר, 
מאנטוורפן לניו 

יורק", אמר 
הלקוח בקצרה, 
"וגם חשוב לי 
לחזור ביום 
חמישי, כדי 
להיות כאן 

בשבת. תבדוק 
 ותחזור אליי".

 סיפור אישי ומיוחד!!
 תשלום ועד בית ליחידות דיור

קטנה,  דיור  ביחידת  המתגורר  צעיר  זוג  אנחנו 
הבית  ועד  מיסי  תשלום  את  לשלם  עלינו  האם 

 ככל הדיירים?
ראשית, ע"פ החוק חישוב מיסי ועד הבית נגזר מגודל 
הדירה, כל דירה משלמת על פי גודלה אלא אם נקבע 
אולם  הכללי.  בציבור  נהוג  וכך  הבית,  בתקנון  אחרת 
באופן  משלמים  הדיירים  שכל  נהוג  החרדי  בציבור 
לדון  יש  מעתה  הדירה,  לגודל  שייכות  ללא  אחיד 

 ביחידות דיור לעניין גובה התשלום.
כיצד  הדין  בתי  בין  גדולה  מחלוקת  ישנה  זה  בעניין 
לנהוג, יש שנקטו שדיירי היחידה צריכים לשלם את 
מיסי ועד הבית בשווה לכל הדיירים למרות ששטחן 
דירות  קטן משאר הדירות, כפי שלא נהוג לחלק בין 
גדולות וקטנות, וכן מורה הגר"נ נוסבוים שליט"א, וכך 

 נהגו ברוב המקומות. 
על פי דעה זו, על מנת לחייב אין צריכים שידעו על 
ואדרבה,  יחידה קטנה כגדולה,  מנהג קבוע שתשלום 

 הרוצה לחלק בזה עליו להוכיח שכך הוא המנהג.
שליט"א,  שפרן  והגר"מ  שליט"א  סילמן  הגר"י  דעת 
שהדר ביחידת דיור משלם דמי ועד בית פחותים עד 
לחייב את בעלי  שנהוג  התברר  אלא אם  כדי מחצה, 
שכך  מקומות  ויש  הדיירים.  ככל  בתשלום  היחידות 
שהוא  במקום  רק  תוקף  זה  למנהג  יש  אולם  נהגו, 

 מנהג קבוע, וכן רווח לנהוג בעיר בני ברק.
- - - 

 הסבת חדר אשפה לשימוש פרטי
כמה  פעיל  שאינו  אשפה  חדר  ישנו  שלנו  בבניין 
האשפה  את  מטילים  שהשכנים  מכיון  שנים 
אותו  להסב  לי  מותר  האם  הסמוך,  ב'צפרדע' 

 כמשרד לעצמי מדין 'זה נהנה וזה אינו חסר'?
לעניין  הדין,  בית  דייני  בפני  הונחה  זו  מעין  שאלה 
לדירתו  לספח  שביקש  העליונה  בקומה  שדר  שכן 
נמצא  שאינו  העליונה  בקומה  המדרגות  מחדר  חלק 

 בשימוש השכנים.
בתחילה נקטו דייני בית הדין ככלל, שאחד מהדיירים 
מקפח  באופן שאינו  הציבורי  יכול להשתמש ברכוש 
מזכויותיו  חלק  שהוא  משום  הבניין,  דיירי  שאר  את 
ולכן אילו אחד מהם ירצה  כשותף בתשמישי החצר, 
ואינה  ליסודות  צריכה  שאינה  מרפסת  להוציא 
הרכוש  גבי  מעל  הבניין  מדיירי  לאחד  מפריעה 
שפרן  הגר"מ  נקט  וכן  בעדו,  לעכב  אין  המשותף 

 שליט"א.
עוד יש להוסיף בזה סברא נוספת, שכיון שמונע בידי 
למרות  במקום  להשתמש  האפשרות  את  השכנים 
כקיפוח  הדבר  נחשב  בפועל  זאת  עושים  שאינם 

 זכויות השכנים.
בחדר  בשימוש  הדין  הוא  שכך  לומר,  יש  זה  פי  על 
משתמשים  אינם  השכנים  שבפועל  למרות  האשפה, 
בו, מכל מקום הפקעת המקום וסגירתו עבור משרד 

 מהוה קיפוח זכויותיהם, ובודאי שהדבר נאסר.
 
 

 שאלות אקטואליות ומרתקות 
 כפי שהעולה בפני דייני בתי הדין 

 טוען רבני ומגשר -הרב אלחנן רבינסקי



יתחיל השיעור ואני אהיה שם. זו השעה  
היומית שלי, זה החמצן שלי, זה נותן לי את 

 הכח, אני לא יכול לוותר על זה!"
הוא מחליט להותיר את הדאגות מאחוריו, 
להניח את השלט המוזהב על השולחן, ולכבות 
ל  י ח מת ו  י כש "ע  . י ר ל סלו ה ן  פו את הטל
השיעור!", הוא מזכיר לעצמו באושר, ומקווה 

 שהלקוח הוותיק והאיכותי יתאזר בסבלנות.
השיעור האיר, הדברים היו 
מתוקים מדבש, דף הגמרא היה 
זה באמת חמצן  ' ר.  ובהי מובן 
לנשמה!' הרהר יוסי באושר, בשעה 
 . שהדליק את מכשיר הסלולרי
"שבע הודעות בתא הקולי", ריצדו 
לפניו האותיות במסך הקטן, "שבע 

 עשרה שיחות שלא נענו"...
 . הלקוח איבד את סבלנותו
"אז אל תזמין לי, לא צריך טובות, 

 ולא צריך כזה שירות"
ם מתוחות מדאגה  י י נ בעי
מביט יוסי מי המתקשרים, ומגלה 
נט  י כי כל השיחות הן מהקלי
הוותיק הממתין למענה בנושא 
הטיסה לניו יורק. הלה כנראה 
ם  ג ע  מ ש נ ך  כ ו  , ד ו א מ ץ  ו ח ל
מהודעותיו המוקלטות בנוסח: 
"תסגור לי את הטיסה הלילה, זה 
יהיה עם  "מה   : " או ' ! לי דחוף 

השירות שלך? למה אתה לא עונה? אני חייב 
 את הטיסה הערב!"

יוסי ממהר למשרד, מזנק ממש. מדליק 
את המחשב, ברוך השם המקום בטיסה לניו 
יורק הלילה עדיין פנוי. צריך רק לוודא מה 
קורה עם הטיסה חזור. אך, הנה, אוי ואבוי: כל 

 המקומות מלאים... 051המקומות נתפסו, 
ם,  הוא מתקשר ללקוח, איש העסקי
יות. הלה חסר  ומתחיל במסכת התנצלו
סבלנות, קוטע אותו בשאלה: "אבל סגרת לי? 
אני אהיה בניו יורק מחר ועד שבת חוזר 

 לכאן?".
יוסי מגמגם, מתנצל שוב, ומנסה להסביר: 
"להיום  אני יכול לסגור לך, יש מקום. אבל 

… חזור אין מקום, המקומות נתפסו בינתיים 
או שתחזור אחרי שבת, או שננסה דרך מקום 

 אחר להחזיר אותך..."
הלקוח איבד את סבלנותו. "אז אל תזמין 
לי, לא צריך טובות, ולא צריך כזה שירות. הרי 

אין   –היה מקום בחזור, ובגלל שלא ענית שעה  
לי איך לחזור לשבת, ולכן אני לא נוסע בכלל. 
שתדע שזה לא בסדר לעשות דבר כזה ללקוח 
קבוע, אבל תדע את זה עבור הלקוחות הבאים, 

 סיימתי איתך!" והשיחה נותקה באחת. –כי אני 
יוסי מתאכזב, ומבליע אנחה כבידה. לאחר 
מספר ימים נרגע יוסי מהשיחה הקשה, מבין כי 
פרנסה מידו של הבורא, אשר נתן לנו את 
תורתו, ואין הפסדים מהתחברות לתורה. "כן, 
לפעמים זה דורש התמסרות", הוא חוזר ומזכיר 

לעצמו, "לפעמים השיעור היומי דורש הקרבה. 
 אבל זה כדאי, כל כך כדאי!"

בערב,   02:22ביום חמישי שאחריו, בשעה  
', של חברת 55דאגלס  -היה מטוס 'מקדונל 

משדה התעופה   555'סוויסאייר', מוכן לטיסה  
'קנדי' בניו יורק לז'נבה שבשווייץ. עוד כמה 

הנוסעים התיישבו   051דקות חולפות עד שכל  
 במקומותיהם, והמטוס המריא.

0בשעה   5 :5 י 0 ר ח א כשעה   ,
ההמראה, שידרו הטייסים אות 
מצוקה. הם החלו לקבל הוראות 
מבקרת הטיסה, אך מהר מאוד 
נותק עימם הקשר, ודאגה רבה 
הזדחלה בלבבות. כעבור כרבע 

התרסק   05:05שעה, בשעה  
המטוס לים, במרחק כשמונה 
קילומטרים ממזרח קנדה, לעיני 
עדי ראיה המומים ומזועזעים 

 מאסון התעופה הנורא.
ליבו של יוסי החסיר פעימה: יש 
 לו לקוח על הטיסה שהתרסקה?

מספר דקות לאחר מכן קיבלו 
ם  ל ו בע ת  ו ע י ס נ ה י  נ כ ו ס כל 
הודעה קצרה ודרמטית: "טיסת 

  ' ר י יסאי ו סו ורק   555' י ו  י מנ
כל    . קה ס ר הת  , בה נ ' ז 0ל 5 1 

ו  ם  ות   50-הנוסעי אנשי הצו
 נהרגו".

ומגלה את   , פותח את המחשב סי  יו
ההודעה. משהו צלצל לו, הוא מכיר מישהו 

ה   ס י ט  , ו ז ה ה  ס י ט ה ל  ע ה  י ה 5ש 5 ל   5 ש
'סוויסאייר', ביום חמישי. הוא התעסק עם 

 הטיסה הזו, ברור לו.  ליבו החסיר פעימה. 
יש לו לקוח על הטיסה שהתרסקה? לבו 
צנח לרגע, עד שנזכר. לא, הלקוח לא בטיסה! 
הלקוח הפסיד את הטיסה, כי יוסי היה בשיעור 

 כשנתפסו המקומות האחרונים...
ה  ע ד ו ה ה ת  א ר  י ב ע ה ל ר  ה מ מ א  ו ה
הדרמטית ללקוח, ומוסיף עוד שלוש מילים: 

 …"."כי הם חיינו
עשר דקות חולפות, עד שהלקוח, איש 
העסקים המעונב, התייצב במשרדו וחיבק 
אותו בחום. "תודה על שאתה כל כך מקפיד על 
השיעור היומי", הוא אומר כשדמעות בעיניו, 

 "השיעור שלך הציל את החיים שלי!".
עוד לפני שבת, הגיעה עוגת קרם גדולה 
ומשובחת לביתו של יוסי, ועליה כיתוב: "תודה 
על החיים!" כן נכתב באותיות קטנות: "תגיד לי 

 “...איפה השיעור, אני רוצה להצטרף
 –לפעמים, קשה לראות בעיניים, לפעמים  

זה כל כך בולט. ככל שנבין שהחיים האמיתיים 
שלנו אינם העסקים והחברים, אלא החיבור 
האמיץ והקשר החזק עם התורה המעניקה לנו 
כוחות כך נזכה לחוש את הגנת התורה, 
להרגיש את שמירתה העילאית, וגם להתחבר 

 אליה באהבה.
 “כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם!!”

‘ ’

לבו צנח לרגע, 
עד שנזכר. לא, 

הלקוח לא 
בטיסה! הלקוח 

הפסיד את 
הטיסה, כי יוסי 
היה בשיעור 
כשנתפסו 
המקומות 
 האחרונים...

 שבת שלו<ם ומבורך 

ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם ”
את בריתי והייתם לי סגולה מכל העמים 

 “כי לי כל הארץ
 )שמות יט, ה(

 פרויקט מיוחד -הניסים יוצאים לאור

 

ם  כ י ת ו ר ש פ א ב
לזכות את הרבים 

 ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם 

או מכיריכם 
 סיפור מחזק

שלחו אלינו בית 
 ‘אור השבת’

נתיבות   3311\4חזני ‘ רח
אור ’ולציין עבור 

 ‘השבת
 או בפקס: 

80-7743098 



 

למה לא רוצעים אוזנו של כל מי שעבר על 
אחת ממצוות התורה על שלא קיים מה 

 ששמעה אוזנו בהר סיני?
רבן יוחנן בן זכאי היה דורש מקרא זה כמין חומר, מה 
נשתנה אוזן מכל איברים שבגוף? אמר הקב"ה אוזן 
ששמעה קולי על הר סיני בשעה שאמרתי "כי לי בני 
ישראל עבדים" ולא עבדים לעבדים והלך זה וקנה אדון 

 לעצמו יירצע, ]קידושין כב:[. 
יש להקשות דכיון שהטעם שרוצעים אוזנו של העבד 
משום שעבר על ציווי התורה "כי לי בני ישראל עבדים", אם 
כן למה רוצעים דוקא אוזנו של עבד, והלא ראוי היה לרצוע 
כל אדם שעובר עבירה על שלא קיים מה ששמע בהר סיני. 
חילל שבת יירצע אוזנו על שלא קיים מה ששמעה אוזנו 
בהר סיני "זכור את יום השבת לקדשו", העיד עדות שקר, 
נאף, חמד, יירצע על שלא קיים דברות אלו שנאמרו בהר 

 סיני?
 

מרצ"ע בגימטריא ארבע מאות כנגד השנים 
שנשתעבדו ישראל וגאלם הקב"ה והלך זה וקנה 

 אדון לעצמו
התוספות במסכת קידושין )כב: ד"ה מה נשתה אוזן( כותבים 
בשם המדרש מרצ"ע בגימטריא ארבע מאות, ולפי שהיו 
ישראל עבדים ארבע מאות שנה וגאלם הקב"ה והלך זה 
וקנה אדון לעצמו לפיכך ירצע במרצע העולה כמניין זה. 
וביאר המהרש"א שבדברים אלו באו התוספות לתרץ למה 
בשאר מצוות אחרות שנאמרו ונשמעו בסיני לא רוצים 
לעובר עליהם, שכל הטעם שאמרו בגמרא אוזן שלא שמעה 
בהר סיני, לא באו להורות למה רוצעים את העבד, אלא באו 
רק לבאר למה רוצעים באוזן דוקא ולא באבר אחר, אבל על 
עיקר הרציעה יש טעם אחר, משום דמרצע בגימטריא ארבע 

 מאות.  

 
כיון שהאדם חפץ להיות דבוק בבית אדוניו באותה  

 מידה תהיה קבועה בו הרציעה 
בחי' קיקיון דיונה מבאר דרציעת האוזן שייכת דוקא בעבד, 
משום שאמר "אהבתי את אדוני ואת אשתי וגו' לא אצא 
חופשי", וכיון שיש לו דביקות לבית אדוניו, להיות עבד 
לעבדים היפך רצון התורה, לכן רוצעים אותו לבית האדון, 
מידה כנגד מידה, שעניין הרציעה תהיה דבקה בו ולא ייצא 
ממנו, וזה לא שייך בשאר מצוות. ומה שאמרו בגמרא אוזן 
שלא שמעה בהר סיני אין זה טעם לעצם הרציעה, אלא טעם 

 שרוצעים דוקא את האוזן ולא אבר אחר. 

 
באותה מידה שמתחייב בחטא שאינו יכול לשוב קובעין  

 בו רציעת עולם אבל שאר עבירות יכול לתקנן 
לענ"ד נראה בס"ד לחלק בין עבד הנרצע שעובר על "כי לי 
בני ישראל עבדים" ולא עבדים לעבדים, לבין שאר מצוות, 
דהנה בכל המצוות כולן אם חטא האדם, יכול הוא לתקנם 
על ידי שיעשה תשובה ויתחרט על חטאו, ויעזוב החטא, 
וגדולה תשובה. והגם שמצינו כמה דברים כגון רוצח חבירו 
וכדומה שאינו יכול לתקנן, מ"מ בהן בלא"ה מתחייב מיתה. 
משא"כ נרצע שמתחילה מכניס עצמו למצב שגם במשך 
השנים יהיה משועבד לאחרים ולא להשי"ת, ולא יוכל 
להפקיע שעיבוד זה, כי אחרי שנרצע כבר אינו יכול לשוב 
ולבטל שעיבודו כלפי האדון, וגם אינו יכול לצאת בגירעון 
כסף, לכן דוקא בזה רוצעים את אוזנו משום אוזן שלא 
שמעה בהר סיני, ועושים בו רושם המורה על חרפתו, מידה 
כנגד מידה שעשה עוון שלא יוכל לתקנו, אך כל שאר 

 עבירות יכול האדם לתקנן גם אחרי שחטא.

את ספר התהלים הישן של אמו הצדקנית, התרגש ובכה ואמר: “  חפץ חיים “ כשהביאו לפני ה 
הוא על ספר התהלים הזה, שהבן שלה -ברוך-אתם יודעים כמה דמעות אמי שפכה לפני הקדוש

 “... איד-ערליכער”יהיה 
 

מסופר בגמרא ברכות )דף ה עמוד א( על רב הונא שהיה אחד מחכמי הגמרא, והחמיצו לו ארבע 
מאות חביות יין והצטער מאוד. נכנסו לבקרו חבריו החכמים ואמרו לו שיבדוק במעשיו אולי 
נהג באיזה ענין שלא כהוגן. אמר להם: וכי אני חשוד בעיניכם?! אמרו לו: וכי הקב''ה חשוד 
בעיניך שמעניש סתם בלא סיבה?! אמר להם: אדרבה, אם יש מי ששמע משהו לא טוב עלי, 
שיודיע לי ואתקן. אמרו לו: שמענו שכבודו לא נותן את כל החלק המגיע לפועל בשדה. אמר 
להם: הרי הוא גונב לעצמו הרבה, ובקושי משאיר לי, לכן אני מפחית משכרו. אמרו לו: בכל זאת 
נחשב לך שגם אתה גונב ממנו. אלא תתן לו אתה את החלק המגיע לו, ואם תרצה תתבע אותו 
אחר כך על גניבתו. אמר להם רב הונא: אני מקבל עלי את דבריכם וחוזר בי. עשה הקב''ה נס 
ונהפך החומץ חזרה ליין. ויש אומרים שהתייקר החומץ ועלה לדמי מחירו של היין, כך שלא 

 הפסיד רב הונא כלום.
 

מספר שכאשר הגיעה שמועה על עירה רחוקה שבה מחללים שבת, בא הגאון רבי ישראל 
מסלנט זצ"ל לכולל שלו בקובנא, אשר שם למדו גדולי ישראל, כרבי יצחק בלאזר, רבי נפתלי 
אמסטרדם, רבי אברהם שינקר, ורבי יוסף יוזיל מנובהרדוק ועוד. נתן דפיקה על השלחן, והחל 
לדרוש דרשה ארכה חוצבת להבות אש, בענין שמירת שבת וחלולה. לאחר שסים את דרשתו, 
נגשו אליו תלמידיו ושאלוהו: ילמדנו רבנו, מפני מה כבודו דרש דרשה זו? ענה ואמר: הרי 
שמענו שבעירה רחוקה זו וזו חללו את השבת... שאלו אותו: רבנו, אם כן מה זה נוגע לנו? ענה 
להם ר' ישראל: בודאי זה נוגע לכלנו, אם כלנו היינו חזקים יותר בשמירת השבת, היהודים שם 
לא היו מחללים אותה. דעו לכם, שבכם תלויה כל היהדות, אם מישהו בפריז משתמד, הרי זה 
בגלל שכאן נחלשה מעט שמירת היהדות. לכל יהודי יש השפעה על כל היהודים בעולם הן 

 לטוב והן למוטב.
 

מספר על הגאון מהר"ם שיק זצ"ל, שבילדותו היה שקדן עצום, אולם היה קשה תפיסה, וכה 
ספר פעם לחתנו; שבילדותו היה כח תפיסתו חלש מאד, ולא הבין אפילו דף גמרא שלמדו עמו, 
ועם כל זאת לא השגיח על כלום, ושקד מאד בלמודו, ונדד שינה מעיניו, וחזר פעמים רבות מה 
שלמד אף שלא הבין היטב את הענין, ורק בזכות שקידתו המרבה, נפתחו לו מעינות החכמה, כי 

 העקר היא ההתמדה. 
 

מעשה באדם אחד שבא לוולוז'ין, וראה את מרן הרב מבריסק לומד עם תלמידיו, ומפלפל 
בדברי הרמב"ם. הוא התפעל מגאונותו של מרן זצ"ל, והתבטא: חבל על אשר כבודו יושב 
בוולוז'ין, כי חבורה זו שכבודו מלמד, הלא ממילא יהיו לומדים בין אם הפרוש ברמב"ם הוא כך 
או כך, ואלו היתה בפאריז או בברלין, היה בכחך למנוע הרבה מישראל מלהשתמד חלילה. ענה 
לו הרב: טועה אתה. בלימודי כאן בישיבת וולוז'ין, הנני מונע בזה שלא ישתמדו בפאריז 

 ובברלין...
 

מספר על איש אחד, אשר היה עשיר כקרח, אך קמצן ביותר. למרות הפצרות חוזרות ונשנות 
של הרב, הוא סרב לתרם מכספו לנזקקים, ולסייע להם בעל פרנסתם. יום אחד, כאשר שהה 
בבית הרב, העמיד הרב את העשיר מול ראי, ואמר לו: מה אתה רואה? ענה העשיר: אני רואה 
את עצמי כמובן. לאחר מכן, הוביל אותו הרב אל מול חלון המשקיף החוצה אל הרחוב, ושאל 
אותו: עכשו מה אתה רואה? השיב האיש: אני רואה פרצופיהם של אנשים שונים, אשה זקנה 
חוצה את הכביש, ואיש עני נאנק תחת משאו. מר לו הרב: אתה יודע מהו ההבדל בין שני 
המראות שראית? מדוע ראית במקרה הראשון את פניך בלבד, ובמקרה השני יכלת לראות את 
פניהם ומשאם הכבד של האחרים? ההסבר לכך הוא פשוט. הזכוכית הראשונה שהיתה מול 
פניך, היתה מצפה מצדה האחורי בשכבה דקה של כסף, ואלו החלון דרכו ראית את העולם, 
היה פשוט ושקוף. כל עוד הזכוכית אינה מצפה בכסף אפשר לראות אחרים, אבל כשהכסף 

 מצפה את הזכוכית, כבר אי אפשר לראות אחרים, אלא רק את עצמך... 
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 450-7004448 -בפלאפון

  קו אור השבת
 להתחזק כל יום. כל היום.

בשלוחה זו אמור 
להיות פיתוח מיוחד 

 שיפורסם בקרוב!

הקלטת תגובות 
 וסיפורים למערכת

 קו ההשגחה 
 פרטית העולמי

 שיחות מרתקות 
מפי הרב זאיד הרב 
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