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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 לזב"ק: 
בת יפה, איילת עליה 

  בת אסתר. 

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 

 91:91כניסת שבת: 
 15:91שקיעה: 

 93:09צאת השבת: 
 41:12רבנו תם: 

 
 לפי אופק נתיבות
 שבת שלום ומבורך

 העלון נתרם לעילוי נשמת
 כהן‘ סביחה בת נעימה לבית משפ
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 האם מותר וצריך להעיר 
 לאדם חילוני שנוסע 

   בשבת בפנסים כבויים
: ר' מאיר יש לו שכן שאינו שומר שאלה לדיון 

שבת לדאבון הלב, והוא רואה אותו יוצא במכוניתו 
מידי ליל שבת, ופעם אחת הוא הבחין שהשכן שכח 
להדליק את פנסי המכונית שלו, והוא חושש שהוא 
מסתכן בנסיעה זו בעצמו ומסכן את העוברים ושבים 
שאינם יודעים להישמר מפניו. האם מותר לו להזכיר 
לו להדליק את פנסי המכונית או שהדבר אסור 
משום לפני עור, שהרי הדלקת הפנסים יש בה משום 

 מלאכת מבעיר והיא אסורה בשבת מן התורה?
ראשית דברי מורינו ראש הישיבה הגראי"ל :  תשובה 

ל  שידבר על לבו של השכן שלא יסע “ שטינמן זצוק 
בשבת, וגם כשטענתי שהשכן לא ישמע לי, חזר ואמר 
שצריך לבקש ממנו שלא יחלל שבת. ]א.ה. ושמא יכול 
להבליע בתוך דבריו תזכורת אודות הדלקת הפנסים, כגון 
שיאמר לו: ראה איך אתה עובר על חילול שבת בכל 
פעולה ופעולה שאתה עושה, בהדלקת הפנסים, בהצתת 

 המנוע כו'[.
וגם הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א לא התיר 
לומר לו לחלל שבת בהדלקת הפנסים. אולם כששאלנוהו 
כעת שנית ענה לאחר מחשבה שיאמר לגוי שיאמר לו 

 להדליק את הפנסים.
א אמר לי “ והגאון רבי מרדכי דוד וועטנשטיין שליט 

ל שיאמר לו: אני איני “ ז אויערבך זצ “ עצה בשם הגרש 
רוצה שתיסע בשבת אבל אני יודע שלא תשמע לי לכן אני 

 אומר לך שהפנסים שלך כבויים.
ן רבי יצחק  ו את הגאו ז וכעת כששאלנו שאלה 
זילברשטיין שליט"א אמר שאם יש לו צד לימוד זכות 
עליו, כגון שנוסע לצורך יולדת או חולה שיש בו סכנה, 
וכמו שהיה דרכו של רבי אהרן קדוש ה' מבעלזא זי"ע בכל 
פעם שהיה שומע רכב נוסע בשבת היה אומר שבטח 
נוסעים לצורך פיקוח נפש וכדו', ]וכן אם מסופק אם הנהג 
הוא גוי או ישראל[, יכול לומר לו להדליק את הפנסים. 
אולם אם ברור אצלו שהנהג מחלל שבת ללא כל צד היתר 
בדבר, אין לו להעיר לו אלא א"כ יש סכנת נפשות ממש 
בדבר, כגון שהוא נוסע במקום שילדים קטנים מצויים שם 

 וכדו', וגם אז יעשה זאת דרך רמיזה באמירה להדיא. 
והגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א אמר שאם 
הוא נוסע בדרך בין עירונית ואינו מסכן את הולכי הרגל 
אלא את הנוסעים האחרים בכביש, בודאי אין לומר לו 
כלום, שהרי אין בדבר סכנה אלא לנהג עצמו שהוא מחלל 
שבת בפרהסיא ולשאר הנהגים שמחללים שבת כמותו, 
ועל כגון דא אמרו חז"ל הלעיטהו לרשע וימות, ואין אנו 
מוזהרים על שמירת נפשם של רשעים אלו. אבל אם יש 
חשש פיקוח נפש וסכנה לעוברים ושבים בודאי מותר 
לרמוז לנהג שידליק את האורות כדי למנוע את הסכנה, 
שהרי אפילו איסור דאורייתא ממש התירו לצורך זה, כל 

 שכן שאין איסור דאורייתא ברמיזה לבדה.

                           
"ָלֵכן ֱאמֹר ִהְנִני נֵֹתן לֹו ֶאת 

לֹום: ְוָהְיָתה ּלֹו ּוְלַזְרעֹו  ָ ִריִתי ש  ּבְ
 )פרשתנו( ַאֲחָריו..." 
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ה, בשבוע הבא נביא בפני הקוראים היקרים את האזהרות שיש לנהוג בימי בין ”הודעה: אי
הזמנים כדי לשמור על מטען הרוחניות שאגרנו בזמן קיץ. נשמח לקבל מכתבים ועניינים 

 מערכת העלון. -ש!!, בתודה מראש”נוספים בנושא זה למייל/ פקס. עד למוצ



‘ ’

אחד מהכלים שהבורא יתברך הפקיד 
בידינו, הוא אחד מכלי הנשק המתקדמים 

מתגמד לעומתו במיליארדים, ‘  אטום ‘ ביותר. ה 
במובן הרוחני, כמובן. זה כלי שלא צריך ללחוץ 
, ולא צריך  על כפתור כדי להפעיל אותו

זה כלי ‘...  רפאל ’ שיעבור תהליך בנייה במכון  
שנוצר על ידי הפה, או ליתר דיוק על ידי 
מילים שיוצאות מהפה. לכלי הזה קוראים 

התפילה היא בעצם “,  תפילה ” 
צינור שמחבר ומקשר אותנו אל 

 בורא עולם.
כשיהודי נמצא בצרה, לא 
עלינו, אתם תראו שהדבר הראשון 
שהוא יעשה זה תפילה. שאדם 
מתפלל מקירות ליבו הוא שובר 
את מחיצת הברזל שעומדות 
בפניו. ובפרט שאדם מתפלל בלב 
נקי ובנפש תמימה לפני בורא 
ת  ל ב ק ת מ ה  ל י פ ת ה ש  , ם ל ו ע

 במקום ומיד!
א “ ט זיע “ וכמו שהגדיר הבעש 

את התפילה מעומק הלב לאותו 
אחד שהלך לעשות קניות בשוק 
והנה הגיעה השקיעה ועדיין לא 
הוא לא התפלל מנחה. מיד עמד 
נחה  פלל מ והת וק  די הש בצי
מעומק הלב, למרות שאין זה 
מקום מיועד לתפילה, אבל תפילה 

כזאת מתקבלת בפני הבורא במרומים. למה? 
 כי זאת תפילה מלב שמבקש ומשתוקק.

צ “ את הסיפור המצמרר הבא סיפר הגה 
א במהלך השיעור “ רבי משה אביחצירא שליט 

א “ הקדוש זיע ‘  אור החיים ‘ביום הילולתו  של ה
 לפני כשבוע:

א, “ ידידי הגאון רבי ישראל ביטון שליט ” 
רב קהילה במגדל העמק ושזכה להקים גם 

על שם ‘  מאור החיים ‘ בית כנסת מפואר בשם  
א, דיבר איתי היום “ האור החיים הקדוש זיע 

ואמר לי שיש לו סיפור השגחה פרטית מדהים 
תכננתי לעשות ” וכך הוא מספר:   “,  לספר לי 

הילולה לאור החיים הקדוש בקהילה שלנו. 
ההוצאות היו גדולות מאוד, ובוודאי כל מי 
שיודע מה ואיך זה לארגן הילולה מושקעת 
ומכובדת מבין מאוד מאוד על מה אני מדבר. 
אין מה לעשות! כסף אין, התקציב ממאן 
לזרום. נשארתי אובד עצות. מה עושים? כמובן, 

 כמו כל יהודי פותחים בתפילה לבורא עולם.
ואז התחלתי להתחנן ולבקש מבורא עולם 
שיעזור לי לערוך את ההילולא לכבודו של 
האור החיים הקדוש, ובפרט שזה ייערך בבית 
הכנסת הקרוי על שמו שללא ספק זאת זכות 
אדירה למאוד. וכך התפללתי ובקשתי מקירות 
ליבי ומעמקי נשמתי שכיוונה הכל לכבוד שמו 

 א.“יתברך, ולזכרו של רבנו חיים בן עטר זיע
בליל יום רביעי עליתי על יצועי לנום את 
שנתי, כמובן שאותו היום היה זה ערב ראש 
חודש תמוז האחרון. במהלך שנתי אני חולם 

חלום שאומרים לי שיש איזה יהודי, לא ציינו 
ה ברוך “ לי מי הוא ומה שמו, שעשה יחוד הוי 

הוא, והוא שם את זה באחד מקברות הצדיקים 
 ה.“ממילת הוי‘ בארץ, ואתה תקבל את האות ו

לא הבנתי את תוכן החלום המבהיל, אבל 
בין כך ובין כך, קמתי בבוקר ושכחתי מהחלום 

 הזה לגמרי.
יום למחרת, ביום חמישי, לקחתי עימי את 
ם  י ע י ג מ ת ש ו ב א ה ו ם  י ד ל י ה

בקביעות בבית ‘  אבות ובנים ‘ ל 
 -הכנסת שלנו, לסעודת מצווה 

סעודת ראש חודש תמוז, על 
ציונו של התנא האלוקי רבי 

 יהודה הנשיא בצפון הארץ.
בסיום הסעודה בקשתי מאחד 
התלמידים שהיה לידי שילך 
להביא סידור כדי לברך ברכת 
המזון. אותו הילד הלך והביא 
. קודם  סידור וגם פתח אותו
שהילד הגיש אלי את הסידור 

  : לי הרב מצאתי ” הוא אומר 
איך  “. מאתיים שקל בתוך הסידור

שהתלמיד אמר לי את זה נזכרתי 
בחלום בפעם הראשונה מאז 
אותו הלילה הקודם שבו חלמתי 

 אותו.
אמרתי לתלמידים ולאבות, אם 
יש כאן מאתיים שקל , אני אומר 
לכם בבירור שצריך להיות כאן סכום של ששת 
אלפים שקל. ההורים והילדים ששמעו כך, 
ר  ם אח גם הם להצטרך לחיפושי החלו 
.. החיפושים לא ארכו הרבה זמן,  המטמון.
ובסופו של דבר הביאו עמיהם סכום של 
חמשת אלפים שמונה מאות כולל המאתיים 

 שקל שהתלמיד מצא בסידור.
ואז שוב אמרתי להם לא יתכן שיש כאן 
חמשת אלפים שמונה מאות שקל, אמרו לי 
בחלום שצריך להיות כאן ששת אלפים שקל, 
בדרך כשקמתי לחפש את המאתיים שקל 
הנותרים זרקתי להם את הסיפור של אותו 
החלום המסעיר שחלמתי לילה קודם. לבסוף 
מצאתי עוד שתי שטרות של מאה וכך הגענו 

 לששת אלפים שקל.
וכיצד הגעתי לזה שאני צריך לקבל ששת 
אלפים שקל? מסיים רבי ישראל ביטון לספרי 
לי, בגלל שבתחילת הסיפור כמו שקראתם 

‘, בחלום שאמרו לי שאני אקבל את האות ו 
 שהיא בעצם גימטרייה של ששת אלפים שקל. 

ד בזכות האור החיים, “ וכך זכיתי בס 
ובעיקר!! בזכות התפילה לכסות את ההילולא 

 שערכנו בבית הכנסת שלנו. הפלא ופלא!
צ “ מסיים הגה “,  ועכשיו אני שואל אתכם ” 

מאתיים וחמישים שנה ” א,  “ רבי משה שליט 
מפטירתו של האור החיים הקדוש, האם הוא 

 -עדיין איתנו או לא? התשובה היא פשוטה 
 ו למי שעוסק בתורתו.“וודאי שכן! וק

 ר שנזכה לגאולה השלימה אמן ואמן!“ויה

מספר הרב 
ביטון: בליל יום 

ח “רביעי, ער
תמוז האחרון, 

עליתי על 
יצועי לנום את 
שנתי במהלך 

שנתי אני חולם 
 חלום מסעיר...

 א“צ רבי משה אביחצירא שליט“הגה

 כח הנתינה והקבלה
לעומת האיש שמטרתו היא להיות משפיע ונותן, 

נקבה,   –האישה נדרשת להיות מקבלת השפע ממנו  
ובכך להביאו אל שלימותו. נמצאנו למדים ששלימות 

בקבלת השפע   –בנתינה, ושלימות האישה    –האיש  
מבעלה. ואם נשאל: איזו שלימות יש בקבלה, והרי לא 
על שלימות מעידה הקבלה אלא דווקא על חיסרון? 
לפי שהמקבל אפשר שהוא מקבל מחמת חסרונו 
ואפשר שלא. אם הוא מקבל לצורך עצמו מעיד 
הדבר על חסרונו ופחיתותו, אך אם הוא מקבל רק כדי 
להשלים את הנותן, אין לך נתינה גדולה מזו, שעל ידי 
שהיא מקבלת ממנו את השפע היא מכשירה אותו אל 

 שלימותו ואין לך מתנה גדולה מזו.
חז"ל רמזו זאת בקביעה: "אישה טובה מתנה טובה 
לבעלה". האם קיבלתם מימיכם מתנה מאורחים 
שבאו לביקור? כיצד התייחסתם למתנתם? האם 
הגבתם ב"לא הייתם צריכים", או "זה מיותר, בשביל 
מה הבאתם מתנה?" והנחתם אותה בחדר הסמוך 
מבלי לפתוח אותה? או אולי שמחתם בה מאוד וגם 

 פתחתם אותה בפניהם?
ובכן, תגובה מהסוג הראשון מעידה על חסרוננו. 
אדם חסר מתבייש בגילוי חסרונו, ומתנה יש בה כדי 
להעיד על קיום חיסרון. ומתוך שהוא מתבייש הוא 
מסרב לקבלה. לעומת זאת, אדם שאין בו חיסרון, 
כשהוא מקבל מתנה הוא פותח אותה ושמח בה. אין 
הוא מתבייש לקבלה שכן הוא יודע היטב שאינו זקוק 
לה. ומדוע הוא שמח? משום שהוא רוצה לשמח את 
נותן המתנה. זהו ההבדל בין המקבל השלם למקבל 
החסר, בין הקבלה השלילית לקבלה החיובית. אישה 
שמקבלת את השפע מבעלה מתוך כוונה להעצים בו 
את כֹח הנתינה נחשבת למקבלת חיובית, ועליה נאמר: 
ֶבר". לעומת זאת, אישה המקבלת  סֹוֵבב ג ָ "ְנֵקָבה ת ְ
מבעלה שפע מתוך שהיא צריכה לו מעידה על 
חסרונה, וזו קבלה חיובית פחות. כיוון שמטרת האדם 
בעולמו היא להתקרב אל ה', וכיוון שהתקרבות זו 
פירושה הידמות אליו, נמצא שככל שישכילו בני הזוג 

 להתקרב אל ה' כך יתקרבו זה לזו.
הנישואים בנויים בצורת משולש, כאשר ביום 
הנישואים מצויים בני הזוג במצב הקרוב ביותר, 
ומאותו רגע יתחילו להתרחק. כדי למנוע זאת הם 
נדרשים להציב לנגד עיניהם את המטרה הרוחנית 
שבזוגיות: ההתקרבות אל הקב"ה. התקרבות זו 
תובעת מהם להידמות לבורא בכֹח הנתינה שיש בהם. 
האיש בכֹח ההשפעה, והאישה בכֹח הקבלה שבה. 
שימו לב שההליכה אל מטרה אמיתית מקרבת 

 ביניהם.
זו הסיבה שבלשון הקודש מכונה הקשר בין איש 
לאישה בשם "משפחה". משפחה מלשון נספח 
ומסתפח, שעל ידי הקמת המשפחה זוכה האדם 
לצעוד בדרך המובילה אל ההסתפחות בנחלת ה'. 
ר ֶאָחד", שההתאחדות סביב  כיצד? על ידי "ְוָהיו  ְלָבש ָ
השאיפה לקרבת ה' מחברת ביניהם. אומנם "בשר 
אחד" זה שאנו אומרים, אין הכוונה בו "זה לצד זה", 
"מעורבים זה בזה" או "דבוקים זה לזה". כל זה איננו 
אחד. "בשר אחד" הכוונה חיבור מושלם. במחשבה, 

 בדיבור ובמעשה. אומנם גם בנשמות אך גם בגופים.
אין הכוונה שהאישה נדרשת להיטמע באיש ולהפוך 
לגבר, או שעל האיש להיטמע באישה ולהפוך לנקבה. 
זוג שמבקש זאת ייכשל כישלון חרוץ ויחיה בבדידות 
נוראה. הדבר יגרום לאובדן הזהות האישית ולחיים 
של בלבול נורא, ואין לך דבר גרוע מטשטוש הזהות. 
על האיש להישאר זכר ועל האישה להישאר נקבה. 
באומרה "והיו לבשר אחד", התורה מתכוונת לאיחוד 
ולדיבוק הנפרדים. להרגשת הזולת,  השונים 
ולהתרגשות שבני הזוג מרגישים בדבקות זו. לפי 
 שהרגשת הזולת ורגשותיו היא היא האהבה והאיחוד.

 מאת בכיר מרצי ערכים
 ומשמח הלבבות 
הרב מיכאל לסרי 

 א”שליט

םייחליפ ט



מסופר בתלמוד: אמר רבי חייא בר אבא: 
פעם אחת התארחתי אצל בעל הבית עשיר 
אחד בלודקיא, והביאו לפניו שלחן של זהב 

ובו היו קבועות “,  משוי ששה עשר בני אדם ” 
שש עשרה שרשראות של כסף. אל השלחן היו 
מחוברות קערות, כוסות, צלחות, ועליו כל מיני 

 מאכל וכל מיני מגדים ובשמים. 
כשהכניסו המשרתים את השלחן אמרו 

“, לה' הארץ ומלואה ” לבעל הבית:  
כדי שלא יתגאה, וכשלקחו את 
 : אמרו ודה  ם הסע השלחן בתו

השמים שמים לה', והארץ נתן לבני ” 
בני! מפני מה ” אמרתי לו:  “.   אדם 

אמר לי קצב “? זכית לעושר כה גדול
הייתי, וכל בהמה נאה שהגיעה אלי, 

זו ” לא מכרתי אותה אלא אמרתי:  
אשריך ” אמרתי לו:  “  תהא לשבת 

שזכית, וברוך המקום שזיכה אותך 
 )מסכת שבת קי''ט.( “. לכך

נפתח בסיפור שבקשו לפרסם 
 קודם לסיפור המרתק.

בדיוק לפני כשבועיים באחד 
הימים בהם משגרים בני הבליעל 
את העפיפונים, שזה בעצם דבר 
חדש אירע נס אדיר ליושבי מושב 

 בסמיכות לעיר נתיבות.‘ בית הגדי‘
עפיפון ממולכד עם חומר נפץ 
נחת באחת מחצרות הבתים שם 

א  אך הנס הפלאי הו  , בית הגדי במושב 
 שהעפיפון לא התפוצץ. 

הדיירים במושב, לא ידעו את נפשם 
משמחה, אך לא ידעו מדוע בה להם כזה נס 

 גדול, והלכו להתייעץ עם רבם.
וכי יש לכם ספק למה ” רבם השיב להם:  

הוא לא התפוצץ? פשוט, זה בגלל שאתם 
,  שומרים שבת בפרהסיה ‘  ם ‘ גורמי אתם 

לאנשים אחרים שישמרו אחריכם את השבת 
הקדושה וכי אין ראוי שתזכו לנס בזכות 

 שמירת השבת הקדושה??! 
רבותי! תדעו לכם כל התקופה הקשה 
לאחרונה, לא עלינו, רחמנא ליצלן, היא מגיעה 

 רק בגלל זלזול ומרמס בשבת קודש. 
האם גם אתם מסוגלים ויכולים לשנות את 

אתם “!!,  כן “ המצב הקשה? התשובה היא ש 
יכולים בעצמכם על ידי זה שתדאגו לחזק 
אנשים בעניין שבת קודש, ובזכותכם יבואו 

לידי שמירת שבת, או הקפדה   -אנשים יהודים 
על ענייני מוקצה בשבת, ותדעו לכם שבמעשה 

 זה אתם עושים המון לטובת עם ישראל. 
מספר מגיד המשרים רבי גואל אלקריף 

 א:“שליט
מש  , מ ן זמ מ א  רע ל אי א  ב ר ה ו יפ הס

עונג ’ בתקופה האחרונה, ונתפרסם בגיליון  
אבל שמעתי זאת לפני כן, מיהודי אחד ‘,  שבת 

בערב שבת קודש פרשת במדבר השנה, שהיא 
 הייתה צמודה לשבועות.

היה אברך שהיה צריך לחתן את הבת שלו, 

והיה מאוד דחוק. והוא הלך לקבל את ההלוואה 
ח לא היה בבית ומצא “ ח, אבל בעל הגמ “ מהגמ 

 אותו רק ביום שישי בצהריים בביתו.
ח נתן לו הלוואה של אלפיים “ בעל הגמ 

והחליט אותו אברך, שבת ‘,  ערבים ’ דולר דרך  
יום הדין, שילך לכותל   -לפני חג השבועות 

 יפתח לו שערי ברכה.‘ להתפלל כדי שה
הוא הולך לכותל, סמוך לקבלת שבת, 
פתאום מכניס יד לכיס, באמצע 
העיר העתיקה אוי ואבוי! יש לו 
אלפיים דולר, ואוטוטו נכנסת 
השבת, יש לו עוד דקה ואלפיים 

 דולר יש לו בכיס. 
הוא חשב אולי טלטול מן הצד, 
בשינוי, וחשב כל מיני היתרים, 
אבל מיד אמר לעצמו, אני הולך 
עכשיו לבקש מבורא עולם שיתן 
לי ישועות ומה אני עושה? אני 
הולך כעת ומנסה למצוא כל מיני 

 היתרים לעצמי.
הוא הולך לבית הראשון שם 
ברובע. דופק בדלת והנה פותח 
לו יהודי אמריקאי זקן, ואומר לו 
דולר  ים  יש לי אלפי תשמע 
במזומן אני רוצה להפקיד אצלך 
את זה עד למוצאי חג שבועות, 
ולא חשוב פתק הפקדה, פשוט 

 אין לי זמן.
מי מסתובב עם ” האמריקאי שואל אותו:  

השיב “?  כזה הרבה כסף ברחוב, אתה כזה עשיר 
איזה עשיר. עכשיו הבאתי את זה ” לו האברך:  

 “...ח“מהגמ
הוא התפלל מנחה וערבית של מוצאי 
שבועות עם אותו אמריקאי ולאחר מכן הלכו 
ביחד אל ביתו. הם מגיעים לבית וכשהוא פותח 

 הוא מגלה שהחבילה קצת יותר עבה.
הוא פותח את המעטפה ומתחיל לספור 
את הכסף. ארבעת אלפים דולר. הוא אומר לו 
הרי אני הפקדתי אצלך אלפיים דולר ומהיכן 

 הארבע אלף דולר הללו?
אמר לו אותו אמריקאי, אני רוצה לספר לך 

 סיפור. 
יש לי אח שגר באמריקה, והיה לו אלפיים 
דולר מהמעשרות שלו. והוא אמר לי לתת אותו 
לאברך תלמיד חכם שדחוק במצבו. לא ידעתי 
למי להביא, אבל שראיתי אותך מספר לי 
שאתה מחתן את בתך, וכדי לא לחלל שבת 
אתה הפקדת את זה אצלי ואפילו שלא הכרת 
את המשפחה, ולכן החלטתי לתת לך את 

 האלפיים דולר!
אותו אברך אמר לאחר המעשה, אם הייתי 
חושב על ויתורים והיתרים הייתי נשאר עם 
אלפיים דולר ואולי גם את זה לא... אבל מה 

ה ועשיתי את מה “ עשיתי? פשוט בטחתי בקב 
שרוצה בלי ניסיונות להתחמק או להתיר את 

 ...האסור ואת החמור
 ה!“הזכייה הגדולה  בפייס היא לבטוח בקב

‘ ’

עפיפון 
ממולכד עם 
חומר נפץ 

נוחת באחת 
מחצרות 

הבתים שם 
 ‘בית הגדי‘ב

 שבת שלו<ם ומבורך 

בני יששכר למשפחתם תולע משפחת ”
התולעי לפוה משפחת הפוני: לישוב 

משפחת הישבי לשמרן משפחת השמרני 
אלה משפחת יששכר לפקדיהם ארבעה 

 א“הרב גואל אלקריף שליט כו(-)במדבר כו, כג “ושישים אלף ושלוש מאות

 

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 
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כיון שבני קרח הרהרו תשובה בליבם  
למה נתבצר להם מקום בגיהנום ולא  

 נשארו בחיים או יכנסו לגן עדן?
יש להקשות כיון שפירש רש"י שבני קרח היו בעצה תחילה  
ובשעת המחלוקת הרהרו תשובה בליבם לפיכך נתבצר להם  
מקום גבוה בגיהנום וישבו שם, ואם כן כיון שעשו תשובה  
למה בכלל נבלעו באדמה ונתבצר להם מקום בגיהנום, ולא  
ניצלו או יכנסו לגן עדן שהרי עשו תשובה, וכמו שמצינו  
במסכת קידושין )מט:( שאדם האומר לאשה הרי את  
מקודשת לי בתנאי שאני צדיק, אף על פי שהוא רשע גמור  
מקודשת שמא הרהר תשובה בליבו, וכן פסקו הראשונים  
והשו"ע )אבה"ע סי' ל"ח סק"י( שהרי היא ספק מקודשת. אך  
מדברי המאירי שם משמע דמקודשת ודאי. ומבואר שמכח 
הרהור תשובה אפילו רשע גמור נהפך לצדיק, וכיון שבני קרח 
הרהרו בתשובה למה בכלל נקבע גורלם ומקומם בגיהנום,  
הלא היו צריכים להינצל לגמרי או על כל פנים שיקבע מקומם  

 בגן עדן? 

עוון חילול השם אינו מתכפר אלא על ידי ייסורין  
 ומיתה 

לכאו' יש לומר בפשיטות שהטעם שלא ניצלו לגמרי, וגם 
נתבצר להם מקום בגיהנום דוקא, מפני שהיה בידם עוון 
חילול השם, שהיו שותפים בעוון המחלוקת כנגד משה 
רבינו, וכבר כתב רבינו הרמב"ם בהלכות תשובה )פ"א הלכה 
ד'( שהמחלל את השם אף על פי שעשה תשובה והגיע יום 
הכיפורים והוא עומד בתשובתו ובאו עליו ייסורין אינו 
מתכפר לו כפרה גמורה עד שימות, אלא תשובה, יום 
הכיפורים, וייסורין שלושתם תולין, ומיתה מכפרת, שנאמר 
)ישעיה כ"ב י"ד( "ונגלה באזני ה' צבאות אם יכופר העוון 
הזה לכם עד תמותון". וכן כתב בספר חסידים )סימן כ'(. 
]ברם לגבי תשובה של רבים שחיללו את השם, עיין בכרם 
יוסף עמ"ס מגילה )יג:( שנתבאר שמסתבר שבזה תועיל 
התשובה להאריך ימים[. ולכן בשביל כפרתן הוכרחו בני 
קרח למות, וגם נתבצר להם מקום בגיהנום, כי עדיין לא 
נתייסרו, כי בשביל לכפר עוון חילול השם שהיה בידם 

 הוכרחו לייסורין.

הרהרו תשובה רק בליבם אך לעיני העם נראו 
כשותפים מלאים במחלוקת 

בספר בית אב )הביאו בטללי אורות בפרשתינו( פירש שכיון 
שבני קרח רק הרהרו תשובה בליבם, אך לעיני כל העם נראו 
כשותפים מלאים בעדת קרח, לכן בשעת מעשה לא היה 
אפשר להפך בזכותם ולחוס עליהם, כי היו מחוברים מקשה 
אחת עם עדת קרח, על אף שבמחשבתם ובליבם נפרדו 
מהם, ולכך נבלעו יחד עם כל עדת קרח באדמה. ומכל מקום 
אחרי כן בפרשתינו שעוסקת בייחוסם של ישראל, מזכיר 
הכתוב אותם לשבח כי באמת חזרו בתשובה והיו צדיקים. 
ועל פי זה מיושב הטעם שמתחילה נבלעו באדמה ונתבצר 

להם מקום בגיהנום.

כיון שהיו בעצה תחילה לא זכו לעשות 
תשובה גמורה שלא יהיו בגן עדן ותלמידיהם 

בגיהנום 
הכתב סופר מתרץ שכיון שאמרו חז"ל )יומא פז.( שהמחטיא  
את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה, כדי שלא יהיה  
הוא בגן עדן ותלמידו בגיהנום. על כן כיון שבני קרח היו  
בעצה תחילה, לא הועילו הרהורי התשובה לחלצם 
מגיהינום, שהרי הם היו מחטיאי הרבים, ולא הספיקו בידם  
לעשות תשובה גמורה, כדי שלא יהיו הם בגן עדן 

 ותלמידיהם בגיהנום. 

מעשה מהרמב"ן שאמר באחד משיעוריו שבפרשת האזינו רמוזים כל השמות של בני ישראל 
בכל הדורות, ואחד התלמידים בשם אבנר כששמע דברים אלו אמר בליבו שחלילה הרב טועה 
שהרי איך יתכן בפרשה כזו קצרה יכנסו כל כך הרבה שמות ולכן קם ועזב את הישיבה ויצא 
לתרבות רעה וחטא הרבה ואחר שנים בעצם יום הכיפורים הקדוש ראה אותו תלמיד את 
הרמב"ן ולקח חזיר ושחט אותו וצלה אותו על האש, ואחר כך אמר לרמב"ן האם כבודו יודע 
מדוע סרתי מהדרך? בגלל שהרב אמר שבפרשת האזינו רמוזים כל השמות של בני ישראל וזה 
נראה בעיני תמוה מאוד כי זה לא יתכן שהרי לי קוראים אבנר הבה ונראה אם שמי נמצא 
בפרשת האזינו? הרב פרש רגע לצד והתפלל לה' שיעזרהו והנה עלה בליבו הפסוק שלנו, 
אמרתי אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם, אמר הרמב"ן לתלמידו לשעבר אם ניקח את האות 
השלישית מהמילים אפאיהם אשביתה מאנוש זכרם יוצא לנו אבנר, והתלמיד עומד נדהם 
ובינתיים הרב ממשיך ואומר לו אתה יודע מדוע דוקא שם התורה רמזה את שמך, לרמוז על 
מעשיך המופקרים שאתה בעצמך מתנהג בהפקרות ולכן ה' אמר עליך אשליכהו מעלי כהפקר 
מידה כנגד מידה שהוא הפקיר את מצוותי גם אני חלילה אפקיר אותו, והתלמיד לקח סירה 

 ויצא להפליג בים ונעלמו עקבותיו.
 

מעשה שהיה במרן הגאון הרב עזרא עטיה זצוק"ל כשהיה צעיר לימים והיו הפגזות על ירושלים 
וסביבותיה, נאלץ הרב לרדת למצרים והתארח שם אצל איזה משפחה, וכשעלה הרב על יצועו 
לשכב לישון והחל לקרוא קריאת שמע על המיטה הוא ראה שאחד מבני הבית שגם ישן באותו 
חדר החל לשיר כל מיני שירים לא של קדושה, אמר לו הרב מחילה אולי תשיר שירים אחרים 
זה קשה עלי לשמוע שירים כאלו. אבל הבחור לא התייחס והמשיך לשיר ואמר לרב אני שר 
שירים עד שאני נרדם זה יכול להיות חמש דקות ואולי גם עשרים דקות, הרב קם ממיטתו 
ולבש את בגדיו ויצא מהחדר וגם מן הבית, וכמובן שהדלת נסגרה אחריו כי זה איזור מסוכן, 
והרב נשאר בחוץ כל הלילה, למרות שזה לא ארץ ישראל, אלא איזור מסוכן, כי הוא העדיף 
לעשות כך מאשר שהאזניים שלו יאזינו לדברים אסורים, וזה מה שאומר הפסוק וישכון ישראל 

 בטח בדד, כיוון שהשכינה נמצאת על היהודי אזי גם אם הוא בדד, הוא יושב לבטח.
 

מעשה בזמן רבינו האר"י ז"ל שיום אחד לקראת סיום תפילת שחרית כשהגיעו לעלינו לשבח, 
ראה רבינו האר"י יהודי שבא להוריד את טליתו, מיד החזיק בו לבל יוריד את טליתו אלא עד 
לאחר עלינו לשבח, ולאחר מכן אותו יהודי הלך לבית עולמו ושאלו את רבינו האר"י מה זאת, 
ואמר להם שהיהודי הזה בא לתקן את זה שבגלגול הקודם הוא היה מוריד את הטלית לפני סוף 

 התפילה וכיוון שתיקן זאת גמר את תיקונו והלך למנוחתו. 
 

מעשה ברבי יונתן שהלך לירושלים בדרך פגש בו שומרוני אחד, שהוא מעם שבהר גריזים 
שבעיניהם הוא מקודש, ושם יש להם דמות של יונה שעובדים אותה כעבודה זרה. אמר לו: למה 
אתה הולך לירושלים להתפלל בבית שנהרס, ולמה לא תלך להר גריזים שלא נפגע בימי המבול, 
לא מצא ר' יונתן תשובה לענות לו, אבל משרתו ביקש ממנו רשות להשיבו, נתן לו רשות, אמר 
לו לשומרוני: ראה שאתה מדבר שקר מכל הצדדים , שאם הם מן ההרים הגבוהים הלא כתוב 

השמים" ואם מן ההרים הנמוכים, על -תחת כל -ההרים הגבהים אשר -מפורש בתורה "ויכסו כל
אחת כמה וכמה שכוסו במי המבול, ולא היתה תורה צריכה לפרש הדבר, אז ירד רבי יונתן 
מחמורו ואמר לו לעלות על החמור והוא נהג אותו יותר משלש מילין ואמר: ברוכים אתם בני 

 עם ישראל שאפילו בריקנים שבכם מצויה חכמה רבה להשיב מענה טוב. )בראשית רבה(. 
 

איש בכבוד הבריות, יש להווכח מפרט קטן זה. פעם התבטא בעדינות -עד  היכן הגיע החזון 
אין לי הכח הנפשי להשמיד מכתבים שנשלחים אלי לאחר גמר קריאתם, הגם שאין בהם ”רוחו: 

תועלת, הרי בני אדם השקיעו בהם תמצית מח ולב, רגש ומחשבה. בהשמדתם הריני עושם 
ה( פעם התמהמה החזון איש להשיב על איגרת חידושי תורה “ד, כ“)שם ח“... כחפצים נטולי ערך

ששיגר אליו ידידו. הלה נעלב משתיקתו הממשכת, וראה בזה אות שהחזון איש אינו חפץ בו. 
מיד כשנודע לו, מהר לפייסו וכתב אליו, שאמנם צדק בטרוניתו, אבל הפריז על המידה... וסיים: 

 ל(                           “)קבץ אגרות א', ק“ אבל האמת שהנך חקוק בלבי תמיד!”

‘ ’

 “אשכול יוסף”ניתן להשיג את הספר 
 450-7004448 -בפלאפון

”, מתיקות התורה”, ”אור התורה”בקו תוכלו לענות תשובות למדורים  
וכן הקלטת סיפורים הערות והארות למערכת העלון. ולצד זה בקו 
ישנם עשרות אלפי שיחות וסיפורים מפיהם של גדולי הדרשנים 

והמגידים,  וכן קו בלעדי מרתק ומחזק!! עם סיפורי השגחה פרטיים 
 שקורים מידי יום ומסופרים על ידי מאזינים.

 הקו שכל דרשן, מגיד וכל עם ישראל חייבים להאזין!
 970-009-77-09 –”אור השבת”קו 


