דבר תורה לשלחן שבת
מתורת הגאון רבי אלעזר זאב רז שליט"א
רבה של תל ציון ,ראש ישיבת פלא יועץ
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ויקהל פקודי
כ"ג אדר תשע"ב
שבת 'פרה'

שבת שבתון
ששת ימי תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש
שבת שבתון לה' וגו' )לה ,ב(
המפרשים עמדו על הכפל "שבת שבתון" .ויש ביארו ביאור נחמד עפ"י מ"ש בשבת )דף
סט ע"ב( מי שהיה הולך במדבר ואינו יודע מתי שבת ,מונה שבעה ימים מיום שנתן אל לבו
שכחתו ומקדש השביעי בקידוש והבדלה .וכ"פ בש"ע )סימן שדמ( .נמצא ,שיש שני אופנים
של שבת :האחד ,שבת האמיתי .והשני ,שבת להולך במדבר וכו' .וכן פירש רבנו יוסף חיים
בספרו אדרת אליהו )פרשת ויקהל(.
ועוד פירש )שם( :דידוע יש שינוי זמנים ,כי כאשר כאן נכנס שבת ,אזי באמריקה עדיין יום
חול .וכשיוצא כאן שבת ,עדיין שבת באמריקה .ואמרו במפרשים ,אשר בשמים ממעל הולכים
לפי הזמן של ירושלים עיר הקודש .אך מ"מ אע"פ שבירושלים יצא השבת ,מ"מ עדיין ישנה
"הארת שבת" למעלה באותה שעה .הנה כי כן נמצא לפי זה שיש בשבת שני מדרגות זו
למעלה מזו :הראשונה ,היא בזמן השבת שבירושלים .והשניה ,בזמן שיהיה שבת במקומות
אחרים ,וחול הוא בירושלים .ולזה כפל הלשון ואמר "שבת שבתון" לה' .עכ"ד.
ודע ,שיש מקומות בעולם בקוטבים ,אשר יש שמה חצי שנה יום והשמש זורחת ,וחצי שנה
לילה .ובאלו המקומות ישנה בעיא גדולה מפן ההלכתי כיצד להתייחס שם לעניני מצוות
התלויים ב"זמן" ובכללם לענין שבת .ונחלקו בזה הדעות .ואשר הנכון הוא כמ"ש בספר
הברית ובתפארת ישראל )פ"א דברכות( ,דכל אדם ישער ממקום יציאתו שהיה שם עד כה,
כמה שעות עברו מאז יציאתו ובכך ישער .למשל יצא ביום ראשון בבוקר מאמריקה והגיע
בשש שעות ,אזי אצלו יחשב כאן חצות .ומעתה ימנה שש כאלו מאותו זמן ובשביעי ישבות.
וע"ע מ"ש בזה מוה"ר יוסף חיים בשו"ת רב פעלים )ח"ב סוד ישרים סימן ד( ובספרו אמרי
בינה )סימן ב( .וע"ע בשו"ת נחלת לוי )שבת .סימן ד( .ובמא"כ בס"ד.
ונמצא לפי"ז ,כיון שכל אחד משער את מקום יציאתו א"כ מי שיצא מאירופה והגיע לשם
ומי שבא מאמריקה ובא לשם כל אחד ימצא אצלו שבת ,שונה.
ועפי"ז ג"כ יתבאר הפסוק הנ"ל ע"ד הנ"ל" :שבת שבתון" ,שכל אחד זמנו שונה .וזמנו של
זה לא כזמנו של זה והכל נחשב "שבתון שבת קודש".
אכן ,אין לבן אדם שומר תורה להגיע למקומות כאלו! ,כי אכן משתבשים אצלו מערכות
המצוות כאשר יבין האדם מאליו .וע' בשו"ת אור לציון למורי ורבי ר' בן ציון אבא שאול זצ"ל
)ח"א סימן יד(.
ובמדרש כתוב ,שנח היה לו אבן ,וידע לפיה מתי יום ומתי לילה .כי בזמן המבול היו יום
ולילה משמשין בערבוביא .וכשהיתה האבן מאירה ידע כי יום הוא .וכיוצ"ב אצל משה רבינו
שכאשר היה במרום .כשלמד תורה שבכתב ידע שהוא יום וכו' .עיין ברב פעלים שם ,ובשו"ת
מנחת אלעזר ח"ד )סימן מב( וח"ה )סימן יט( .וה' יזכנו לקיים המצוות לתומם .אמן.

שבת שלום ומבורך!

פלא יועץ
 חסד -ובכלל מצות גמילות חסדים
הן בכלל מצות 'ואהבת לרעך
כמוך' ,שיציר בדעתו אם הוא היה
נצרך לאותו דבר איך היה רוצה
שחברו יעשה לו ,ככה יעשה הוא
לחבירו .ואל יחוש על טורח גופו
דלפום צערא אגרא.
והאיש אשר חננו ה' עושר,
בזה יתהלל בעושרו בעשותו
משפט וצדקה והלואת חן וחסד,
ואשרי אנוש יעשה זאת ,שיפריש
מממונו מעשר או איזה חלק
מנכסיו להלואת חן וחסד ,ויקנה גם
כן כלי תשמיש הצריכים לרבים
וישאילם להם ,עליו הכתוב אומר
'הון ועושר בביתו וצדקתו עומדת
לעד קרנו תרום בכבוד' ,לעולם
הזה ולעולם הבא.
מי האיש החפץ חסד ילמד
את בתו שתהיה בעלת חסד ובעלת
צדקה ואל תשיב דך נכלם ואל
תשיבהו ריקם ,וה' ישלם שבעתים
אל חיקם ואכלו את חוקם.
ואולם חיובא רמיא על
המקבל חסד שלא להיות נועל
דלת בפני אנשי חסד ,כגון בהיותו
לווה רשע ולא ישלם ,או בהיותו
שואל ואינו מקפיד להחזיר לבעליו
במהרה ועל האופן שנתנו לו ,ומי
כהחכם הרואה את הנולד ועל כל
דבר מצוה יתן לב לחשב ולהשמר
שלא לבוא להיות תוהא על
הראשונות וגם שלא יבוא לעבור
על 'ולפני עור לא תתן מכשול'.
)רבנו אליעזר פאפו
ספר "פלא יועץ" ערך 'חסד'(

שואל ומשיב
נערך על פי תשובות שהשיב מורנו הרב שליט"א בכתב ובעל פה.
כאן הובאו המסקנות בקצרה ,ועוד חזון למועד אי"ה

חיבור הרגליים בעמידה
שאלה :האם זהו חובה לכוון הרגליים בעמידה זה לזה דבוקים.
תשובה :כן ,ועכ"פ בדיעבד אין מעכב .וכתב רבינו יוסף חיים בספר "עוד יוסף חי" )משפטים אות ד( שמי
שאינו יכול לכוין רגליו מהאצבעות עד העקב ,די שידביק באחד מהן ,באצבעות או בעקב .וע"ש.
הטבלת שיפודי עץ
שאלה :שפודין לצליה העשויים מ"עץ" אם צריכין טבילה.
תשובה :רק כלי מתכת או זכוכית )וי"א גם פלסטיק( צריכין טבילה .אבל של חרס או עץ אין צריכין טבילה
בודאי.
הטבלת מפצח אגוזים
שאלה :מפצח אגוזים מה דינו לטבילה.
תשובה :ראוי להטבילו ולחומרא אבל בלא ברכה.

שאלות ניתן להפנות לת.ד 57124 .ירושלים ,או בפקס,02-9709118 :
או דרך מערכת הגליון בדוא"לdvartora1@gmail.com :

עוד משחר נעוריו ,של הגאון רבי יוסף בוכריץ זצ"ל ראב"ד זרזיס .החלה רוח ה' לפעמו ,והכל הכירו כי לגדולות נועד .נפשו
הזכה והרכה ,ספוגה היתה ביראת שמים טהורה ,וכבר מצעירותו עיטרוהו סימני קדושה וטהרה .תוך שקידה מופלאה בתורה.
יום אחד ניגש אביו לרבו רבי דוד גדישא )מח"ס "שירי דוד"( ,והודיעו כי היות והפרנסה בבית דחוקה עד מאד ,נאלץ הוא
לקחת את בנו יוסף שיסייע בידו בעבודתו .לילד לא היתה ברירה ,והוא יצא לסייע לאביו במסחרו ,והיה פוקד את שערי
התלמוד תורה רק בימי חמישי ושישי .והנה למרות שהיה משתתף בלימודים רק יומיים בשבוע ,היה לתלמיד המצטיין ביותר.
באותם ימים ,חי הגאון רבי מעתוק עתוגי הכהן זצ"ל )מח"ס "יקר הערך"( .מלבד היותו גדול בתורה ,היה ידוע כאיש חסד
גדול ומרבה להיטיב בצנעה ובלי פרסום .בין שאר מעשי החסד שהיה עושה ,היה משאיל לתלמידי חכמים תכשיטי כסף וזהב
לנישואי בניהם או בנותיהם ,והיו פורעים לו לאט לאט למשך כמה שנים .ופעמים שהיה רואה כי אין באפשרותם לשלם את כל
החוב ,והיה מוחל להם.
לאוזנו של רבי מעתוק הגיעה השמועה כי העלם העילוי יוסף בוכריץ נאלץ לסייע בידי אביו למחייתו ,ובשל כך מפסיד את
לימודיו .הרב התמלא צער רב ,שכן ידע והכיר את כישוריו של הנער ,וראה בעיני רוחו כי לגדולות נועד .מה עשה? הלך לאביו
של הנער ועשה עמו הסכם" :אם ימשיך בנך ללמוד ,אדאג כי עשרה פרנסים מהעיר ידאגו לכל מחסורך" .שמע האב את
ההבטחה ונאות בשמחה .ואכן כך היה .הילד יוסף המשיך לשקוד על תלמודו ,ועשה חיל בתורתו ,בעוד רבי מעתוק שומר על
הבטחתו ,ודואג לכל מחסורו ומחסור בני ביתו.
ביקש רבי מעתוק להיות בטוח כי אכן הוא משקיע במניה הנכונה ,ודרש מהבחור לבוא לפניו בכל סוף שבוע בכדי לעמוד
על הישגיו .מדי יום שישי היה מגיע העלם אליו ,וחוזר לפניו על כל אשר למד אצל רבו במשך השבוע ,ולאחר הבחינה היה רבי
מעתוק נותן בידיו את כל הכסף הדרוש בעבורו ובעבור בני משפחתו.
האמת היא ,שלא עשרה פרנסים מהעיר היו המחזיקים ותומכים במשפחה ,אלא רבי מעתוק בעצמו היה משלם את כל
הסכום מכיסו הפרטי! בצניעותו הסתיר את מעשהו הנאצל ,וגם אמר כן לאביו של יוסף ,בכדי שיאמין לו ויסכים שהילד
)עלון פניני הפרשה(
ימשיך ללמוד תורה.
הגליון יוצא לאור על ידי מוסדות "מתן תורה" )ע"ר( .ת.ד 57124 .ירושלים
www.MatanTorah.org
לקבלת הגליון בדוא"ל שלחו לdvartora1@gmail.com :

