שבת חזון

בסיעתא דשמיא ,ערש”ק ה’ באב התשע”ד

ת
ל
ש
קב
ב
ת
פרשת “דברים”  -גליון מס’ 235
שנה ח'  -עלון דו שבועי

העלון טעון גניזה

אין לקרוא בשעת התפילה!

“ה’ ֱאל ֵֹקי ֲאבוֹ ֵתכֶ ם י ֵֹסף ֲעלֵ יכֶ ם ָּככֶ ם ֶאלֶ ף ּ ְפ ָע ִמים וִ יבָ ֵר ְך ֶא ְתכֶ ם ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר לָ כֶ ם”

(א ,יא).

בתוך דרשה ‘לכבוד המלך ושרי ממשלת פרוסיה’ ,שנשא הגאון רבי עקיבא איגר
זצ”ל ,בה’ ניסן תקצ”ד (במעמד תפילה חגיגית רשמית בבית הכנסת בפוזנא בנוכחות המושל ופמלייתו,
לרגל הרחבת זכויות היהודים ובחירת נציגיהם כלפי השלטונות) – השמיע פירוש נפלא בפסוק
שלפנינו:
לכאורה – פתח ותמה – למה נתן משה רבינו קצבה לברכותיו במספר אלף פעמים?
ויישב בתירוץ נפלא ואופייני :אילו אמר משה רבינו “יוסיף ה’ אלף פעמים ככם”
– היה המובן שתהיה ההוספה אלף פעמים כמו שהם עתה ,דהיינו :שאז היו שישים
ריבוא ,ואם כן תהיה הברכה שיהיו אלף פעמים מספר כזה ,דהיינו :אלף פעמים שישים
ריבוא ,וממילא יהיה סך קצוב למספרם .אבל מכיון שמשה הקדים מילת ‘ככם’ למילת
אלף פעמים ואמר “יוסיף ה’ עליכם ככם אלף פעמים” ,אם כן תעלה הברכה לסך עצום
עד כי חדל לספור!
וכך יש לערוך את החשבון :ברכת “יוסיף ד’ עליכם ככם” ,היינו שיהיו כפול ממה
שהם עתה ,ואם כן עולה לסך ק”כ ריבוא ,ועוד הוסיף ואמר “אלף פעמים” – שבכל
פעם תהיה הכפילות עד אלף פעמים ,דהיינו :בפעם הראשון יעלה הכפל לסך ק”כ
(מאה ועשרים) ריבוא ,כאמור ,ואילו בפעם השניה יהיה כפול מק”כ ריבוא ,ואם כן יהיו
ר”מ (מאתיים וארבעים) ריבוא ,ובפעם השלישית יהיו כפול מק”כ ריבוא ,ואם כן יהיו ר”מ
(מאתים וארבעים) ריבוא ,ובפעם השלישית יהיו כפול מר”מ ריבוא ,דהיינו :ת”פ (ארבע מאות
ושמונים) ריבוא ,וכך תמיד תכפיל הברכה את הכמות שהיתה בברכה שלפניה – עד אלף
			
פעמים ,ואם כן יעלה החשבון עד אין מספר...
(ושלל לא יחסר)
“וִ יבָ ֵר ְך ֶא ְתכֶ ם ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר לָ כֶ ם” (א ,יא).
מעשה שבאו אל מרן ראש הישיבה רבי יהודה צדקה זצוק”ל ,ושאלוהו מפני מה כל
הברכות של בן אחותו ,הראשון לציון רבי מרדכי אליהו זצ”ל מתקיימות?
השיב להם הרב צדקה זצ”ל :אספר לכם סיפור .כשהרב היה נער צעיר בגיל  14הוא
ישב בישיבה ולמד ומידי פעם נהגו להביא לישיבה רבנים שונים לבחון את התלמידים
של הישיבה .באחת הבחינות נשאלה השאלה לתלמידים :מדוע לא מברכים על מים
אחרונים? ואילו אדם שמתקין מעקה בביתו שלא “יפול הנופל” כלשון התורה ,כן צריך
לברך ברכה על מצוה זו?
אותו רב לא הספיק לגמור את השאלה ,והרב מרדכי אליהו שהיה אז בן  14בלבד
כבר קפץ להשיב .וכך אמר לו :יש פה חילוק עצום ,במים אחרונים אתה דואג לעצמך
שלא תסתכן מהמלח סדומית ,וכשאתה דואג לעצמך מה פתאום שתתקן ברכה? זו לו
מצוה ,מפני שאתה דואג רק לעצמך .אבל לעומת זאת בעשיית מעקה ,למי אתה דואג?
לאחרים ,שלא ייפלו .אם אתה דואג לאחרים – אז יש ברכה.
והוסיף ואמר על זה הרב צדקה :כיון שהרב מרדכי אליהו זצ”ל היה כל כולו דואג
(עונג לשולחן שבת)
לאחרים ,לכן יש לו כח לברכותיו ,שהברכות שלו מתקיימות.

ֹאמר ּו נִ ׁ ְשלְ ָחה ֲאנָ ׁ ִשים
“וָ ֲאצַ ֶ ּוה ֶאת ׁשֹפְ ֵטיכֶ ם ָ ּב ֵעת הַ ִהוא וגו’ וַ ִּת ְק ְרבוּן ֵאלַ י ֻּכ ְּלכֶ ם וַ ּת ְ
לְ פָ נֵ ינ ּו וְ יַ ְח ּ ְפר ּו לָ נ ּו ֶאת הָ ָא ֶרץ” (א ,טז-כב).

למה הסמיך משה רבינו בתוכחתו את פרשת מינוי הדיינים לפרשת המרגלים,
שלכאורה אין ביניהן כל קשר?
ביאור נפלא על כך ,מובא בשמו של הגאון רבי יעקב הכהן פופרש ,בעל שו”ת “שב
יעקב”:
היה מקום ,לכאורה ,ללמד זכות על ישראל ששלחו מרגלים אף שהיו צריכים לסמוך
על הבטחת הקב”ה שיביאם אל ארץ טובה ,ולימוד הזכות עליהם הוא שחששו פן
יגרום החטא לכך שלא יזכו לקיום הבטחת הקב”ה ,ולכן שלחו מרגלים כדי לדעת האם
אפשר לנצחם בדרך הטבע ,על ידי שיידעו האם נמס ליבם ,האם הערים בצורות וכו’.

מופץ במעל  9000עותקים בכל הארץ

ואולם ,על הפסוק (דברים טז ,כ) “צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת את הארץ” ,כתב
רש”י“ :כדאי הוא מינוי הדיינים להחיות את ישראל ולהושיבן על אדמתן” ,ולפי זה בטל
לימוד הזכות על ישראל ,וכך מוכיח משה את ישראל :לאחר שהסכמתם למנות דיינים,
ואמרתם “טוב הדבר אשר דברת לעשות” ,ואכן מיניתי עליכם שרי אלפים וכו’ וציויתי
עליהם לשפוט צדק ,הרי זכות זו היתה צריכה לעמוד לכם לרשת את הארץ ,ואילו אתם
התקרבתם אלי וביקשתם בכל זאת לשלוח מרגלים ,ומכיון שכבר מיניתם דיינים – אין
עליכם לימוד זכות על חטא המרגלים!
(כמוצא שלל רב)
					
ודברי פי חכם חן!

“ו ׁ ְּשפַ ְט ֶּתם צֶ ֶדק ֵ ּבין ִא ׁיש וּבֵ ין ָא ִחיו” (א ,טז).

רבה של ירושלים ,הגאון רבי יצחק יעקב וייס זצ”ל ,בעל ה”מנחת יצחק” ,היה ידוע
בפקחותו הרבה והיה דן בצדק כל אדם ללא משוא פנים וקיים בדבקות את הפסוקים
“לא תגורו מפני איש” (א ,יז)“ ,ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו” (א ,טז) .הרב היה
נחית לעומקא דדינא והיה יושב זמן רב במתינות ובמשנה זהירות כדי שחלילה לא
תצא תקלה מתחת ידיו חלילה.
פעם אחת ,תבע אחד את חברו בסכום לא מבוטל של כסף אך הלה כפר בתוקף וטען
שלא היתה כל הלוואה וזו עלילת שווא והמסמך מזויף .הרב הראה לו את החתימה
שעל גבי השטר והוא הודה שזו חתימת ידו אך דבק בגרסתו כי מעולם לא לווה ממנו
אפילו פרוטה שחוקה אחת!
הרב האמין לנתבע כי ניכרים דברי אמת ועוד שאין בעל החוב מעיז כנגד בעל חובו
ועוד בכזה ביטחון .הוא חיפש עיצה איך לעלות על הרמאות ולבסוף פנה לנתבע ושאל
אותו“ :האם קרה פעם שהתובע שאל ממך איזה ספר?”
כשהנתבע השיב בחיוב ,ביקש ממנו הרב שיביא את הספר מביתו .כשפתח בעל
ה”מנחת יצחק” את הספר מיד אישר את חשדו .העמוד הראשון של הספר עליו
כותבים את השם היה חתוך לגמרי .הרב השוה את גודל הדף שבספר לשטר הלוואה
ומיד עלה על התחבולה של התובע שקרע את הדף החלק שבתחילת הספר וכתב
את טופס ההלואה מעל גבי שמו .הרב זיכה את הנתבע מכל וכל והכל בא על מקומו
(שולחן שבת ערוך)
						
בשלום.

“וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע ה’ ֶאת קוֹ ל דִּ בְ ֵריכֶ ם וַ ִ ּי ְקצֹף” (א ,לד).

מהו “קול דבריכם”?
אלא – אומר האדמו”ר רבי לייבל איגר זצ”ל מלובלין – פעמים רבות משמעות
הדברים הנאמרים תלויה גם ב’מנגינה’.
מספרים על יהודי שבשבת בבוקר בבית הכנסת צעק על הגבאי“ :אתה חמור בן גמל,
טיפש מטופש וכו’ “ ,כך ביזה אותו בפני כולם.
הרב לא עבר על כך בשתיקה .ביום ראשון קרא לאותו יהודי ודרש ממנו בכל תוקף
שבשבת הבאה יעלה על הבימה ויכריז קבל עם ועדה ,שכל מה שאמר בשבת הקודמת
אינו נכון.
טוב ,אם הרב אומר – אין בררה ,מוכרחים לעשות זאת .בשבת הבאה עלה מיודענו
לבימה ,וקרא לעבר הגבאי“ :אמרתי לך שאתה גמל בן חמור ,טיפש מטופש וכו’ .זה
לא נכון???”...
אכן ,הכל תלוי במנגינה.
“וישמע ה’ את קול דבריכם” – הוא שמע את המנגינה .גם כשהם אמרו “וגם זבת חלב
ודבש היא” ,הם אמרו זאת בשפה רפה ,אחר כך מיד הוסיפו“ :אפס כי עז העם היושב
בארץ! והערים בצורות!” – בקול חזק ותקיף ,ושוב אמרו בשפה רפה“ :וזה פריה”.
כלומר ,גם כשאמרו את הדברים הטובים ,אמרו אותם בהבלעה ,באופן שכמעט לא
נשמעו ,ואילו את הדברים הרעים אמרו עם כל התוקף ,ועל כך יצא קצפו של הקב”ה.
(ומתוק האור)

העלון יוצא לחופשת “בין הזמנים” .העלון הבא יופיע אי”ה בפרשת “ראה” בברכת “וקווי ה’ יחליפו כח” ,המערכת.

העלון מוקדש לעילוי נשמת המזוככת ביסורים מרת שושנה פורן בת טאוס ע”ה .ת.נ.צ.ב.ה.
יש לקרוא את החסויות לאחר השבת
לקראת השמיטה הבעל”ט
יצא לאור

גבולות
השדה
המקיף את כל דיני מצוות הארץ
בגבולות ארץ ישראל השונים
לאחר מחקר מקיף ויסודי
מאת יו”ר המכון
הרה”ג שניאור ז .רווח שליט”א

את הספר ומפה צבעונית
מבוארת להשיג במשרדי המכון

08-9214829

מרכז שידוכים איכותי
» לכל העדות וגילאים
» צוות שדכנים מיוחד

הרשמה תמורת תשלום סמלי
הנחה לקוראי העלון

054-8439415

קייטרינג
ולס
עיצוב בר ואירגון אירועים מקצועי

חזרנו ובגדול!

המחירים הכי טובים בשוק
סניף ר' יהודה הנשיא  ,33אלעד.

טל052-7621725 .

רימון
מרכזבן 98
שטח אלעד
רח' שמעון

מ

ש
לוחים

חינם!

מכירה של אוכל בימי שישי!

בהיכל בני הישיבות רח' בן עוזיאל  12אלעד בין השעות 9:00-13:00
לפרטים והזמנות052-7758500 | 054-8415878 :

שבת שלום ומבורך!

לאירוע מושלם
לוקחים את הטוב מכולם

סיפור לשבת
מוטק’ה שמשוני (זיכרונו לברכה) הוא מאותם טיפוסים
שקטים ואווריריים ,רואים ואינם נראים ,שבקושי מרגישים
שהם קיימים ,גם כשהם צועקים ,אם הם צועקים בכלל.
טיפוסים מסוגו יכולים לגור מולכם דלת מול דלת  40שנה,
מבלי שתדעו על קיומם כלל ,עד למפגש הכפוי עם מודעת
האבל הלקונית משהו“ ,המבשרת” לכם שהזקן ההוא ממול
כבר לא גר כאן יותר.
הנה כי כן ,אנו מסיעים אתכם במנהרת הזמן אל אותו
בוקר סתווי קריר ונטול עננים ,לאותו דקות זריזות שבהן
הכניסו בער’ל ושמעון הקברנים הוותיקים את גופתו של
מוט’קה למכונית השחורה של הח”ק ,הנעה תדיר על הציר
החד סיטרי עבור אותם עטויי תכריך הנוסקים מעלה ,לתת
דין וחשבון מפעלם בעולם הזה .מפחיד.
איפה המניין? מי אומר קדיש? איפה זרע קודשו של
המנוח?
מי יספיד? מי יגיד מילה טובה? נייט .חוץ מבערל ושמעון
המיומנים ועוד שלושה גבאי בתי – כנסת מן השכונה לא
היה מי שיצעד אחרי המנוח .למה? כמה? איך ,ומדוע?
סבלנות ,אנחנו בדרך.
ובכן למוטק’ה שמשוני יש דווקא היסטוריה ציונית ענפה,
שבמידה מסוימת יש שהיו מתכבדים בה .כצעיר בן  17הוא
נסחף כמו רבים וטובים אל תנועת הנוער העובד ,בגרמניה
ההיא שוחרת הדם ,ונטש את הישיבה המעטירה לטובת
“המצוה היחידה” ,ישוב ארץ ישראל.
הוריו בכו ,אבל הוא כבר הרחיק נדוד.
היטלר ימח שמו היה עדיין בחיתולי נפשעותו ,ועוד לפני
שעלו הנאצים לשלטון ב ,1933-מוט’קה כבר ירד סמוך
לנמל חיפה מהאוניה המקרטעת “אדמירלה” ,מתחת לאפם
של הבריטים .מהר מאוד הוא נכנס להווי של הקיבוץ
הצפוני “מבואות הגליל” .כמה שנים אחר כך רצח הטירוף
הנאצי את הוריו ,אחיותיו ודודיו ,וחוץ מזיכרונות וכמה
תמונות ,מוט’קה נשאר בודד בעולם.
הוא התגייס לפלמ”ח ,נלחם ,נפצע ,הבריא ושוב שעט
על הג’יפ כלוחם קרבי .אחר כך הוא נשאב כמו כולם אל
הוואקום הקדחתני של המדינה הזערורית ,ועם הרבה
שאיפות לבנות ולהיבנות עבד שנים רבות כבכיר ב”סולל
בונה” .עם יציאתו לפנסיה אחרי כ 35-שנות עמל הוא החל
לרחרח נדל”ן ,והחושים שלו היו לא רעים בכלל .מחצית
מכספי הפיצויים (סכום עתק) שלו הוא השקיע ברכישת דונם
וחצי אדמה סמוך לביתו הקטן בשכונת “הר פרחים” ,הצצה
נוספת בחסכונות הבנק שלו הניעה אותו לרכוש בית נוסף
בקצה רחוב הסביון שבו התגורר ,ומכאן ואילך הוא חי
מצויין עם הפנסיה ועם החלומות אילו חלומות?
כאן המקום והזמן להאיר את עיניכם ,מוטק’ה שמשוני
מעולם ,אבל מעולם!!! לא התחתן .תירוצים לא חסרים,
אבל האמת המרה היא שאם היינו מכניסים קרן לייזר
חקרנית לחדרי ליבו ,היינו מגלים שהאיש היה פשוט נהנתן
וקמצן ,ולא היה מסוגל לחיות עם שותפים לכסף ולנכסים
הנצברים .הוא חי לעת זקנותו גלמוד עם קירות ,עם עבר
ציוני דשן ,הוא בנה בת”א ,בבאר שבע ,הוא חתך סרטים
של בתי ספר ובתי חולים ,והיו לו תמונות רבות עם ראשי
ממשלה ושרים ,ומשם חזר למאורות ביתו ,זאב בודד עם
הספרים ,עם העיתונים ,ועם ציפייה לא נעימה למלאך
ההוא ...מה שמו?
לא ננבור ולא נחקור למה ומדוע ,אבל לפני שנים מספר,
בעת שנע מוטקה שלנו על מקלו משומקום לאף מקום,
התעורר בו אותו ניצוץ יהודי כבוי שהתכסה לו בשכבת בוץ
דביקה מאז היותו בן .17
“אני יהודי מבית חרדי” ,הרהר“ ,סוף בהמה לשחיטה ,סוף
אדם למיתה ,ואם אינני טועה יש דין ויש דיין ,ועל הכל יביא
בחשבון” ,פתאום ללא אזהרה מוקדמת עלו וריצדו לנגד
עיניו תמונות אביו וסבו הלומדים גמרא בריתחא דאורייתא,
לפתע ריצדה לנגד עיניו דמות דיוקנו של רבו שמריהו
אנגלנדר ,המחנך הדגול של הת”ת ,ועוד דמיות עטויות הוד

ההנצחה .ההחמצה
מנעוריו.
הוא התיישב על ספסל בגן הציבורי והחלטה עצומה
נרקמה בליבו“ :אני לא אמות כמו כלב עלוב ,אמנם לא
הקמתי משפחה ,אין לי שאר בשר אחד לרפואה להוריש לו
את ההון הרב שברשותי ,אבל כיהודי מאמין משחר נעורי
לא אוכל לעלות מעלה לגנזי מרומים מבלי שאנציח עצמי
כאן ,ואזכה לקורטוב של שכר לעולם הבא”.
מוט’קה תופף במקלו על ספסל העץ ,והחליט בשארית
כוחותיו לעקור את מידת הקמצנות שהעמיקה בו שורש.
“אתרום את ביתי לארגון צדקה כמו “עזר מציון” ,את
דונם האדמה להקמת בית הכנסת גדול או ישיבה ,ואת
החסכונות הרבים אעביר לידי גבאים נאמנים שיאכילו
יתומים ואלמנות”.
הא ,הא ,ממש תענוג למשמע אוזניים ,החזון המאוחר
והנדיב של שמשוני.
נכון ,הוא לא פקד את בתי הכנסת בשכונה ,אך ידע היטב
מי הם שלשת הגבאים השולטים במחוז .הראשון ר’ יחזקאל
ארציאלי ,חבוש כיפה סרוגה גדולה ,המנהיג ביד רמה את
קהילת “שבי ציון” בדרום השכונה ,הגבאי השני ר’ פייביש
קורצמן ,חסיד מודזיץ’ מקהילת ביהכנ”ס “שירת הים”
בצפון ,ואחרון חביב ר’ יענקל’ה רודרמן ,הגבאי המסור של
מנין בעלי הבתים בלב השכונה.
למחרת בבוקר התיישב מוט’קה על מעקה בטון ליד
הכביש הראשי בשכונה והמתין ,הוא ידע בדיוק באיזה שעה
כל אחד מהם עובר לכיון ביתו .הראשון שהגיע היה הגבאי
הנודע ארציאלי ,מוט’קה סימן לו לגשת אליו.
הרב ארציאלי חייך חיוך גדול והושיט ידו בחביבות“ :בוקר
טוב יהודי ,מה שם כבודו?”
אתם מבינים 30 ,שנה ארציאלי מסתובב באזור ועדיין
שואל “מה שם כבודו”.
מה לעשות ,אדון שמשוני מיודענו לא היה מבאי בית
הכנסת ,ולכן היה שמו אלמוני לגבאים .אחרי שתי דקות
שאל מילות נימוסין הודיע ר’ מוט’קה שמשוני לגבאי
ארציאלי שהוא יודע שסופו קרב וברצונו להנציח את עצמו,
תוך שהוא מפרט בפניו את מצבורי נכסיו וחסכונותיו .אוזניו
של ארציאלי הזדקרו.
“ברוך הבא ,אשריך ר’ יהודי ,אנציח אותך בשמחה .רוצה
להקים ישיבה? בית כנסת? בית תמחוי? באושר רב ,זו זכות
גדולה בשבילי ,ובודאי זכות נצחית בשבילך”.
שמשוני שמח ,הגבאי ארציאלי עוד יותר ,סוף סוף לא
פוגשים כל בוקר דג שמן כזה ,עם כזו נכונות לתרום ,ואם
זה לא נס ,נס מהו?
המדור שלנו איננו קורבנות הנשיאים ,ולא נחזור על אותן
מילים שנאמרו באותם מפגשים של מוט’קה שמשוני באותו
בוקר עם הגבאי החסיד קורצמן והגבאי החביב רודרמן .גם
הללו זרחו מאושר מן העובדה שדג כה דשן הונח בצלחתם
מבלי שתכננו ,ואם זו לא מתנה משמים ,מה זו מתנה
משמים?
ולכן הלכו להם הגבאים ארציאלי ,קורצמן ורודרמן
לארוחת הבוקר שלהם ,עם תקוות ענק לעשייה רוחנית
חובקת עולם ,בעיקר בשכונה ,עם שלל תורה וחסד כמה
נחת.
כולם כמובן החליפו מספרי טלפון עם הזקן החביב
שנקלע בדרכם ,והמתינו בקוצר רוח להתפתחות מרגשת.
מוט’קה שמשוני ,בטרם נרדם לעת לילה ,שחזר בדמיונו
את מפגשי הבוקר ,והחליט שהגבאים הללו סימפטיים
מאוד וכדאי לחלק את העוגה בין שלושתם .בדחילו ורחימו
יאזכר כאן כותב השורות ,כי נהרות של פרגון לא בדיוק
סבבו בין הקהילות הקדושות של בעלי הבתים בשכונה ,וכי
מלבד “שלום שלום” לא שררו אהבה ,אחווה ,שלום ורעות
בקרב גבאינו שלעיל.
למחרת בערב ,כשרי ארציאלי היה על הקו ,סיפר לו
שמשוני קשישא שהוא החליט לחלק נכסיו וממונו עם
“הגבאי ההוא והגבאי ההוא” ,אחד יקים ישיבה והשני בית

אם הדליקו את נרות השבת מבעוד יום[ ,מפלג המנחה] יכולים לאכול סעודת שבת אחר תפלת ערבית,
אף קודם השקיעה ,שאחר שקיבלו שבת מבעוד יום ,יוצאים ידי חובת סעודת שבת גם קודם השקיעה
וצאת הכוכבים .ובפרט כשיש ילדים קטנים ,ויש שעון קיץ .ומכל מקום טוב ונכון להחמיר ולחזור ולאכול
כזית אחר צאת הכוכבים.
הנה דעת הבית חדש (סימן תעב) ,שיוצאים י”ח סעודת ליל שבת רק אחר צאת הכוכבים .והביא דברי
הרא”ש (רפ”י דפסחים) ,והמרדכי (לד ע”ג) בשם ר’ יעקב מקורבי”ל ,וה”ר יחיאל (צט :תוד”ה עד) ,דיכול להקדים
קידוש ליל פסח מבעוד יום ,וביאר כוונתם ,דהתחלת הסעודה בפסח אינה אלא בלילה ,אבל גמר הסעודה
אף בשאר ערבי שבתות וימים טובים צריך שתהיה בלילה ,דהא עיקר החיוב של הסעודה מדרשא (שבת
קיז ):דתלתא היום ,דחדא דאורתא ,ואם כן אינו יוצא י”ח סעודה אא”כ אכלה בלילה ,וכשמפסיק מאכילתו
קודם שקדש היום ,ודאי לא יצא י”ח .ולא דמי לקידוש שיכול להוסיף מחול על הקודש ,כדאמר בברכות
(כז ,):דשאני קידוש דקאי על השבת ,ויכול להוסיף על קדושתו ,משא”כ באכילה דצריך שתהיה בלילה
עכ”פ .כ”כ מהר”ל מפראג (גבורות ה’ פרק מ”ח) .ודבריו נכונים .ע”כ .וכן נהג הרש”ל .וכ”פ הפר”ח ,ודקדק כן
מלשון הרשב”א .וכ”כ הא”ר ,תוספת שבת (סי’ רסז) ,שו”ת פעולת צדיק ח”ב (סי’ צ) ,שו”ת פרי יצחק (סי’ ט),
שו”ת בית הלוי (סי’ כז) .ע”ש .ודלא כמ”ש הט”ז (סוף סי’ רצא) .ע”ש .ובפרט לשיטת ר”ת .ואמנם מעיקר הדין
לדעת מרן יוצאים י”ח באכילה בזמן תוספת ,כמבואר בש”ע סי’ רסז .וע”ש במשנ”ב סק”ה.
וכן משמע מתשו’ תרומת הדשן (סי’ א) וז”ל :גם שמעתי בישיבה ,מפי אחד מהגדולים ,ששמע וקיבל,

העלון מוקדש  -להצלחת ברו"ג

כי בימי הקדמונים בקרימ”ש ,התפללו ערבית וקראו את שמע בער”ש בעוד היום גדול כל כך ,שהיה
רב העיר שהיה מהגדולים הקדמונים הוא ,וכל טובי הקהל עמו ,הלכו לטייל אחר אכילה של סעודת
שבת ,על שפת הנהר ,והיו חוזרין לבתיהם קודם הלילה .גם נמצא כתוב ,בשם אחד מהגדולים ,שהורה
להתפלל ערבית ולקרוא את שמע בעוד היום גדול מאוד ,לצורך סעודת נשואין .מכל הלין משמע,
דמקדם היה בקל להורות לקולא בדבר זה ,וא”כ כיון שהתוס’ (ברכות ב ).כתבו :דעבדינן תרי קולי דסתרי
אהדדי בתפלה ,משא”כ בכל מקום ,ובק”ש נמי אליבא דרש”י ,נפקינן בק”ש שעל מיטתינו ,נראה דאפי’
ת”ח ,אם הוא בצבור ,שמקדימין להתפלל ולקרוא את שמע בימים הארוכים ,אם אין יכול להפרישם,
א”צ להפריש מהם ,אלא מתפלל וקורא עמהם ויוצא בזה.
אבל אם הורגל בשאר פרישות ,יתפלל ויקרא בזמן שתקנו
חכמים ,לפי כל הדיעות .ע”כ .והביאו המג”א (סי’ רסז סק”א),
והוסיף שכן דעת התוס’ ,הרא”ש ורבינו יונה .והטעם דאחר
פלג המנחה חשבינן לזה כלילה .וסיים ,ומ”מ טוב להחמיר.
מכירת ס"ת ,תפילין,
ע”כ .והב”ח שם כתב דבוודאי הגדולים הנז’ בתרומת הדשן
מזוזות וכל צרכי הסת"ם.
סברו כהרא”ם בזמן שיעור ביה”ש .ע”ש.

לרפואת

המכון לסת"ם
עבודת הקודש

(ילקוט יוסף שבת ,מהד’ אלקיים ,חלק ב’ ,עמ’ קלה)

ראובן בן שרה זינת ,דוד בן אליס עישה,
אליס עישה תחי’ בת תמו ,נוסרת בת דולת.

פל'054-8484945 :

רפאל ש.

לעילוי נשמת

מרן רבי עובדיה יוסף בן גורג’יה זצוק”ל ,נפתלי בן יפה ז”ל ,מוסא בן יחיא
ואהרון בן יחיא אהפל ז”ל ,מאיר אהרון ז”ל בן עישה ,יעל בת רבקה ע”ה.

ניתן לקבל את העלון במייל  RLEVRON@IAI.CO.ILהערות והארות ,תרומות ובקשות להפצת העלון יתקבלו בברכה בטל'.03-9094245 :

גרפיקה :אהרן  052-7657995הדפסה :שכפולית 03-9099495

האם אפשר לסעוד סעודת שבת
קודם שקיעת החמה?

הלכה לשבת

שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי”ו וכל משפ’ ,פנחס ואיתמר
(תומר) בני אביגיל הי”ו ,עזרא בן חנום נוסרת.

כנסת ,והוא ארציאלי יפזר צדקה...
הדברים לא נעמו כל כך לאוזני ארציאלי“ .למה לך אדון
שמשוני לפזר ממונך ,זה סתם יעשב בלבול ,יותר מדי
ידיים ימשכו לכאן ולכאן ,חבל ,חבל מאוד .אני מבטיח לך
שהקהילה שלנו תקיים את רצונך לעילא ולעילא .הקרקעות
שלך יפרחו ,הבתים ילבלבו והאלמנות והיתומים יחייכו.
סמוך עלי .מילה של ארציאלי זו מילה”.
האמת חייבת להיאמר שגם הגבאים קורצמן ורודרמן
השמיעו שעה אחר כך לשמשוני כל אחד בדיוק את אותו
נאום “סמוך עלי ...סמוך עלי ...סמוך עלי”.
שמשוני די התבלבל ,הם מאוד מצאו חן בעיניו וקצת חרה
לו שכל אחד מהם מנסה למשוך את כל השמיכה אליו,
ולהשאיר את השאר עם רגליים קרות.
אחר כך הגיעו השאלות התכליתיות יותר .כל גבאי וחורו
אמר ,שאל ,הציע“ :ר’ מוטק’ה ,אם אתה רוצה שנתחיל להריץ
את הקמת מבנה הישיבה ,צריך להזדרז ולהעביר את הנכם
על שם העמותה .אחר כך יש לרוץ ולהוציא אישורי בניה,
ולפתוח כמה חסכונות שלך ,כדי שתזכה בע”ה ובישועתו
לחתוך את הסרט וליהנות מן המצור! בבריאות איתנה”.
“עוד מעט ,לא בוער ,אולי בשבוע הבא” ,השיב מוטק’ה,
אני ברוך ה’ בריא ,מלאך המוות עדיין לא מעונין בי”.
כך חלפו להן שלוש שנים גדושות פנטזיה מצד הגבאים,
שכל אחד מהם סובר שאוטוטו הנכסים והחסכונות
נרשמים ע”ש העמותה שלו ,כי “הרי חבל לפזר את הכסף,
וסמוך עלי ,נעשה הכל בשביל להנציח אותך”.
ואותן שנים בדיוק חלפו להן על מוט’קה שמשוני,
פלמ”חניק ,איש עמל ובנין ,ציוני גדול ,שלעת זקנותו
התעורר להנציח את עצמו ,על גבי הסיפון היהודי הגדוש
בתורה ,יראת שמים וחסד ,כאנטיתזה מובהקת לתשעים
שנות חייו פחות או יותר.
מלאך המוות מה לי הכא ,מה לי התם ,ללא איתות מוקדם
הגיע בבוקר סתווי אחד לגן הציבורי השכונתי ,ונטל את
נשמתו של מוט’קה בעודו ישוב על הספסל ,אוחז במקלו.
חמש שעות אחר כך ,לאחר טהרה ,הובל מוט’קה עטוף
תכריכים לכיוון הבור ,כשאחריו צועדים דמומים ושופעי
תקווה הגבאים החשובים מאוד ,ארציאלי ,קורצמן ,ורודרמן.
בלוויה הם מלמלו תהילים .ומישהו מהם אמר את המשנה
המצמררת “מאין באת ולאן אתה הולך” ,אבל לאף אחד
מהם לא היה אומץ להספיד ,כי מה כבר יאמרו ,הם לא
בדיוק הכירו אותו .במשך כל מסע ההלוויה כל אחד מהם
חלם ,שעוד מעט תיחשף הצוואה של מוטק’ה אשר תעביר
את נכסיו וממונו לעמותה הנבחרת.
ביציאה מבית הקברות ניצב לו ג’יפ כחול נוצץ וחדיש,
ממנו ירד איש צעיר לבוש חליפה ,חנוט בעניבה סגולה עם
תיק ג’יימס-בונד בידו הימנית ,הגבאים החשובים הבחינו
בו ,והוא פנה לעברם בשאלה :אתם בוודאי שבים מההלוויה
של הזקן מרדכי שמשוני זיכרונו לברכה .נעים מאוד ,שמי
גדעון יהלומי ,אני נציג האפוטרופוס של המדינה .בשבוע
שעבר העביר לנו האיש מסמך שהוא מעביר את נכסיו
וממונו למדינה ,אתם מכירים אולי קרוב משפחה שלו?”.
הגבאים ארציאלי ,קורצמן ורודרמן הנידו ראשיהם ימינה
ושמאלה המומים ומאוכזבים“ ,לא מכירים ,באמת שלא”.
יהלומי אמר “תודה” ,עלה לג’יפ ודהר צפונה .הענן
שהתאבך מצמיגי הרכב הדוהר ,כיסה את השלושה ואבק
מעצבן ,ממש מעצבן.
אין לי מושג על מי לכעוס יותר ,ממש לא .האם על השוטה
הזקן שברגע האחרון נסוג מתוכניתו האצילית וכספו הועבר
להקמת תיאטראות ואצטדיונים ל”עילוי” נשמתו ,או אולי
על הגבאים החשובים שחוסר הפרגון ההדדי שלהם גרם
אולי לאובדנה של התרומה העצומה הזו?
יפים וטובים הדברים לחשבון – נפש .לומר מילה טובה
על הזולת ,פשוט שזה יביא תועלת .שלושת הגבאים שלנו
למדו לקח ,אך כנראה מאוחר מדי( .ישר כח למחבר – ר’ קובי לוי)

