בסיעתא דשמיא ,ערש"ק כ"ב בטבת התשע"ג

שבת מברכין
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ש
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ת
מופץ ב 7500-עותקים בכל הארץ

פרשת "שמות" – גליון מס' 191
שנה ז'  -עלון דו שבועי

אין לקרוא בשעת התפילה!

העלון טעון גניזה

ָ“ה ָבה נִ ְת ַחּכְ ָמה לֹו” (א ,י).

הגמרא בסוטה (דף יא ).אומרת“ :שלושה היו באותה עצה ,בלעם איוב ויתרו.
בלעם שיעץ ,נהרג .איוב ששתק ,נידון ביסורים .יתרו שברח ,זכו מבני בניו שישבו
בלשכת הגזית”.
“במדה שאדם מודד מודדין לו” .כלל הוא כי השכר והעונש באים על האדם
מידה כנגד מידה .אם ,למשל ,מדד האדם ונתן צדקה לעני מלוא חופניו ,מודד
הקב”ה בחופניו ונותן לו שכרו (סנהדרין ,דף ק .).מאידך ,עונשו של האדם הוא גם
מידה כנגד מידה ,כמו שמצינו בשמשון שהלך אחר עיניו ונתן עיניו בדלילה“ ,כי
ישרה היא בעיני” ,לפיכך ניקרו פלשתים את עיניו (סוטה ט.):
אף עונשם של בלעם ויתרו היה מידה כנגד מידה .בלעם שיעץ שיהרגו את ילדי
ישראל וישליכום לנהר ,לפיכך נענש ונידון למיתה .אף יתרו קיבל שכרו מידה
כנגד מידה ,שהרי היה עשיר מופלג ,וכל חוקי מצרים היו על פיו ,וישב בכבודו
של עולם ,וכיון שויתר על הכל וברח ,זכה לכבוד גדול שישבו מבני בניו בלשכת
הגזית.
ואולם ,מה מידה כנגד מידה שייך באיוב ,שכיוון ששתק נידון ביסורים?
אלא  -מבאר הגאון רבי יצחק זאב סולובייצ’יק זצ”ל מבריסק  -לאיוב היו
שיקולים וחשבונות רבים לשתיקה שגזר על עצמו לנוכח העצה של “כל הבן
הילוד היאורה תשליכהו” .הוא סבר כי למרות שמן הדין עליו למחות ,אולם
במקרה כזה לא תועיל המחאה ולא כלום ,ואם כן “כשם שמצוה לומר דבר
הנשמע כך מצוה לומר דבר שאינו נשמע” (יבמות סה .):ואדרבה ,סבר כי מוטב לא
למחות עתה ,ואז ישאר במשרתו ובמעמדו ,כדי שאחר כך כשתבוא ההזדמנות
הראויה ,יהיה בידו לפעול טובה על בני ישראל.
הביא הקב”ה עליו יסורים ,כדי שאיוב יזעק מרה על יסוריו .ואולם ,לכאורה
לשם מה זעק וצווח על יסוריו ,וכי יש בכך כדי להועיל ולו במשהו .אבל ,כשכואב
זועקים .ואם למרות שאין בכך כדי להועיל מאומה ,מכל מקום האדם זועק כל
אימת שחש כאב וצער ,מדוע איפוא לא זעק איוב על גזירת הבנים .על כרחך
שהגזירה לא נגעה לליבו ולא כאבה לו כאב אמיתי .איוב ששתק נידון ביסורים,
(טללי אורות)
מידה כנגד מידה.

ּדּוע ֲע ִׂש ֶיתן ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה וַ ְּת ַחּיֶ יןָ ֶאת
ֹאמר ָל ֶהן ַמ ַ
“וַ ּיִ ְק ָרא ֶמ ֶלְך ִמ ְצ ַריִ ם ַל ְמיַ ְּלדֹת וַ ּי ֶ
ֹאמ ְרןָ וגו’ ּכִ י ֹלא כַ ּנָ ִׁשים ַה ִּמ ְצ ִרּיֹת ָה ִע ְב ִרּיֹת .וַ יְ ַצו ַּפ ְרעֹה ְלכָ ל ַעּמֹו
ַהיְ ָל ִדים .וַ ּת ַ
ֵלאמֹר ּכָ ל ַה ֵּבן ַהּיִ ּלֹוד ַהיְ א ָֹרה ַּת ְׁש ִליכֻ הּו וגו’” (א ,יח-כב).

מבאר מרן הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף שליט”א בשם קצות החושן:
הרא”ש במסכת נדרים (דף כה ).אומר בשם ר”ת :מה שנפסק “דינא דמלכותא
דינא” ,הוא דווקא אם המלכות גוזרת גזירה שוה לכל האזרחים ,אבל אם היא
גוזרת גזירה רק על חלק מהעם ,אין תוקף להאי דינא דמלכותא.
וזה פירוש הפסוקים :פרעה טען למילדות ,מדוע עשיתן הדבר הזה ,והרי גם
לפי תורת היהודים דינא דמלכותא דינא .על זה השיבו המילדות כדברי ר”ת :כי
לא כנשים המצריות העבריות .הרי אין הגזירה שווה לכולם ,שהרי יש חילוק בין
המצריות לעבריות ,ולכן אין תוקף לדינא דמלכותא .מיד “ויצו פרעה לכל עמו”,
כדי שגם על עמו המצרים תחול הגזירה ויהיה תוקף של דינא דמלוכתא דינא.
אבל לפי פירוש האונקלוס ויונתן בן עוזיאל ,כוונת הפסוק היא שפרעה גזר על
עמו להשליך את הילדים של היהודים ליאור ,אך לא להשליך את ילדיהם המצרים
(נועם ה’)
ליאור.

עֹומד ָע ָליו ַא ְד ַמת ק ֶֹדׁש הּוא” (ג ,ה).
“ׁשל נְ ָע ֶליָך ֵמ ַעל ַרגְ ֶליָך ּכִ י ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֵ
ַ

מדוע דוקא את הנעלים יש לחלוץ במקום קדוש?
ביאור נפלא אמר בזה הגאון רבי יוסף שאול נתנזון ,אב”ד לבוב ובעל שו”ת

טל' המערכת03-9094245 :

“שואל ומשיב” ,בעקבות דברים שנתחדשו לו בעת שבא לפניו מקרה חליצת
יבם ,בשנת תרי”ח:
כתב הגאון בעל “תוספת שבת” (בהגהותיו על או”ח סימן מו) בשם המהרש”ל (וכן
הביא השל”ה בסידורו  -סדר ברכות השחר) ,שמה שמברכים ברכת “שעשה לי כל צרכי”
כאשר נועלים את המנעלים ,הוא לפי שיש ארבעה יסודות בבריאה :דומם ,צומח,
חי ,מדבר ,והדומם נכנס לתוך הצומח ,והצומח בחי ,והחי במדבר ,ולכן כאשר
האדם לובש את מנעליו ,העשויות מעור של חי ,בזה הוא מורה שיש לו ממשלה
על הדומם ,הצומח והחי  -זה הזמן המתאים לברכת “שעשה לי כל צרכי” ,כי
במנעלים נכללים כולם ,עד כאן דברי המהרש”ל.
על פי זה ,ביאר הגאון בעל “שואל ומשיב” את הציווי “של נעליך מעל רגליך”
שנאמר בפסוק שלפנינו .כי במקום שהוא אדמת קודש  -הרי הדומם מעולה
יותר מן הצומח ומן החי ואפילו מן המדבר .ולכן אמר לו הקב”ה“ :של נעליך”,
כי כאן אין לך שלטון על הדומם “ -כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת
(כמוצא שלל רב)
קודש היא”!

ִ“מי ָׂשם ֶּפה ָל ָא ָדם אֹו ִמי יָ ׂשּום ִא ֵּלם” (ד ,יא).

הקשה רבי ישראל מרוז’ין :מובן הדבר שצריך שימת פה לאדם שידבר ,יש צורך
בשימה ועשיה שיהיה לו כח לדבר .אולם שימה באילם לשם מה ,הרי במובן
השלילי של אי עשיה לא שייף להגיד “שימה” ,שהוא לשון עשיה?
והסביר בטוב טעם :אין הכוונה לאילם שאינו מסוגל לדבר כלל ,אלא למי שיודע
לשתוק בעת הצורך ,לא להגיד מה שלא צריך או מיותר ,לצורך שתיקה כזאת
(תורת הפרשה)
נחוצה שימה באדם...

אתָך
ֲ“הֹלא ַא ֲהרֹן ָא ִחיָך ַה ֵּלוִ י יָ ַד ְע ִּתי ּכִ י ַד ֵּבר יְ ַד ֵּבר הּוא וְ גַ ם ִהּנֵ ה הּוא י ֵֹצא ִל ְק ָר ֶ
וְ ָר ֲאָך וְ ָׂש ַמח ְּב ִלּבֹו” (ד ,יד).

בשעה שהגיע הגאון רבי משה סופר זצ”ל ,בעל ה”חתם סופר” ,לכהן פאר כרבה
של פרשבורג ,יצאו לקראתו בני העיר וקבלוהו בכבוד מלכים.
פתח ה”חתם סופר” ואמר :על הפסוק “הלא אהרון אחיך הלוי ידעתי כי דבר
ידבר הוא וגם הנה הוא יצא לקראתך וראך ושמח בלבו” ,דרשו חז”ל שבשכר זה
זכה אהרון הכהן לחושן המשפט הנתון על לבו של הכהן הגדול.
ויש להבין ,מדוע זכה אהרון בשכר זה דווקא לחושן המשפט?
אלא  -השיב ה”חתם סופר”  -מדרך העולם ,כאשר מגיע לעיר רב חדש יוצאים
אנשי העיר לקראתו ,אולם בדרך כלל ישנם גם כאלה המתנגדים למיניו של הרב
והם מתחלקים לשלוש קבוצות :יש שאינם יוצאים לקראת הרב ומחרימים כליל
את בואו .ויש שאמנם יוצאים לקראתו אך הם מצניעים את מחשבותיהם ,עומדים
בקצה העם ואינם נדחקים לראות את פני הרב ולתת לו שלום .ויש כאלה היוצאים
לקראת הרב ואף מראים לו פנים שוחקות ,אולם בלבם הם מלאים עליו עברה
וזעם ...אלה הם אנשי מרמה!
אצל אהרון הכהן לא היה שמץ של כל אחד מאלה שהרי נאמר בו “יצא
לקראתך” ,הרי שהוא מן היוצאים ובאים לקראתך.
וכן נאמר בו “וראך” הרי שבבואו לקבל את פניך לא עמד בשולי העם אלא בא
לראותך.
וכן נאמר בו“ :ושמח בלבו” ,הרי ששמחתו היתה שלימה ולא היה בלבו צל של
קנאה ותחרות.
משום כך  -סיים ה”חתם סופר”  -זכה הארון לחושן המשפט שהיה מונח על לבו
שכן על ידי החושן וה”אורים ותומים” הצפונים בו מתגלים כל הצפונות ומאומה
(וקראת לשבת עונג)
לא נסתר.

יש לקרוא את החסויות לאחר השבת

המכון לסת"ם
עבודת הקודש

הפרשת תרו"מ לפי דעת השו"ע

כולם

מצטרפים
לבית המעשר
מה איתך?*
*ספר יקר ערך מתנה
למצטרפים החדשים

08-9214829
תצטרף  -תהדר

בית המעשר

מכירת ס"ת ,תפילין,
מזוזות וכל צרכי הסת"ם.

סניף ר' יהודה הנשיא 33
סניף נחלת יצחק

פל'054-8484945 :
מחיר שירות ואיכות
ללא תחרות!

מקצוענות ואיכות ללא תחרות!!!
אצלינו
אמינות מעל לכל!!!

סניף אלעד :רח' רשב"י 21
(מול נחלת יצחק)
טל054-2634-280 :

שבת שלום ומבורך!

רפאל ש.

עבודות גמר ושיפוצים

משרד03-9747444 :

אתרW W W . H D E K E L . C O M :

סיפור לשבת
למערכת העלון הגיע סיפור נפלא ,שהתרחש השנה,
בתחילת חודש חשון .הסיפור סופר ע"י בעלי המעשה
ישירות למערכת והרי הוא לפניכם:
באחת הישיבות החשובות והמפוארות שבירושלים,
לומד בחור בשם משה (שם בדוי) .שוקד הוא על תלמודו
בהתמדה ובהנאה .חודש לפני כן ,בעשרת ימי תשובה,
חשקה נפשו ללכת ולהתפלל בכותל המערבי בימים
נשגבים אלו .אך על מנת שלא לפגוע בסדרי הלימודים
בישיבה ,השכים קום ב 6:30-בבוקר ,למד מעט ונסע
באוטובוס לשריד בית מקדשנו ,כשבידו התפילין וכמובן...
גמרא במהדורת "ובלכתך בדרך" לניצול הזמן .בהגיעו,
התפלל שחרית באחד מהמניינים הרבים ברחבת הכותל.
לאחר התפילה ,המשיך להעתיר על כל הזקוקים לישועה,
ועל כל מי שהכיר.
קרוב לשעה  ,8:30בבואו לצאת מהאזור המקורה
שבכותל ,פונה אליו בחור דתי ,כיפה סרוגה גדולה לראשו,
וארשת נבוכה על פניו" :סלח לי ,אתה מכיר כאן את
המקום"?
כבחור ישיבה ,כמו כל בחור ישיבה אמיתי ,ענה בחיוב
למרות שלא בדיוק הכיר את המקום .להרגיש ירושלמי...
"תשמע ,אתמול בשבת אחה"צ (פר' "וילך") התפללתי כאן,
ואבד לי צרור מפתחות גדול' ,הפכתי' את כל המקום
ואני לא מוצא אותו .חיפשתי גם עכשיו ,אבל אין ...הצרור
נעלם!"
מבט נוגה וחסר אונים נשקף מעיניו .משה ריחם עליו.
מוחו החל לפעול בקדחתנות ,כאילו הוא באמצע ללבן
סוגיה .מצד אחד ,סדר עיון מתחיל בישיבה בעוד כחצי
שעה .כבחור שאמור לשמש סמל ל'שמירת סדרים' ,הוא
לא יכול לאחר ,וגם ,עצם ביטול התורה שבענין .אם הוא
יעזור לו  -ודאי שיאחר ולא יספיק לאכול ארוחת בוקר
בכלל .אך מצד שני ,חסד ועזרה ליהודי במצוקה ,מצוה
שא"א לעשותה ע"י אחרים ,וגם קידוש ה'...
הצד האחרון הכריע .הוא קימט את מצחו ואמר לבחור:
"נראה לי ,שהכי יעיל יהיה שנשאל את אחד המנקים פה
ברחבה ,לא?"...
הם ניגשו יחד לאחד המנקים שהסתובבו שם" .אדוני,
בוקר טוב .אולי מצאתם כאן צרור מפתחות ביממה
האחרונה"?
המנקה ,דובר עברית עילגת ,השיב בשלילה" .ואם היית
מוצא" ,ממשיך משה ומקשה" ,להיכן היית מוסר אותו"?
"למחסן ,יש שם בן-אדם שיושב ושומר על דברים
שאנשים לאבד" ,ענה בעברית רצוצה.
משה הודה לו ,ופנה ללכת לכיוון המחסן .הבחור נגרר
בעקבותיו ,שמח שהעניינים קצת מתקדמים .משהגיעו
למחסן ,ענה הסדרן מיד שלא הגיע אליהם שום צרור
מפתחות ,והציע להם לגשת לתחנת המשטרה שממוקמת
ברובע היהודי.
משה מציץ בשעונו ורואה שהשעה כבר מאוחרת .אבל,
"המתחיל במצוה אומרים לו גמור" ,והוא מחליט לגומרה
גם בלי שיאמרו לו.
הם פוסעים מספר דקות בסמטאות 'הרובע' ,לכיוון
התחנה .על הסף ,משה מצלצל באינטרקום ,נשאל כמה
שאלות ,ושניהם מקבלים אישור להיכנס.
שוטר חמור סבר ישב שם רכון על בניירותיו" .כן".
"בוקר טוב" ,הוא מעיר אותו מחלומותיו" ,הבחורצ'יק
איבד אתמול צרור מפתחות חשוב ברחבת הכותל ,והפנו
אותנו לכאן .הגיע אליכם אולי צרור כלשהו"?
השוטר הרהר כמה שניות והשיב בשלילה" .לא ידוע לי,

שמירה משטרתית לאופניים
של שני בחורי ישיבה...
אבל תרשום לך את הטלפון כאן בתחנה ,ותנסה בימים
הקרובים .אולי מישהו יימצא ,לך תדע"...
משה ממלמל משהו על "בעזרת ה'" ,והבחור ממהר
לרשום את מס' הטלפון בתחנה .הוא קיווה בכל לבו שאכן
כך יהיה.
כשיצאו מהתחנה .הבחור נראה יותר מעודד ורגוע ,ומשה
נפרד ממנו לשלום.
השעה  9כבר עברה-חלפה ,אך שמחה גדולה מילאה את
לבו על המצוה שבה זכה .הוא אמנם הצטער שעדיין לא
מצאו את הצרור ,אך קיווה והתפלל שיימצא .קידוש ה' כן
נגרם מזה.
משה לא עודכן עד היום האם הצרור נמצא ,מאחר ושכח
להחליף פרטים עם הבחור.
כחודש לאחר מכן ,בתחילת "זמן חורף" ,תקף את
מוישה'לה צינון כבד .הוא הרגיש שהוא חייב לצאת לטיול
מאוורר .בדיוק באותו ערב ,שאל אותו חברו ישראל האם
יוכל לצאת עמו לטיול באזור ,מסיבות אחרות.
לפתע נצנץ רעיון במוחו .זה יהי נחמד להשאיל שתי
זוגות אופניים ולרכוב עליהם לכותל המערבי! רעיון מוצלח
להתאווררות לכל הדעות .לאחר סדר ג' ,הוא השיג מהיכן
שהוא שתי זוגות אופניים .זוג אחד מהם שווה ערך רב ,והוא
הוזהר מספר פעמים ע"י בעליו לשמור עליהם מכל משמר.
ישראל קיבל את הזוג השני והם החלו בנסיעה .עברו
את "מאה שערים" ,הגיעו לשער יפו והחליטו לעבור דרך
השוק הערבי .כידוע ,השוק הוא בירידה והם נהנו לשבור
את המדרגות ו'להישפך' לכותל .בנס עברו את זה ללא
חבלות ותקריות.
כשהגיעו למחסום ,רצו להיכנס עם האופניים לרחבה ,אך
המאבטח עצר בעדם והורה להם להשאיר את האופניים
כאן .הם חששו מאד .קרוב לחצות ,איזור שורץ ערבים ,אין
להם מנעול לאופניים ,ובכלל ,האופניים מושאלות ויקרות.
היכן בדיוק יניחו את האופניים? ניסו להפעיל את כל כושר
השכנוע שלהם ,אך שריר לא זע בפניו של המאבטח .לב
של גוי.
הם חוזרים על עקבותיהם ומגיעים בחזרה לשוק .פניהם
נפולות .האפשרות לדפוק באחד הבתים של תושבי הרובע
הידועים בטוב ליבם ,נפסלה על הסף ,מחשש לגזל שינה.
הם שמים לב שצמד שבאבניקים ערביים שמו עליהם
עיניים .נראה היה שהם סבורים ששתי זוגות אופניים
יתאימו להם עכשיו.
תחושה עמומה של פחד הזדחלה ללבם .הם מתחילים
לקרוא "שיר המעלות" ,ומתפללים לישועה .לפתע
אורו עיניו של משה" .בא אחריי" ,אמר לישראל שחשב
שהשתבשה עליו דעתו ,והוא מדמיין שיש לו קרובי
משפחה ב'רובע' או משהו כזה ,אך פסע אחריו לצד אופניו.
משה כמובן לא התכוון לומר לצמד השבאבניקים
להצטרף אליהם גם כן ,אך בפועל זה מה שקרה .כבקי
ורגיל ,משה סוחב אותו לתחנת משטרה ,מצלצל
באינטרקום ושוטר מנומנם עונה לו .הוא לא הבין מה הוא
רוצה אך הסכים לתת לו להיכנס .לפני שהוא נכנס עם
האופניים לתחנה ,הוא עוד הספיק לשלוח מבט ניצחון
אחורה לשותפיו למסע .אך עדיין ,השמחה מוקדמת מדי.
הם הניחו את האופניים ברחבת התחנה ,ומשה מתהלך
בתחנה משל היה זה אחד המסדרונות בישיבה .ישראל
מביט עליו בתימהון' .למען ה' ,מה הוא מתכנן לעשות'?
לא פחות ולא יותר ,משה מבקש מהשוטר להניח את
האופניים בתחנה לחצי שעה...
השוטר ,שכמעט התחיל לצעוק עליו מדוע בחורי ישיבה

הלכה לשבת

העלון מוקדש  -להצלחת

שלום אפל ורפי בן טינו מגנזי הי"ו וכל משפ' ,אילה בת פורן שושנה וכל משפ',
שמעון בן דבורה שירה ושירן תהילה בת שרה אורלי הי"ו ,יונתן הי"ו בן עפרה
ברכה ,פנחס ואיתמר (תומר) הי"ו בני אביגיל תחי' ,יצחק בן לבנה הי"ו ולימור בת
מרים תחי' ,מיקי (מיכאל) אפל הי"ו בן שמעה ,ישי בן אילה הי"ו.

המסתפק בסיום התפילה האם התפלל
שמו"ע של חול או שבת ,כיצד ינהג?
בחכמת שלמה (סי' קפח) ,שג"כ כתב שאם נסתפק בתפלת שבת ,כיון דמילתא
מנכרא טובא כדאמרינן בעלמא (ירושלמי דמאי פ"ד ה"א) ,דאימת שבת עליו ,ע"ע
לחזור .ובשו"ת ציץ אליעזר חלק יג (סימן כה) התעורר בזה מדנפשיה .וע"ש .והרב
שלחן עצי שטים (ר"ס ו) כתב ,שבספק אם התפלל תפלת שבת או תפלת חול,
ספק ברכות להקל .אבל אם יודע שהתפלל של חול ומסופק אם הזכיר של שבת,
מסתמא לא הזכיר כאן שהיא ברכה בפני עצמה .ועיין בשו"ת יביע אומר ח"ז
(סימן כח אות ד
והלאה) .ע"ש.
(ילקוט יוסף
מהד'
שבת,
ח"ב,
אלקיים,
עמ' תקע)

בסיעתא דשמיא יצא לאור
שכולם חיכו לו אכמונהח
ד
ש
הספרחיזוק ,השקפה ומוסר משולביםרך שמשלמה!
פניני
בסיפורי השגחה ואמונה על סדר פרשיות
השבוע לשולחן שבת.

ות

מומלץ ע"י רבנים ואנשי חינוך הספר מתאים לכל
תקופות השנה ניתן להשיג בחנויות הספרים המובחרות

לרפואת

שושנה פורן בת טווס,
סעידה בת סאלם תחי',
מיכל בת אסתר תחי'.
בנימין בן מרים

לעילוי נשמת

מוסא בן יחיא ואהרון בן יחיא אהפל ז"ל ,מאיר אהרון
ז"ל בן עישה הי"ו ,שמואל רפאל ז"ל בן אהובה אסתר
תחי' ,דוד בן אלימלך ז"ל ,יעל בת רבקה ע"ה ,עדיה
ע"ה בת סיון תחי'

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

המתפלל בשבת ואחר שסיים תפלתו נסתפק אם התפלל תפלה של שבת או
של חול ,אינו חוזר להתפלל ,כי מסתמא התפלל של שבת.
הנה בכל בו (סימן יא) כתב להסתפק ,היכא שיש לו ספק אם הזכיר שבת או
לא ,וכתב ,שאפשר שבשבת ויום טוב אין שייך ספק ,לפי שהיא ברכה בפני
עצמה .והרמ"ע מפאנו באלפסי זוטא (סוף פ"ק דברכות) כתב ,שבת ויום טוב
חומרו של יום גורם דרמי אנפשיה באותה שעה ומידכר ,לפיכך אם נסתפק אם
התפלל של שבת או של חול ,אינו חוזר על הספק .והובא במחזיק ברכה (אות ה),
ובבית מנוחה (אות ז) ,וכתב שכן עיקר .וכ"פ בחסד לאלפים ,הובאו דבריהם בכף
החיים (שם אות יט) .ואף שבא"ר (סימן תכב) כתב ,שצריך לחזור שמסתמא התפלל
של חול ,כמו שהוא רגיל .וכ"פ במשנ"ב (סימן רסח סק"ט) ,שמספק צריך לחזור
ולהתפלל ,שמסתמא התפלל של חול כמו שהוא רגיל .מ"מ אחר שמצינו להדיא
באלפסי זוטא שאינו חוזר ,וגם קיימא לן דספק ברכות להקל ,לפיכך אינו חוזר.
ומאחר וא"א להתפלל תפלת נדבה בשבת ,אף אינו חוזר להתפלל בתורת נדבה.
והוסיף מרן אאמו"ר ,שדברי האלפסי זוטא הם תנא דמסייע להגר"ש קלוגר

לא עושים צבא ,פסל מיד את הרעיון המוזר וביקש ממנו
בתקיפות ליטול את האופניים ולצאת החוצה .מהבעת פניו
נראה שאם הוא לא ייבצע את הבקשה ,הוא מזעיק את
כוחות היס"מ שפרוסים ברובע על סוסיהם...
לפתע קרה נס .השוטר הפך את עורו" .אתם יודעים מה,
אני מוכן לשמור על האופניים שלכם ,אבל תתנו לי את
התעודות זהות שלכם .ותדעו" ,המשיך באותה נשימה,
"שאסור לי לעשות כזה דבר ,יכולים 'להעיף אותי מכאן'
על עבירה כזאת ,אבל ...אני מתחשב בכם".
שניהם החווירו .אין להם תעודת זהות ולא כלום .אחד
מהם ניסה להציע לו את שעונו היקר ,להשאירו כפיקדון.
הוא חשב כמה שניות ,והסכים לשחרר אותם לתפילה
קצרה בכותל גם בלי תעודות ופקדונות ,אך הגביל אותם
לחצי שעה .דקה לא יותר.
הוא הראה להם היכן להניח את האופניים ,ונראה כעומד
להתחרט בכל רגע .הם זכו לליווי צמוד עד ליציאה,
כשהשוטר משנן באוזניהם שלא לאחר.
משיצאו את התחנה ,כמעט פצחו בריקוד" .נס גלוי,
ממש כך" .הם הודו לה' על הסיעתא דשמיא ,ופנו בצעדים
קלילים אל הכותל .מרחוק עוד הספיקו לראות את צמד
השבאבניקים מביט בהם בכעס.
השעה היתה קרובה כבר לחצות הלילה .הם נשאו תפילה
נרגשת ומשתתפת בצערה של השכינה על חורבן בית
מקדשנו ותפארתנו.
הזמן שהוקצב להם עמד לחלוף ,והם הזדרזו לשוב
לתחנת המשטרה .נראה שהשוטר המתין להם בכיליון
עיניים .פיהם מלא תשבחות ופרגונים כמו שרק בחורי
ישיבה שהתורה מזככת את מידותיהם יכולים לבטא.
השוטר עמד מופתע בפני אשד התודות שנשפך עליו.
נראה שמעולם לא הביעו בפניו הכרת הטוב בצורה כל
כך מופלאה.
הם נפרדו ממנו בחביבות ,ופנו לדרכם .בדרך ,שח משה
לישראל את חלקו הראשון של הסיפור ,וסיים" :אני חושב,
שכל הנס שקרה לנו הלילה והשמירה המיוחדת ,היתה רק
בזכות העזרה והסיוע לאותו בחור שאיבד את הצרור ,שאני
לא יודע אם הוא מצא אותו או לא .אם לא הייתי מדבר
איתו ומגיע בסוף לַ תחנת משטרה ,אין סיכוי שהייתי חושב
על רעיון כזה .וגם אם כן ,שהשוטר יסכים כה בקלות"...
ישראל הסכים איתו .הם חזרו לישיבה עייפים ומרוצים,
להמשיך להיות חיילים נאמנים בצבא הקב"ה ,משגיח
ומסובב כל הסיבות .אל דאגה ,שתי זוגות האופניים הוחזרו
באותו לילה לבעליהם.
כמה שבועות לאחר מכן ,אחד מבעלי האופניים ַש ָבת
ברובע היהודי ,וקשר את אופניו לאחת הגדרות ,עם שתי
מנעולים חזקים ויקרים .למרבה הצער ,כשהגיע למקום
במוצאי שבת  ,נוכח לראות שהאופנים נעלמו .המנעולים
נמצאו בקרבת מקום ,שבורים בידי בני עוולה ישמעאלים,
שמן השמיים ריחמו
ככל הנראה .כבר נגזרה הגזירה ,רק ִ
על משה שהשאיל אז את זוג האופניים הזה ,כנראה בזכות
החסד והויתור על רצונותיו שלו למען העזרה לזולת.
משה מסיים את הסיפור בקריאה לבעל צרור המפתחות.
"אם הוא קורא את העלון ,וקרוב לודאי שהוא קורא (אתם
מפיצים במאות מקומות ,לא?! ,)...שיצור איתכם קשר בשביל
שאוכל לדעת מה קרה בסוף ,ואז יהיה סוף טוב לסיפור."...

