בזמן התפילה וספר תורה

אין לקרוא את העלון

כניסת שבת62:91 :
שקיעה84:91 :
צאת שבת92:02 :
רבנו תם20:02 :
הזמנים ﬥפי
אופק נתיבות

העúון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעוúם

מוקדש úע"נ מור אבי רבי משה אלפסי בן עישה ז"ú

מי שזכה בדירה במחיר

למשתכן האם מברך
ברכת הטוב והמיטיב

שאלה :בימים אלו נודעו תוצאות ההגרלה של משרד השיכון
בכמה מכרזים של מחיר למשתכן ,ובהיות שבעיר בית שמש
הוצאו למכירה עבור החרדים לדבר ה ‘ הרבה דירות במחיר
למשתכן ,קיבלו הרבה מהנרשמים הודעה על זכייתם בהגרלה
בדירה במחיר מוזל .ויש להסתפק האם צריך לברך ברכת הטוב

והמיטיב על שמיעת הבשורה הטובה ,וכמו שכתב השו“ע סימן
רכב ס“א :על שמועות שהם טובות לו לבדו ,מברך שהחיינו ,ואם
הן טובות לו ולאחרים ,מברך הטוב והמטיב .והרי שמועה זו היא

-

טובה לזוכה עצמו ולאשתו וגם להוריו משני הצדדים ,שכעת
יוקל מעליהם משא רכישת הדירה.

—

תשובה :הורו הגאונים הגדולים רבי חיים קניבסקי ורבי נסים
קרליץ שליט"א שזכיה במחיר למשתכן אינה בגדר בשורה טובה
שיש לברך עליה ,שהרי עדיין הדרך רחוקה עד שיקבלו את
הדירה לידיהם ,וכמה מכשולים והפרעות עלולים לצוץ בדרך,
והרי היא כדבר שלא בא לעולם עדיין ואין לברך עליו ברכת
ההודאה בשם ומלכות .וכן הסכימו הגאונים רבי יצחק
זילברשטיין ,רבי מרדכי גרוס ,רבי שמעון בעדני ,רבי שמאי

גרוס ,רבי נפתלי נוסבוים ,רבי מנדל שפרן ,רבי שמואל אליעזר
שטרן שליט"א .והגאון רבי שמואל יעקב לנדא שליט"א הוסיף

-

–

שמכיון שרכישת הדירה כרוכה בנטילת משכנתא שזו הלואה
וחוב ,אין בזה שמחה כ"כ ואין לברך ע"ז הטוב והמיטיב.

 :ז טעם

מ?

ואילו הגאון רבי יעקב מאיר שטרן שליט“א אמר שיתכן שיש
לברך הטוב והמיטיב על הזכיה במחיר למשתכן ,ונימוקו עמו,
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שהסיבה שהדירות במכרזים אלו זולות יותר היא מפני שהמדינה
נותנת לרוכשים את הקרקע בחינם ,ונמצא שמרגע הזכיה כבר
יש לו חלק בקרקע לצורך דירה ,וא “ כ אין זה כדבר שלא בא

המדור בחסות :ת“ת אשדוד | כל הלבוש לבן תורה במחירים מיוחדים
רחוב :חסדא אשדוד | טלפון250-677-1058 :

לעולם אלא זכיה ממשית שנתבשר עליה כעת .ולכן המברך לא

העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי‘.

הפסיד ויש לו על מה שיסמוך.

ניתן להצטרף לרשימת התפוצה במייל .שלחו מילת
”הצטרפות“ ל-
לתגובות תרומות הארות והערות250-4578757 :
ניתן לשלוח גם בפקס28-7775842 :

לע"נ :מו“א רבי משה בן עישה ,עישה בת חנינה ,חדווה בת מיכל מסעודה ,מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה ,ר'
יצחק בן שושנה חמשנה ,ישראל אפללו בן איז'ה ,יאיר עידן בן יעקוטא תחי' ,מקיקס בן שקלילה ,הרב אברהם
ביתאן בן ברקא ,אמנון בן יחיא פנחס ,ר‘ אליהו איטח בן עזיזה ,ורדה בת זכרונה ,ניסים בן חווה.

לזב"ק :אילה יסכה בת
יפה ,איילת עליה בת
אסתר ,שולמית בת
איריס

להצלחת :שירה  ,נועה ויהונתן
אביחי בני שני ,טליה ,משה חיים
ותאיר בת רחל ,תאיר ערביה בת
דינה ז‘ינה.

להצלחה בריאות
ופרנסה טו‘ :א“מ
יפה בת וורדה תחי‘.

להקדשות:
250-4578757

תורמים -ורואים ישועות!!

גלגולו של כלב

"הרב הקפיד כל כך לכבד את
כבוד השבת ,עד שבא אחד וזלזל
בכבודה בדרגה גרועה ביותר.
אבל הסוף הוא לא אחר
מראשיתו"...
סיפור שסיפר רבי דוד חנניה פינטו על הרב הגאון רבי
שמעון ברוך סלומון זצ"ל רבה של פתח תקוה ,אשר
ידוע בקנאותו לכבודה של שבת ,ונפשו נסערה לשמוע
שישנם חילולי שבת בפרהסיה והיה נלחם בכל כוחו
לסלק תופעה זו מעירו .הקשר המיוחד שלו עם שבת
קודש החל כבר בעת לידתו הייתה בשבת ואמו סירבה
בכל תוקף שיסיעו אותה ברכב לבית החולים .ובמסירות
נפש אזרה כוח ללכת ברגל ,וגם פטירתו הייתה בערב
שבת.

מתנגדים רבים הרימו ראש ,וניסו בכל כוחם למנוע
מהרב להפריע להם בחילולי השבת ,אבל עוצם קדושת
השבת שבו ,גברה על מתנגדיו .מדי שבת עמד מול
מוקדי חילולי השבת בעיר ,ובדמעות נשא דברים
מרגשים חוצבי להבות אש על שמירת השבת .האמת
הפנימית ,הכאב העמוק ואור תורתו ויראתו עשו רושם
כה רב עד שהיו כאלו מהמחנה השני שהצטרפו למאבקו
של הרב.
ראינו בחוש כי כל מי שפגע ברב לא יצא נקי .מקרים
רבים היו שכבוד התורה וכבוד השבת תבעו את עלבונם,
גם מהמתנגדים למאבקו של הרב הרגישו בכך ושיחרו
אל פתחו של הרב לבקש מחילה.
בתוך מחנה המתנגדים לשמירת השבת ,בלט במיוחד
אדם דומיננטי שהיה סוחף אחריו את ההמון ומסית
אותם כנגד הרב והשבת .אותו אדם הרהיב עוז להגיע עם
קבוצת נערים לעבר בית הרב ,וברוב חוצפתו חירף וגידף
במשך דקות ספורות ,באופן שהחריד את השומעים.
מעט מתלמידי הרב שנקלעו לאותו מאורע ,היו
משוכנעים שלא יתכן כי אותו אדם יצא מכך נקי ,אחד
אף בא להתריע בו שהוא משחק באש .ואכן לא איחר
היום שאותו אדם נרצח באופן משונה ובלתי צפוי על ידי
אדם שהוא עצמו עזר לו .לאחר זמן מה ,הגיע לביתו של
הרב החברותא של יום רביעי בלילה ,ללימוד שהתקיים
מידי שבוע מהשעה שתים עשרה בלילה ועד השעות
הקטנות של הלילה (בשעות אלו היה הרב מכין את
השיעור הכללי שהיה מוסר ביום חמישי) .באותו יום
התקשה התלמיד להיכנס לבית ,כלב עמד בחצר בסמוך
לדלת והיה נובח ומיילל וחסם את הכניסה.
אחד מבני הבית פתח את החלון והציע לאותו תלמיד
להיכנס מהכניסה האחורית .הוא סיפר שהכלב עומד כך
כבר כמה שעות ,וכדי למנוע את כניסתו לבית ,הם
נכנסים מהצד השני.
אכן ,התלמיד נכנס מהכניסה האחורית של הבית,
ושקע עם הרב בלימוד הסוגיה במשך כמה שעות.
כאשר הוא קם לצאת (והרב כדרכו מלווה אותו) שוב
נשמעו אותן נביחות ויללות משונות מהכלב.
התלמיד עצר ואמר לרב' :אולי מוטב שאצא מהדלת
השניה' .הרב לא הגיב ,פתח את דלת הכניסה ,ולעיני
התלמיד – שניסה לשמור שהכלב לא יפרוץ פנימה,
עמד מול הכלב ואמר לו' :אני אומר עליך תהילים'.
באותו רגע נדם קולו של הכלב ,שב לאחריו ובריצה
היסטרית רץ במעלה הרחוב ונעלם.
כאשר חזר התלמיד לישיבה וסיפר מה שראה ,אמרו
לו – האם אתה לא זוכר שראש הישיבה (באופן חריג
לסגנונו ועדינות דיבורו) אמר על אותו אדם' 'הני כלבי
חציפי' .כמה גדול כוחם של צדיקים ,שדבריהם נשמעים
בשמים .הנה אדם זה נפטר ובא בגלגול כלב ,והרב מחל
לו ועבר על מידותיו ואף הסכים להיטיב עמו ולומר
תהילים לעילוי נשמת.

‘

’

הרב חיים זאיד
כדי לדעת מה זה ניסיון וכיצד מתמודדים היה יותר קדושה של נתינת התורה.
את הדברים האלה יצא לי לומר בארגנטינה
איתו ,הנה כמה מילים שאמר מורינו רה“י הגאון
בכנס נשים בבית הכנסת 'ישורון' .למחרת בשבת
הגדול רבי חיים מגורי שליט“א:
הייתי במעמד הראשון שהיה באצטדיון 'יד בבוקר מיהרנו אני וידיד לאיזה בית של גביר,
אליהו' שם התכנסו עם מרן הרב שך זצ"ל אלפי ופגשנו איזה גוי ששאל מה ההבדל בין הר המוריה
אנשים והיה מעמד אדיר ובסוף היה ערבית ,להר הבית? מפחיד! גם על אומות העולם זה נוגע,
תתארו לכם איך היה נראה 'שמע ישראל' עם זה קידוש ה' עצום!
עכ"פ למדים מפה שאם הקב"ה מעמיד
 00,111אנשים .שחזרתי לכיוון האוטובוסים
לאדם ניסיון ,מעבר לעניין שיסביר
חשבתי כיצד זכה האצטדיון הזה
לעצמו שמצווה עם צער זה פועל
ונעשה עליו כזה קידוש ה' גדול.
וכעת ,אמרתי
כמה וכמה יותר ממצווה בלי צער.
עד שהתברר לי העניין.
מספר ידידינו ,מגיד המשרים רבי
פעם ראיתי שאחד שאל את זה לתלמיד שלי,
חיים זאיד שליט“א סיפור בעל מסר
וכת ב תש ובה .שפעם ב
של טוגםן אין ג'קוזי ואין
עוצמתי ומדהים:
הערבי אמרו לו שיאפה לחם
” לפני שבועיים הייתי שבת יחד עם
בשבת ,אמר להם לא! אני לא אופה בטיח ,הולכים
המתיבתא של מוסדות ’מגדל אור‘,
בשבת .בקיצו ר ,אותם חיי לים
מגיעים ב ש בת ל מא פייה והי א עכשיו לרבי
של הגאון רבי דוד יצחק גרוסמן
עומדת סגורה .הלכו אליו לבית שמעון בר יוחאי רבה ש ל מג דל הע מק ,ולבו א
לשכונת 'נוף כנרת' הנמצאת
וראוהו עושה שולחן שבת עם שירים
וזמירות משכו אותו משם הישר אל חבל להפסיד
בתחתית העיר צפת .מתקשר אלי
האחראי" ,הרב זאיד תבא מוקדם".
כיכר העיר שהוא ...אצטדיון 'יד
בזמן שאנו
"אתה תקבע לי מתי להגיע? אתם
אליהו' ואותו אדם השריש שם יראת
נמצאים בסמוך הזמנתם אותי להגיע אני אגיע
שמים וקידוש ה' .ככה זה עובד!
לשבת ,וגם דקה לפני שבת" .ושוב
מרקוס,
היה אחד ששמו הרב
לקברו.
פעם "הרב זאיד תבא מוקדם ,כי
שנכנס למכולת בירושלים ויצא לו
השכרנו לרב חדר  V.I.Pמיוחד עם
לשוחח עם המוכר שהוא יוצא
רוסיה ,ותוך כדי שיחה סיפר לו על איך שהיה ג'קוזי"" .ג'קוזי? אני בא מוקדם".
” התקשרתי לתלמיד שלי ושאלתי אותו אם
מוסר נפש גם בהיותו ברוסיה ,עיר האנטישמיות
הוא רוצה ג'קוזי אמר לי כן ,ולכן למחרת בבוקר
ושנאת היהדות מספר אחד.
בין היתר הוא מספר לו שברוסיה זה היה קמנו בנץ התארגנו ונסענו לעבר העיר צפת .כל
הנוהל ,שהיה נותן להם ממתקים והיה שולח הדרך אנחנו מדברים מי ישב בג'קוזי ראשון ומי
אותם כך לישיבות וממשיך ,היו שם עוד שני ילדים אחרון ...אנחנו מגיעים בעשר וחצי בבוקר ,אני
רואה חדר עם ג'קוזי חבל על הזמן .ולפתע אני
שניסתי לשלוח אותם לסלבודקא -והצלחתי.
אותו אחד שואל אותו" ,תגיד לי מי אלו" ,אומר לעצמי ,מה אני נורמאלי? למה שאני אשב
ואמר לו "כנראה אם אני זוכר קוראים לו משהו בג'קוזי ,הרי השבת זה שבוע לפני הילולתו של
רבי שמעון בר יוחאי ,וכעת ,אמרתי לתלמיד שלי,
קוטלר ...ונדמה לי אהרון"...
פעם נפגש הרב מרקוס עם הרב קמינצקי אין ג'קוזי ואין בטיח ,הולכים עכשיו לרבי שמעון
וסיפר לו בהתרגשות על אותו רוסי שמכיר אותו בר יוחאי חבל להפסיד בזמן שאנו נמצאים בסמוך
שדאג לרבי אהרון קוטלר זצ"ל לישיבת ליקווד לקברו .הוא אומר לי ,הרב הבטחת לי מהבוקר
ואמר שהיו שם שני אנשים ...ובעודו סיים את ג'קוזי ...אמרתי לו ,אני לא שקרן בא נלך לרכב
המשפט ,ענה לו הרב קמינצקי ,שאותו אחד שהיה תסגור את החלונות ואל תדליק את המזגן ואז
שם עם הרב קוטלר לא פחות ולא יותר זה היה יהיה לך ג'קוזי אמיתי...
” נוסעים למירון ,ומגיעים לקבר הרשב"י
הוא.
רבי חיים פרילנדר זצ"ל היה אומר לנו ,שכל חונים את הרכב למטה ועולים ברגל לקבר .והנה
מילה שאדם לומד בצער קטן זה כפול מאה .בכניסה לקבר עומדים משפחה שלימה ,אבא
וכמה שיותר אתה לומד בצער זה מוכפל במאות .אמא בת מבוגרת ועוד בת ובן .אני מסתכל ואני
ואם אתה קם בבוקר ולומד וכל כך קשה אין לך רואה שהמוזר בהם שהם נראים לחוצים מעט,
מושג מה הוא מרוויח .ומעבר לזה שהשכר הוא ועוד יותר ,היה לידם מזוודות וכל האוכל היה
בחוץ .חשבתי לעצמי שבדרך כלל אדם שמגיע
עצום ,זה שהמעשה שלך נחקק לנצח.
והנה ,אם הייתי עושה 'סקר' ,מה יותר קדוש שבת למירון הוא מסדר את הכל מסודר ולא
"הר המוריה" או "הר סיני"? אדם יבוא ויאמר וודאי מבלגן את כל האוכל בצורה הפוכה לגמרי.
||| המשך בעמוד הבא>> |||
"הר סיני" ,כיוון שעליו ניתנה התורה .והר המוריה
אפי' שהיה על זה בית המקדש ,אבל בהר סיני

באפשרותיכם
לזכות את הרבים
ללא כל מאמץ!
אם אירע אתכם
או מכיריכם
סיפור מחזק
שלחו אלינו בית
’אור השבת‘

רח‘ חזני  3311\4נתיבות
ולציין עבור ’אור
השבת‘

‘

’

או בפקס:

80-7743098

הרב חיים זאיד

תבינו במירון משבוע שלפני ל"ג בעומר ועד שאספר להם סיפור ,ובאמת סיפרתי להם סיפור
לשבוע שלאחריו אין מיטה פחות מאלף אלף והם נהנו.
ראיתי שם אחד עם כובע שמש מבוגר מעט,
חמש מאות שקל ללילה.
ופה אני שומע את הבעל אומר לאשתו "זה שהוא הולך וחוזר עד שהוא ניגש אלי ואמר לי,
לא הרב זאיד? תקראי לו" ,ואשתו אומרת לו "זה אתה רב צדיק תברך אותי שאזכה לזיווג הגון,
לא הרב זאיד" והחל להתפתח ביניהם כמין וויכוח ,ברכתי אותו והתעניינתי במה הוא עוסק ,והוא
סיפר לי שהוא מנהל עסקים בחו"ל לאנשי עסקים
באתי אליהם ואמרתי" :אכן כן ,זה הרב זאיד"...
"הרב ישתבח שמו לעד ,אנו צריכים אותך שבאים לנפוש בארץ והוא כל היום לומד ובזמן
הפנוי הוא מנהל את הנכסים .ואז
כעת דחוף .מצביעה האמא על הבת
הוא אומר לי" ,הרב זאיד למה לא
שלה ואומרת לי ,הרב באת משמיים" ,הרב תברך אותי,
תלך למירון? יש לי עשיר אחד
הבת שלי בת שלושים ושבע ובכל
אני בן שלושים
ששכרתי לו מבנה שלוש קומות
חודש באה שבת לרבי שמעון בר
יוחאי ,והבת הזאת אף פעם לא ושמונה רווק ואני
במירון משבת עד שבת ,והוא
שינתה את הצניעות ואת הדרך הישר מחפש את זיווגי",
צלצל אלי ואמר שהוא לא מגיע
בסוף ויש לי בנין פנוי במירון".
שלה היא ממש קודש קודשים",
הוא אומר לי.
אמרתי לו" ,תעשה מצווה ,ותביא
שתבינו בת בכורה שמגיעה לגיל
שאלתי אותו מי
את זה למשפחה של צדיקים
מאוחר ,חלילה רח"ל היא
מתחילה הרב שלו ,ואמר לי
מיוחדת שנצרכת לכך" ,והוא
לאט לאט לרעות בשדות זרים ,אבל
הבת דנן עשרים שנה היא מעוכבת שזה הרב אוירבך.
הסכים .אני יוצא איתו מהכנרת
בשידוכין ועדיין היא שומרת על מהכנרת ישר הלכתי והתקשרתי ל משפחה לעדכ ן
אותם שילכו למשפחה זו וז ו
עצמה ולא שואלת את בורא עולם
לרב אוירבך,
במירון ויש להם בנין שלוש קומות
למה? די! .אלא תמיד שמרה על ותקראו טוב טוב מה
פרטי שלהם לכל השבת .תראו
עצמה בקור רוח בקדושה ובאהבה
אומר לי הרב
מה זה ,שלושים ושבע שנים אהבה
לבורא עולם.
אוירבך .פחד.
לבורא עולם והנה הם קיבלו.
"הרב זאיד ,לפני חצי שנה
"הרב תברך אותי ,אני בן שלושים
שכרנו צימר של חמשה מיטות
בשמונה אלף שקל ,ועכשיו אין לנו כסף .אבל ושמונה רווק ואני מחפש את זיווגי" ,הוא אומר לי.
אמרנו מסירות נפש ,כל חודש הבת מגיעה שאלתי אותו מי הרב שלו ,ואמר לי שזה הרב
לרשב"י .ובל"ג בעומר יהיה לה יום הולדת של אוירבך .מהכנרת ישר הלכתי לרב אוירבך,
שלושים ושבע ובאנו להתפלל ולשפוך שיח ותקראו טוב טוב מה אומר לי הרב אוירבך" ,הרב
זאיד ,הבחור הזה אתה לא צריך לברר עליו הוא
מרשב"י הקדוש".
ואז אמרתי לה" ,אז למה כל המוצרים פה כל היום לומד ,אבל שני דברים מאפיינים אותו.0 :
תלכו לצימר" ,היא אומרת לי" ,הרב זאיד ,אל כל חודש הוא נוסע לרשב"י להתפלל .2 .ואני יכול
תשאל איזה פנצ'ר היה לנו ,באנו לצימר אנו לומר לך ,שהוא לא זז מהתורה הקדושה כמו נער
דופקים ופותח בעל הצימר את הדלת ,וששאל בן שמונה עשרה ,עם טלפון כשר קדושה והכל.
חזרתי למשפחה במירון ,הבאתי להם את
אותנו על השם שלנו אמר לנו שבכלל השכרנו
את הצימר לשבוע הבא .ומה התברר ,שכשהם הפרטים והם סגרו את הפגישה ביום ראשון ,אחר
בקשו לפני חצי שנה לשכור את הצימר ,הם כך ביום שלישי הלכו לירושלים שוב פעם
ביקשו את שבת ל"ג בעומר ,שזה אומר שבת לפגישה ,והם סגרו ביניהם את הדברים .הבחור
שלפני ל"ג בעומר ,אבל בעל הצימר חשב שזה ביקש שהאירוסין יהיו ביום ל"ג בעומר בגלל שזה
בכלל שבת אחרי" ,אחרי כל המסירות נפש של יום ההולדת שלו (וגם שלה .)...זה כוחו של רבי
שמעון בר יוחאי ,שעובד במקביל עם אהבה
הפסד שמונה אלף שקל באנו לרשב"י.
אמרתי לה ,פה בעצם הישועות שלך ,אם את שמראים לבורא עולם.
וודאי שלפעמים זה קשה מנשוא .יש מצבים
מוסרת נפש  03שנה ,בורא עולם אומר לך עכשיו
הישועה שלך .אני אשתדל לעזור לכם ואנסה של עוגמת נפש גדולה מאוד ,אבל תמיד צריך
לחפש לכם חדר ,ניסיתי לחפש עם כל חבריי לדעת שבסופו של דבר מאחורי כל נקודה שחורה
ומכריי ואף אחד אין לו דירה פנויה .אמרתי לעצמי יש רקע לבן .ובתוך כל הקושי תמיד יש איזה
יש לי דוד בטבריה אולי אני אנסה לתפוס אותו ,שהוא סיבוב שהקב “ ה עושה כדי להביא לאדם
את מה שמגיע לו במצב כזה שיהיה כלי מקבל
צלצלתי אליו והוא לא עונה.
בינתיים הלכתי לטבריה לטבול בכנרת ואז וראוי לנשוא את המתנה .מתנת הבורא.
אדם נולד לעולם כדי לעמוד בניסיונות .אין
מיד נחזור לרשב"י אל אותה משפחה לעדכן
אותה מה יצא .שאני מוציא את הראש מהכנרת רגע אחד בחיים ללא ניסיונות אבל בטוח שאדם
אני רואה הרבה ילדים שבאו אלי ובקשו ממני שמאמין וחושב על בורא עולם תמיד ,זה אחרת.

”והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על
פני האדמה“ (במדבר יב ,ג)

‘

’

מעשה ב''חזון איש'' שנסע לירושלים להשתתף בברית מילה של נכד אחותו .לכבודו נקהלו הרבה
אורחים .והנה באמצע ההכנות לברית כשהקהל עומד וממתין ,קם יהודי זקן שהחזיק עצמו לדרשן,
נעמד על גבי ספסל והתחיל לדרוש ברבים .הנוכחים במקום לא הקשיבו לדבריו והמשיכו לשוחח
בינם .התייחסו אל הדרשן כאל טרדן בלתי קרוא .רק איש אחד היה ,שישב למולו והסתכל ישר בפניו,
הקשיב לכל מילה שיצאה מפיו ונענע לו בראשו כדי לכבדו ולגרום לו קורת רוח  -היה זה החזון איש.
וכשסיים דרשתו ענה אחריו ''אמן'' בדביקות.
סיפר הגאון רבי יוסף כהנמן זצ"ל ראש ישיבת פונביז' :כשהיה לומד חברותא עם רבי אלחנן וסרמן
הי"ד בראדין ,היו צריכים לעיין בעת לימודם בספר מסוים ,שלא היה תחת ידם .מכיון שרבינו החפץ
חיים הזכיר את אותו הספר בספרו "משנה ברורה" ,חשבו שבודאי יש לו את הספר ,ונכנסו לביתו כדי
לבקש את הספר.
אמר להם החפץ חיים ,שהספר אינו נמצא ברשותו ,אלא בעת שכתב את המשנה ברורה ,לקח
בהשאלה את הספרים שהיה זקוק להם ,ואחר כך החזירם .כאשר ראה הרב את מבוכתם של
תלמידיו ,הוסיף ואמר :איני מצטער על הספרים שאין לי ,מצטער אני על הספרים שיש לי! כי במקום
שיהיו הספרים בראשי ,השתדלתי שיהיו בארון שבביתי.
והסביר דבריו :כדי לקנות ספרים צריך לשלם כסף ,וכדי להשיג את הכסף ,צריך להקדיש זמן
לעבודה ,את אותו הזמן היה אפשר לנצל ללימוד תורה ,אם כן בגלל הספרים בארון נחסר מהתורה
בראש ,ועל זה צריך להצטער! למדנו מכאן את מבטו של החפץ חיים על ערכו של רגע!
מספרים התוספות על רבנו דוד ממיץ ,שהיה רגיל לשרות פרורים של לחם במים כל הלילה ,כדי
לאוכלם בוקר ללא ברכת המוציא ובלא ברכת המזון (משום שאיבדו צורת לחם) ,כדי לחסוך זמן ולא
ואחר .והיה אוכל כדי שיתחזק גופו ,ויוכל לומר את השיעור כראוי( .ברכות ל"ז).
סיפר הדרשן הירושלמי רבי שבתאי יודלביץ זצ"ל :פעם ,כאשר עמדתי לצאת מביתי ,הגיע אלי אדם,
וביקש לשוחח עימי בנושא דחוף מאוד ,שקשור לפיקוח נפש ממש ...כששמעתי שהדבר כרוך בפיקוח
נפש ,אמרתי לו שיכנס לביתי ואשמע את דבריו.
נכנס האיש לביתי ,ופתח תיקיה מהודרת ,והציע לי לרכוש בסכום סמלי "ביטוח חיים"' ...ביטוח חיים'?
– תמהתי – מה טיבו של ביטוח זה? והסוכן הסביר לי שבמקרה וחלילה יארע לי איזה פגע או אסון ,ואני
אפטר מן העולם ,הרי שבני משפחתי יקבלו פיצוי נדיב מחברת הביטוח...
אמרתי לסוכן הביטוח :שמע נא ידידי ,הרי אינך מבקש להציע לי 'ביטוח חיים' ,אלא 'ביטוח מות'! הלא
במקרה ואמשיך את חיי עד לאריכות ימים ושנים ,לא אקבל מאומה ,ורק במידה ויקרה לי אסון ,יהנו
יורשי מהתשלום המדובר .אבל לי ,יש ביטוח חיים אמיתי ,המעניק חיי נצח!
וכך אמרתי לו :כתוב בגמרא (מגילה כח" :):תנא דבי אליהו ,כל השונה הלכות ,מובטח לו שהוא בן
העולם הבא"! אני בלומדי את התורה הקדושה מידי יום ביומו ,רוכש לעצמי תעודת ביטוח חיים ,אשר
יעניק לי חיי נצח לעולמי עולמים ,ואת פירותיו של ביטוח זה ,עתיד אני בעצמי לאכול אפילו אם אאריך
ימים ואגיע לשיבה טובה ,שהרי כאשר אתייצב בפני בית דין של מעלה ,הוציא את תעודת הביטוח
שהעניק לי אליהו הנביא! סיימתי ,ופני הסוכן חפו...

מסופר על בעל הקצות החשן ז''ל אשר פעם נכנס תלמידו לחדרו וראה איך שלפני לימודו הוא בוכה
בדמעות שליש וצועק על עצמו שוב ושוב פסוק הנ''ל ''ולרשע אמר מה לך לספר חוקי'' .והוא מבהיל
על הרעיון עד היכן דקדקו חכמי ישראל לתבוע מעצמם תיקון המידות להיות כלי מוכן לקבל אור
התורה בנפש .ואין פלא שמרוב צדקתם זכו שהספרים הקדושים שלהם יתקבלו בישראל.

במהפכה הזאת גם אתה

להיות

גם אתה יכול להיות שותף בספר "אור השבת"
בהשתתפות של  ₪ 05בלבד (המזכה אתכם גם בהקדשה בספר)

כולם!!! מצטרפים עכשיו 250-417-47-57

(ניתן להנציח פרשה בעלות של  ,₪ 022וכן הזמנת מהדורה שלימה)

למי שסובר שיש דין שמחה
בשבת למה אין בו חיוב אכילת
בשר ושתיית יין ולשמח בו הנשים
בבגדי צבעונין כמו ברגלים?

וקשה שהרי קיימא לן שברגל כיון שיש בו דין שמחה ,יש חיוב
לאנשים לשתות יין ולאכול בשר ,ולשמח הנשים בבגדי צבעונין
(פסחים קיט ,).ואם כן לדברי הספרי שיש דין שמחה בשבת
למה אין חיוב שתיית יין ואכילת בשר בשבת מדין שמחה ,וכן
קניית בגדי צבעונין לנשים כמו ביום טוב?

שיטות הפוסקים שאין חיוב שמחה נוהג
בשבת

הנה הסכמת רוב הפוסקים שאין חיוב שמחה בשבת ,ויש
לעיין דשמא גם הספרי מודה בזה ,דאכן ראוי וטוב לשמוח
ביום שבת ,אך מכל מקום אין זה חיוב .ובספר פנינים מבי
מדרשא (בפרשתינו) דייק כן בשם הגר"ח פלאג'י זצ"ל
מדברי הגר"א שכתב שריבוי שבתות בשמחה זה נלמד
מ"וביום" ,שלפי זה אין הכרח דבשבת יש דין שמחה כיון
ש"שמחתכם" לא חוזר על השבת ,וביאר שלפי זה מה שאנו
אומרים בתפילת שבת ישמחו במלכותך שומרי שבת ,היינו
לשון ברכה שעתידין לשמוח ,שבשכר השבת יזכו לשמוח
במלכות השי"ת.
ועל כל פנים גם לדברי הספרי יש לומר שאין דרשת הספרי
באה להורות שיש חיוב שמחה בשבת ,ורק יש רמז לשמחה
בשבת מהכתוב שראוי ונכון לשמוח בה ,ושזה הכוונה
בתפילה "ישמחו במלכותך שומרי שבת".

בשבת יוצא ידי חובתו על ידי מעט שמחה

מדברי בעל הלכות גדולות לכאו' יש להביא ראיה שיש חיוב
לשמוח בשבת ,שהרי מנה במניין העשין שמחת שבת ועונג
שבת לשני מצוות ,דבהקדמתו במצוה מ"ז כתב "שמחת
שבת" .הרי שלדעתו שמחה בשבת הוי מצות עשה גמור
מדאורייתא [ולפי דבריו עדיין צ"ב למה אין חיוב לאכול
בשר וכו' בשבת כמו ברגלים] ,וכן דקדקו כמה אחרונים.
אלא שצ"ע שהרי כבר הבאנו מדברי בעל הלכות גדולות
עצמו שכתב שהטעם ששבת עולה למניין שבעת ימי אבילות
ורגל אינו עולה ,משום דברגל יש דין שמחה ובשבת אין דין
שמחה ,ונמצא לכאו' דדבריו סתרי אהדדי? ואולי יש ליישב
בדוחק שגם בעל הלכות גדולות אינו סובר שיש חיוב ריבוי
שמחה בשבת בכל רגע כמו ברגלים ,אלא במעט שמחה יוצא
ידי חובתו ,וכיון שאין חיוב להיות כל השבת בשמחה ובמעט
שמחה יוצא ידי חובתו לכן שבת עולה למניין שבעת ימי
אבילות ,ועל פי זה גם יהיה מיושב למה אין חיוב אכילת
בשר ושתיית יין בשבת ובגדי צבעונין לנשים ,דכל זה צריך
רק ברגל שאינו יוצא ידי חובה במעט שמחה ,אלא צריך
להרבות בהן בשמחה כמה שיותר ,לכן יש בהן חיוב אכילת
בשר וכדומה ,משא"כ בשבת שיוצא ידי חובה במעט שמחה,
לכן אין חיוב לאכול בשר ולשתות יין ,כי מעט שמחה יכול
לקיים גם בלא בשר ושתיית יין ,וצ"ע בזה.
ניתן להשיג את הספר ”אשכול יוסף“
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