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לפי אופק נתיבות
שבת שלום ומבורך

לכל קוראינו הנכבדים ,אי ” ה לקראת השנה הבעל ” ט ,אנו עמלים להוסיף
ולשנות מעט מתוכן העלון .אי לכך ,ניתן לשלוח אלינו הצעות ייעול באמצעות
הפקס[ ,עד שלוש אפשרויות] .וֵ נִ זְ כֵּ ה ֵלזָ כּ וֹ ת אי”ה את כלל הקוראים היקרים כל
אחד ואחד לסגנון ולתוכן שמתחבר .בברכת התורה ,המערכת.

-

האם מותר לומר לגוי לעשות
בשבת מלאכה בבית ישראל

לצורך השכנים הגוים

שאלה לדיון  :מעשה שהיה בחו “ ל בבנין משותף
שדרים בו יהודים וגוים ,ובזמן כניסת השבת התגלה שיש
סתימה בצנרת הביוב של אחת ממשפחות היהודים וזה
גורם שהביוב עולה על גדותיו בדירות השכנים הגוים או
בכניסה המשותפת לכלל הדיירים .והיהודי מסתפק האם
מותר לו לומר לגוי לעשות את המלאכה הדרושה -
שכרוכה בכמה מלאכות דאורייתא  -כדי למנוע צער ונזק
מן השכנים הגוים או לאו?
תשובה  :הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט“ א

–

-

ָאס ְפ ָׁת
” ֵׁשש ָׁשנִ ים ִתזְ ַרע ָׁש ֶד ָׁך וְ ֵׁשש ָׁשנִ ים ִתזְ מֹר ַכ ְר ֶמ ָׁך וְ ַ
בּוָאתּה” (כה ,ג ,ועיין בהמשך הפסוקים)
ֶאת ְת ָׁ

רש"י כתב" :בעון שמטה ישראל גולים" ,ונשאלת השאלה ,במה נשתנתה
מצות השמיטה ,משאר המצוות ,שאם לא מקיימים אותה נענשים בעוון
החמור של גלות?
 בין הפותרים נכונה יוגרל דיסק המכיל  011שיעורים בנושאים אקטואלים -בין הנושאים הנמצאים בדיסק :בעניין צוואת מרן הגראי”ל זצוק”ל! גביר שבנה
בניין למלך המשיח האם עובר ליורשיו? למה לא מברכים בכל יום ברוך שלא
עשני ממזר? סגולת ההסתכלות בדף הגמרא -מרגש!! ועוד עשרות נושאים!

העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי‘.

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

אמר שבמקום צורך גדול יש להקל בדבר .וגיסו הגאון
רבי יצחק זילברשטיין שליט“ א ביאר שבמקום צורך
גדול יש לסמוך על דעת בעל העיטור שמתיר אמירה
לעכו “ ם אפילו במלאכה דאורייתא ,וכמו שפסק
הרמ “ א בסימן רעו ס “ ב ,אחרי שהביא דברי בעל
העיטור :ויש להחמיר במקום שאין צורך גדול .וכ“ש
אם אין בתיקון התקלה איסור דאורייתא אלא איסור
דרבנן ,בודאי יש להקל בזה ,דהוי ליה שבות דשבות
במקום צורך גדול דשרי לכו“ע.
והגאונים רבי יעקב מאיר שטרן ,רבי מנדל שפרן,
רבי שמאי גרוס שליט “ א אמרו שיש להקל בדבר
משום חשש איבה .והוסיף הגר“מ שפרן שאף אם נראה
הדבר שכרגע אין הגוי חושב להרע להישראל מחמת
זה ,מכל מקום יש לחוש שבמשך הזמן ימצא את
המקום לנקום בו על הצער שגרם לו ,וכמו שמעיד
הפסוק ”ועברתו שמרה נצח“.
והגאון רבי משה שאול שליט“ א אמר שאינו מוצא
טעם להתיר אמירה להדיא לגוי ,ואע“ג דדינו כגרף של
רעי שמותר לפנותו מחמת מאיסותו ,לא מצאנו בגרף
של רעי היתר אמירה לעכו “ ם ,רק טלטול מוקצה
הותר .אבל מותר לרמוז לו שלא בדרך ציווי שאם
יזמין אינסטלטור וישלם לו ידאז היהודי לפצותו על
כך אחרי השבת באופן שלא ייגרם לו כל נזק והפסד.
והסכים הגרי “ מ שטרן שאם אפשר לפעול בדרך זו
בודאי זו הדרך הנכונה והראויה ביותר.
והגאון רבי מרדכי גרוס שליט“ א אמר שיש להקל
בזה מטעם דגדול כבוד הבריות ,שאם הביוב עולה
גורם הדבר לריח רע ולטינוף ובודאי אין זה כבוד
הבריות ,ובמקום כבוד הבריות הוא בגדר צורך גדול
שיש להקל בו באמירה לעכו “ ם אפילו במלאכה
דאורייתא ,ואפילו אם הביוב עולה בביתו של הישראל
ולא בביתו של הגוי מותר לישראל להזמין בעל
מלאכה כדי לתקן את הסתימה ,שהרי כבוד הבריות
שייך גם בדבר הנוגע לאדם בצנעה בתוך ביתו,
כמבואר בסימן שיב שהתירו טלטול מוקצה כדי לקנח
את עצמו משום כבוד הבריות .והסכים הגר“ש גרוס
לסברא זו.

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

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

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

אריכות ימים ובריאות
איתנה :כ“ק האדמו“ר עט“ר רבי
ברוך בן הרבנית מרים שליט“א

המגיד
שלמהרביומתוק

לוינשטיין המאור
שליט״א
"וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה
מיד עמיתך אל תונו איש את אחיו"

בתחילה כתבה התורה "עמית" ולעומת זאת
בסוף ,הוא נהיה "אח" .אל תונו איש את
אחיו?
אומר הרב מרדכי הכהן בספרו "על התורה":
אם בני אדם נושאים ונותנים ביניהם באמונה,
בצדק וביושר ,גורמים לאהבה גדולה וכנה
שתשרור ביניהם עד שנעשים כאחים זה לזה.

"ולא תונו איש את עמיתו ויראת
מאלוקיך"

בספר "על התורה" כותב :מיהו חסיד? מי
שעושה לפנים משורת הדין .אמר ר 'שמחה
בונם מפשיסחא :יוצא לנו ,שכשמקיים האדם
"ולא תונו איש את עמיתו" ,הרי זהו הדין.
אבל לפנים משורת הדין שאדם לא יונה גם
את עצמו .ובפרט ,שלא ירמה את עצמו
לחשוב שהוא ירא שמים ,ולכן נאמר "ולא
תונו וגו' ויראת מאלוקיך" כי חסיד שוטה
מרמה את עצמו שהוא מלא וגדוש יראת
שמים ,ושוב אינו דורש מעצמו שום דבר אבל
מאחרים דורש הכל .ועל ידי זה בא לידי
מחלוקת .ואין לך סימן מובהק ליראת שמים
כאהבת השלום.

"וכי תשיג יד גר"

כתב בספר "דעת זקנים מבעלי התוספות":
"וכי תשיג יד גר"  -גר זה מלכות מדי.
"תושב"  -זו מלכות יון.
"או לעקר משפחת גר"  -זו מלכות אדום
שתעקר" .אחרי נמכר גאולה תהיה לו" -
שנא' כי יום נקם בלבי ושנת גאולי באה" .אחד
מאחיו יגאלנו"  -צ"ל דהיינו הקב"ה שהוא
"אחד" ו"אחיו" שנא' למען אחי ורעי" .או
דודו"  -זה הקב"ה שנא' זה דודי וזה רעי" .או
בן דודו"  -זה מלך המשיח .שנאמר בו אמר
אלי בני אתה" .או השיגה ידו"  -ע"י מצות
וזכויות שבידו ונגאל" .וחשב עם קונהו"  -זה
עשיו שקנהו בעוה"ז" .כימי שכיר יהיה עמו"
 שישיב לו שכירותו .כד"א מלכי תרשישואיים מנחה ישיבו וגו'" .לא ירדנו בפרך" -
שמוזהרין אוה"ע שלא להשתעבד בישראל
יותר מדאי" .ואם לא יגאל באלה" -
המשפטים אשר תשים לפניהם ,שלא קיימו
המצוה ,מ"מ לא אניחם בגלות אלא "ויצא
בשנת היובל"  -כלומר ביום שימשוך הקב"ה
ביובל ויתקע בשופר .כדכתיב והיה ביום
ההוא יתקע בשופר גדול ובאו האובדים וגו'.
"הוא ובניו עמו"  -הקב"ה ובני ישראל עמו
שנאמר ושב וקבצך .ישוב לא נאמר אלא ושב.
"כי לי בני ישראל עבדים"  -ולא עבדי עשו.
"אני ה' אלוקיכם"  -וכתיב עוד לא תעשו לכם
אלילים .ומה שייך זה לכאן אלא אומר אני
שבא ליתן טעם על מה אנו נגאלין בלא קיום
המצות ,שהרי מ"מ קיימו דבור "לא יהיה לך
אלהים אחרים".

’

‘

הרב יצחק זילברשטיין שליט“א

באפשרותיכם
לזכות את
הרבים ללא כל
מאמץ!
אם אירע
אתכם או
מכיריכם
סיפור מחזק
שלחו אלינו בית
’אור השבת‘
רח‘ חזני 3311\4
נתיבות ולציין
עבור ’אור השבת‘

או בפקס:

80-7743098
אנו כעת עומדים בזמן שאחרי ל“ג בעומר.
וזה אומר :ש  -מותר לשמוע שירים .מותר
לעשות חתונה .מותר לשמוח מותר הכל....
אבל רגע אחד ...אם אתה ,קורא יקר,
קראת את הקטע הזה ואמרת ”והי ,אדון ’אור
השבת צודק‘...
אבל זו טעות חמורה .אנו צריכים להסתכל
בהיבט כזה שאיזה יופי שהשתדלתי לא
לשמוע שירים .שמרתי על איפוק
ולא כעסתי .זה צורת ההסתכלות
שאנו צריכים להסתכל עליה בכל
הזמן ובפרט בימים שלאחר ל “ ג
בעומר.
קצת קיצוני ,אבל זה
המציאות לקחת נקודות ,כמובן...
הגאון רבי יצחק זילברשטיין,
רב שכונת 'רמת אלחנן' בבני ברק,
חשף לפני ימים אחדים סיפור
מצמרר שממשיך לטלטל את
עולם התורה:
מ א ח ור י ה ס י פ ו ר ע ומ ד ת
חידת פטירתה בטרם עת של
בחורה כבת  91שעמדה להינשא
לבחור תלמיד חכם ,אך לא
התעוררה משנתה.
היה זה בשנת תשע"ד ,כאשר
האחות בת ה 91-הייתה בת
שמונה בלבד .כפי שמתפרסם
כעת ב'ווי העמודים' ועל פי סיפורו של הרב
זילבשטיין ,בת ה  91 -ראתה את האחות
הנפטרת בחלומה ,כשהיא אוחזת בידה
ומובילה אותה אל תוך יער עבות .שם ,השתיים
מתיישבות על ספסל והנפטרת פותחת את
פיה ואומרת לאחותה" :תגידי להורים שלא
יצטערו על פטירתי ,כי טוב לי מאוד שם".
במילים אלו ,החלה הנפטרת לגולל את
פשר פטירתה הפתאומית בגיל כה צעיר:
לדבריה ,היה זה עם פרוץ השואה ,כאשר
הייתה ילדה קטנה ובלית ברירה הוריה נאלצו
למוסרה למשמרת בידי הגויים" .כשהמלחמה
נגמרה ,הגויים השאירו אותי אצלם ולא החזירו
אותי להוריי".
"נשמתי פרחה מהעולם הזה כדי להגיע
לעולם העליון שנקבע לי ,וכל כך טוב כעת
שאני לא יכולה אפילו לתאר כמה"
למרבה הצער ,נשארה הילדה בין הגויים
עד גיל  , 91רק אז גילתה שהיא יהודייה ובת
לעם הנבחר ,והחליטה לעזוב את החיים
שהכירה בצל הגויים ולחזור לעם ישראל.
"התחלתי לשמור תורה ומצוות ונישאתי
לתלמיד חכם" ,סיפרה הנפטרת בחלום" .גרנו
בבני ברק ,והקמנו משפחה נהדרת".
כשהגיעה זמנה לעלות לשמיים נשפטה
הצעירה בבית דין של מעלה  -ושם נפסק לה
כך :היות וחייה מגיל  91כצדקת ,מגיעה לה גן
עדן .אך היות ועד גיל  91חייתה כגויה  -אינה
יכולה להיכנס לגן עדן לפני שתעבור זיכוך.

"ונתנו לפניי שתי ברירות :או לעבור את
הזיכוך למעלה בשמיים ,או לחזור לכאן בגלגול
ולחיות בעולם הזה ל  91 -השנה שקלקלתי
בגלגול הזה .בחרתי באפשרות השנייה,
ונולדתי להוריי שבתפרח עד גיל  .91נשמתי
פרחה מהעולם הזה כדי להגיע לעולם העליון
שנקבע לי ,וכל כך טוב כעת שאני לא יכולה
אפילו לתאר כמה".
מדהים ,אבל כאן עוד לא נגמר
הסיפור .כשהאחות הצעירה
קמה בבוקר ,היא לא סיפרה לאף
אחד מבני משפחתה על החלום -
בחושבה כי 'החלומות שווא
ידברו' ,וודאי אין מדובר בחלום
אמת.
אלא שאז חלמה אותו שוב ושוב
 שלוש פעמים בסך הכל .בפעםהשלישית ,גם ציינה הנפטרת
ב א ו ז נ יה כ י ל א ד י שמ דוב ר
בחלום אמת ,היא אף תיתן לי
סימן לכך.
"ההורים מאד התנחמו משמיעת
החלום ולמדו מכאן מוסר השכל
גדול"
הסימן שאותו נתנה הנפטרת
הוא העלייה של האב לקברה,
מיד לאחר השבעה" .היה לי כל
כך טוב שאבא הגיע לשם ואמר
עליי פרקי תהילים" ,סיפרה הנפטרת בחלום,
זאת על אף שהאחות לא זכרה מאומה מביקור
זה ,שכן הייתה צעירה לימים" .ב'שלושים'
לפטירתי ,אבא חשב שהנסיעה מתפרח
לירושלים אורכת הרבה זמן ,והחליט לא לבוא
לקברי היות וזה 'ביטול תורה'.
מצד אחד היה לי טוב אם הוא היה מחליט
כן להגיע לקברי ,מצד שני  -עצם זה שהוא לא
ביטל את התורה ,השיב את נפשי פי כמה
וכמה יותר מאשר נחת הרוח שזכיתי לו
כשהגיע לבקרני בשבעה".
אז החליטה הנערה לגולל את פרטי
החלום בפני הוריה ,ואביה אכן אישר כי כל
הפרטים שמסרה בתו  -נכונים הם" .כמובן
שההורים מאוד התנחמו משמיעת החלום,
ולמדו מכאן מוסר השכל גדול" ,אומר הרב
זילברשטיין על הסיפור המטלטל.
לדבריו ,המוסר העיקרי שההורים למדו
מהחלום הוא שהכל בא בחשבון נפלא מול
הקב"ה ,ודבר לא נשכח מעמו יתברך" .אבל
כעת גם נודע להם מה היה אותו החשבון ,שלא
היה יכול להיות אחרת .בנוסף למדו ההורים
על חשיבות לימוד התורה שמייחסים בשמיים
לאביה ,שזה אפילו דוחה עלייה לקבר  -למרות
שיש בזה נחת רוח לנשמה" ,חותם הרב
זילברשטיין בזאת.
יש לציין שסיפור זה פורסם בפרסום לא
קטן ,אך מחובתנו להביא כזה חיזוק גדול
לציבור רבבות הקוראים שלנו .שבת שלום!!

"נשמתי פרחה
מהעולם הזה
כדי להגיע
לעולם העליון
שנקבע לי,
וכל כך טוב
כעת שאני לא
יכולה אפילו
לתאר כמה"

‘

’

” מלחמה בגבול להשתתף בתיקון המיוחד לישועת עם ישראל
ה צ פ ו ן “ ז ע ק ו בראשות המשלחת עמד האדמו“ר הצדיק רבי
ה כ ו ת ר ו ת יחיאל אביחצירא שליט“ א שהביא עימו מיוחד
בהת חלת חודש את השופר הקדוש של זקנו ‘ האביר יעקב ‘
שבט לפני כשלוש זיע“א וכך אמר הרב אביחצירא ,אין ספק שכח
התיקון שנשעה בסודות הקבלה ובכוחו של
שנים.
רשב“ י הקדוש תבוטל כל גזירה
הרגו כוחות
רעה מעם ישראל.
מיוחדים מס ‘
בי“ט בשבט תשע“ה בשעה 1::2
מ ח ב ל י ם כב ד י ם
בראשות
לפנות בוקר החל התיקון בקברו
בטיל ישיר לתוך שטח סוריה המתח
היה בשיאו איראן איימה על תגובה המשלחת עמד
רבי שמעון בר יוחאי מקובלי
הישיבה הרגישו כי זו היא שעת
’ כ ו אבת מ א וד ‘ ותושב י ה צ
פון האדמו“ר הצדיק
הכושר לעורר רחמי שמים הם
התלוננו על רעשי חפירת מנהרות
ה חלו בת פ ילות ו בת יק ו נ י ם
בלילות.
רבי יחיאל
מיוחדי ם ובאמירת סליחות
שני חיילים נהרגו בדמי ימיהם
אביחצירא
מאות האנשים שהיו באותה
ושבעה נפצעו מטיל נ “ ט ששיגרו
מחבלי החיזבאללה לעבר ג ‘ יפ שליט“א שהביא ש ע ה ב מ י ר ו ן ה צ ט ר פ ו א ף
לתפילה בתקיעת שופרות
בגזרת הר דוב שבגבול ישראל -
לבנון לאחר הפגיעה הקשה החלו עימו מיוחד את וזעקה לפני בורא עולם שבזכות
רבי שמעון בר יוחאי יחוס וירחם
החיילים להיערך למלחמה חיילי
מילואים גויסו וגם הורו לפנות את השופר הקדוש על העם היושב בציון.
אתרי הצפון ממבקרים אתרי רשות של זקנו ‘האביר ר א ש ה י ש י ב ה ע ו ר ר א ת
המקובלים בקושי השעה וצערם
הטבע והגנים באזור נסגרו לבקשת
ה צ ב א ה מ ש ט ר ה ח ס מ ה א ת יעקב‘ זיע“א
של עם ישראל עלינו מוטלת
עכשיו החובה להלחם בתיקונים
הכבישים מקריית שמונה לכיוון
מיוחדים בכדי שלא תיפתח
צפון ומזרח.
ימים ספורים בלבד לאחר התקרית חזר מלחמה בחזית הצפונית התנא הקדוש שקבור
השקט לשרור בישובי הצפון ונמנעה הסלמה כאן הבטיח שבזכות ספר הזוהר עם ישראל יצא
ומלחמה שהייתה יכולה לגבות מחיר דמים רב .מגלות לרחמים יש בידינו את הכוח להוציא את
לא הרבה יודעים מה גרם לכך שהשקט ישראל מגלות לרחמים וישועה נערוך כעת את
חזר ל יש ובי ה צפון אך כעת ניתן ל ספר ההקפות המיוחדות ולאחר מכן נצא כולנו
שמקובלי ישיבת אור הרשב“ י הם אלו שעצרו במסירות נפש לגבול הצפון ונפעל לעצירת
את המלחמה רגע אחרי שהחל גיוס המילואים המלחמה.
אוטובוס מיוחד הועמד לרשות המקובלים
והכוחות המיוחדים.
הכול החל כששיחת טלפון רבות החלו והם יצאו כאיש אחד בלב אחד לגבול הצפון
לזרום לישיבת המקובלים במירון תושבי עטורים בטליתות ובתפילין הדיווחים שהגיעו
הישובים הסמוכים לגדר החלו לחוש בסכנה כ ל ה ע ת ע ל ה ה ס ל מ ה ה מ ת מ ש כ ת ו ע ל
המתקרבת טלפון ועוד טלפון הגיעו לישיבה התייעצויות ביטחוניות של ראשי מערכי
כשכולם מבקשים ומתחננים :בואו לערוך הביטחון לא הרתיעו אותם מלצאת לשליחות
בגבול את התיקון של המקובל האלוקי רבי הקודש.
התיקון הקדוש של רבי יהודה פתיה הוא
יהודה פתיה זיע “ א המסוגל לשמירה והגנה
תיקון מיוחד לשמירה שלא פשוט כלל וכלל
והטלת מורה ופחד על האויב.
ראש ישיבת המקובלים רבי יעקב הכהן לעשות אותו אבל המקובלים התעקשו לערוך
שליט “ א כינס את כול מקובלי הישיבה ואז אותו כידוע המקובל רבי יהודה פתיה זצ“ל ערך
הוחלט לצ את לגבול הצ פון ולע צור את את סדר התיקון הזה כשהנאצים ימח שמם
המלחמה לא היה קל לקבל את האישורים וזכרם רצו להיכנס לארץ ישראל והתיקון
משלטונות הצבא מקובלי הישיבה ביקשו הצליח לעצור אותם גם במלחמת המפרץ ערך
לערוך את התיקון דווקא במקום בו נראים המקובל רבי יצחק כדורי זצ“ל את התיקון הזה
כוחות החיזבאללה על הגבול תושבי הישובים ואכן המלחמה נעצרה כי תיקון זה הוא לא
לחצו על מפקדי הצבא ולאחר התייעצות סתם תיקון! זה תיקון שכל מי שמבין בקבלה
ביטחונית הוחלט לתת למקובלים אפשרות יודע שלא עושים אותו סתם אבל אנחנו הבנו
להיכנס לגזרה תחת אבטחה כבדה למשך שעה שעכשיו זה הזמם שצריך לעשות אותו וברוך ה‘
הצלחנו לעצור את המלחמה והכול בזכות
אחת בלבד.
כשהתקבלה החלטה לערוך את התיקון התיקון הנפלא! של ר‘ יהודה פתיה זיע“א.
בגבול הצפון ביקשו המקובלים מרחבי הארץ

”וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית הן
לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו :וציוויתי
את ברכתי לכם בשנה הששית ועשית את
התבואה לשלוש השנים“ (ויקרא כה ,כ-כא)

שבﬨ שלו>ם ומבורך

’

‘

בשבוע שעבר חלה יומא דהילולא של הגאון הצדיק המופלא רבי מסעוד אביחצירא זיע“א,
הבאנו בפניכם (סליחה על האיחור )...מקבץ סיפורים שבהם ננסה מעט להבין במי ומה היה
מדובר כאן:
מושל המחוז בתפיללאלת אהב את היהודים והעניק להם זכויות וכששמע זאת המופתי כעס
וביקש לשנות את יחסו ליהודים מן קצה לקצה ,המושל סירב ואמר למופתי שאם הוא רוצה
שיאמר הוא בעצמו את הדברים לרבינו מסעוד ,ברוב חוצפתו אמר המופתי לרבינו מסעוד
וחירף וגידף והאשים ולבסוף אמר לרבינו מסעוד אליכם לבחור באחד משני האפשרויות או
להתאסלם או להיהרג ,רבינו מסעוד הקדוש לא התרגש ושאל אותו בקור רוח ,האם אתה
מאמין בקוראן? ,והוא קדוש לך? ,ובמחומד? והוא נביא שלכם? על הכל השיב המופתי בחיוב,
האם אתה גדול ממנו? חס ושלום אמר המופתי ,ואם כן הוא עצמו לא גזר על היהודים מוות או
התאסלמות ,ואם לפי הקוראן היה צריך לעשות זאת לא היה מחכה לך ...המופתי סתם את פיו
וחזר למקומו ,וכך הציל רבינו מסעוד את הקהילה.
מסופר ביהודי שלא עמד מפני כבודו של הערבי וערבי בזעפו ובגאוותו ירד מן הסוס והיכה את
היהודי מכות נמרצות היהודי פרש ידו לשמים כאומר ראה נא בעניינו ,הערבי נפל מן הסוס
והסוס רמס אותו ...והיהודי אמר הפח נשבר ואנחנו נמלטנו ,הערבי התרגז שהיהודי מקללו
והתחיל ללכת לשאול מה הפירוש הפח נשבר ,ואם זה קללה הוא יטפל בו ,הוא הגיע לעיר
ופגש ברבינו מסעוד ,ושאלו ,הרב בפיקחותו כי הבין שקרה משהו ,ואמר לו אמור לי מה היה?
ואני יפרש שיחתו ,הערבי סיפר ,ואז הבין רבינו מסעוד מה שאל ,ובפקחותו הפך את הקללה
לברכה וכך פירש שיחתו( ,המרוקאים מהפכים שין בסמ"ך) דטח-סבר ,כלומר מי שנופל שיהיה
לו סבלנות ,הערבי שמח על הברכה שנתן לו היהודי והביא לו ממון לרוב.
רבינו מסעוד כתב שני ספרי תורה אחד לכבוד אביו ואחד לעצמו ,וכנודע רבינו מסעוד היה
זריז במלאכת שמים ,עד אשר בקולמוס אחד כתב ספר תורה שלם ,וכוונתו הייתה ,כדי שכל
התורה תצא באותו צורה ובאותו גודל אותיות משום זה קלי ואנווהו ,וכן ניכר בזה סיוע עצום
מן השמים שכל מעשיו היו לשם שמים.
רבינו מסעוד פירש את הפסוק תחת אבותיך יהיו בניך תשתימו שרים בכל הארץ ,שכל מה
שעושים הצאצאים לעילוי נשמת אבותיהם אם האבות אינם זקוקים לכך מרוב שכבר השלימו
הנהגתם ,אזי הקב"ה מעביר זאת לצאצאיהם שגם הם ישלימו הנהגותיהם.
מספר כ"ק האדמו"ר רבי ברוך אביחצירא שליט"א ,נכדו של בעל הילולא הקדוה"ט זיע"א ,וכך
לשונו :בהיות האדמו"ר כבן תשע חזר מור זקני הקדוש רבי מסעוד זיע"א מנסיעה והביא עימו
סידור תפילה חדש ,בעל אותיות גדולות .מור אבי הקדוש ע"ה מצא חן בעיניו מאוד הסידור,
ופנה אל מור זקני ע"ה בבקשה שיתן לו את הסידור ,מור זקני הקדוש זיע"א אמר לו" :תדע לך
בני ,שכאשר אני מתפלל בסידור הזה ,אני קורא את כל התפילה מתחילה ועד סוף ,ואינני
מחסיר ומדלג אף אות מהכתוב בו .עד מאוד רצוני למוסרו לך ,אך אני פוחד שמא אתה בני
תתחיל להחסיר ולדלג מילים ,או אותיות מהסידור .ואז מחר או מחרותים יתבע אותי הסידור
לדין .ויטען מדוע הוצאת אותי מרשותך .אתה שהייתה קורא בי את כל התפילה אות באות,
מילה במילה ,ומסרתני לידי מדלג ומחסיר .לכן בני אם תבטיח לי שתתפלל בו את כל התפילה
בלי לדלג אפילו אות אחת .אני מוכן לתתו לך במתנה.
מור אבי הקדוש ע"ה ,הבטיח וקיבל את הסידור והיה מתפלל בו בכוונה גדולה ומתוך שמירה
קפדנית שמא בטעות ידלג או יחסיר אפילו אות אחת .או יטעה בהגיית אות אחת ,וקרה
לפעמים שמור אבי זיע"א חזר על חלקים מסוימים מהתפילה פעמיים .מתוך מחשבה שמא
חלילה ,בטעות דילג מילה זו או אחרת.
לאחר מספר ימים קרא לו מור זקני הקדוש זיע"א ,ואמר לו בני יקירי חזק וברוך היום שאלתי
את הסידור ואמר לי שהוא מאוד שמח כי מסרתיו לך ,ושאינך מחסיר אפילו אות אחת .המשך
בדרך זו וה' יהיה בעזרך.

עמוד– ₪ 00111

רבע עמוד– ₪ 051

למה שנים המהלכין בדרך וביד אחד
קיתון מים הרי הוא קודם לחבירו ואילו
אדון שיש לו רק כר אחד אינו קודם
לעבדו?
יש להקשות מה נשתנה דין שנים המהלכים בדרך
וביד אחד קיתון של מים ,שהרי הוא קודם לחבירו,
למה ששנו רבותינו במסכת קידושין (כ" ).כי טוב לו
עמך" (דברים ט"ו) עמך במאכל ועמך במשתה ,שלא
תהא אתה אוכל פת נקיה והוא אוכל פת קיבר ,אתה
שותה יין ישן והוא שותה יין חדש ,אתה ישן על גבי
מוכים והוא ישן על גבי התבן ,מכאן אמרו כל הקונה
עבד עברי כקונה אדון לעצמו .והקשו התוספות דלא
הוי כקונה אדון לעצמו אלא שהאדון שוה לעבדו,
ותירצו דאיתא בירושלמי דפעמים אין לו לאדון אלא
כר אחת ,אם שוכב עליו בעצמו אינו מקיים "כי טוב לו
עמך" ואם אינו שוכב עליו וגם אינו מוסרו לעבדו הרי
זו מדת סדום ,נמצא שעל כרחו צריך למסור לעבדו,
ולכך הוי כקונה אדון לעצמו .וקשה שהלא דרשו
רבותינו במסכת ב"מ (סב ).מהפסוק בפרשתינו "וחי
אחיך עמך" שחייך קודמים לחיי חבירך ,ואם כן למה
אם יש לאדון רק כר אחד אין האדון קודם לעבדו ,ומה
החילוק בסברא בין שני דינים אלו?

אדון מחוייב להקדים עבדו לכר וכסת
דאינו קניין כספו ולא חל עליו עבדות
ממש

מתרץ רבינו יוסף חיים זצ"ל בבן יהוידע דגבי אדון
שמחוייב להקדים עבדו לכר וכסת וכדומה ,משום שבאה
התורה להורות שאף על פי שקנאו האדון לעבד בכסף,
אינו נחשב בזה קניין כספו ,ולא חלה עליו עבדות ממש,
וכמו שכתב רבינו מהר"ם אלשיך זצ"ל דלכך חקק השי"ת
בתורתו כמה יתרונות אלו להקדים העבד על אדונו,
משא"כ לעניין שנים שהיו מהלכים בדרך וביד אחד
קיתון ,אינו חייב לעשות חסד חנם לחבירו נגד השכל
והסברא ,ואין טעם שיקדים חבירו לפני עצמו.

גבי קיתון חייך קודמים כי אם ייתן
לחבירו גם חבירו יהיה מחוייב לשוב
וליתן לו

לא מפסיקים להודות
פרשה– ₪ 511

דתניא ,שנים שהיו מהלכין בדרך ,וביד אחד מהן
קיתון של מים ,אם שניהם שותין ,שניהם מתים ,ואם
אחד מהן שותה הרי הוא מגיע לישוב .דרש בן פטורא
מוטב שישתו שניהם וימותו ,ואל יראה אחד מהם
במיתתו של חבירו .עד שבא רבי עקיבא ולימד "וחי
אחיך עמך"  -חייך קודמים לחיי חבירך[ ,בבא מציעא
דף סב.].

מהדורה– ₪ 50111

לפרטים ובירורים– 250-4578757

המהר"ם שי"ף (ב"מ סב ).מתרץ דגבי קיתון של מים אם
נותן לחבירו את הקיתון ,עדיין יהיה חיוב גם על חבירו
לחזור וליתן לו לקיים וחי אחיך עמך ,אם כן אין לדבר
סוף ,ולכך דרש רבי עקיבא מהפסוק "עמך" דחייך
קודמין ,אבל גבי חיוב וטוב לו עמך כל החיוב רק על
האדון ולא על העבד ,לכן יש על האדון חיוב להקדים את
עבדו.
הספר ”אשכול יוסף“
ניתן להשיג את .

בפלאפון450-7004448 -

