בזמן התפילה וספר תורה

אין לקרוא את העלון
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הזמנים ﬥפי
אופק נתיבות

העúון מופץ ברבבות עותקים בארץ ובעוúם

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

קו אור השבת
להתחזק כל יום .כל היום.

אוהבים את הרב
זאיד ,הרב גלזר
וסיפורי השגחה
פרטית???
זה הקו
שלכם!!

970-009-77-09

האם אפשר לגבות חוב

—

לביהכנ"ס בהו"ק בלא

—

—

הסכמת החייב
שאלה :בהרבה בתי כנסת מקובל שכל המתפללים
הקבועים משתתפים באחזקת בית המדרש בדמי חבר
קבועים שאותם הם משלמים באמצעות הו"ק בנקאית,
אך את החובות המזדמנים כגון נדרים ונדבות ומכירת
עליות וכדו' ,הם משלמים במזומן לגבאי בית המדרש,
ומובן שהדבר כרוך בטירחה רבה עבור הגבאי שצריך
לגבות מכל אחד את חובותיו .והנה עלתה הצעה שהגבאי
יעדכן מדי חודש את סכום הגביה החודשית בהו"ק
ויוסיף לדמי החבר הקבועים את כל החובות המזדמנים
של המתפללים בגין עליות וכדו' .וכדי לקבל את הסכמת
המתפללים נערכה הצבעה בין המתפללים אשר רובם
הסכימו להצעה ומיעוטם התנגדו לה ,ונתקבלה ההצעה
ברוב קולות .האם הגבאי רשאי לגבות באמצעות ההו"ק
גם את חובותיהם של המיעוט המתנגדים או שאין לו
רשות להשתמש בהו"ק שלהם בדבר שהם לא הסכימו
לו?

—
—

—

—

ייחודיות .זכויות .שותפות.
פרטים נוספים בשבוע הבא

אפשרויות לשליחת פתרונות:

(יש לשלוח את הפתרונות עד יום שלישי (לתושבי חו“ל עד
יום ד‘) ,חובה לציין את כל הפרטים כדי להשתתף בהגרלה)

א .במייל– 7665190@gmail.com
ב .בפקס– 80-7781098
שימו לב עקב קריסת שלוחת התשובות אין
אפשרות להשאיר תשובות!!!

חידה :היכי תימצי כהן שאסור לו להטמאות לאביו?
החידה משבוע שעבר :היכי תימצי טבל כלי במ‘ סאה ובכל זאת לא עלתה טבילה?
פתרון החידה :גל שנתלש של מ‘ סאה והושיט כלי למעלה ומטבילו בכיפת הגל
‘
שבאווירה (
המדור בחסות :ת“ת אשדוד | כל הלבוש לבן תורה במחירים מיוחדים
רחוב :חסדא אשדוד | טלפון250-677-1058 :
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

תשובה :הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי שליט"א ענה
שהרוב קובע והמיעוט כפוף לדעת הרוב בענין זה .וכן
הסכימו הגאונים רבי מרדכי גרוס ,רבי יצחק זילברשטיין,
רבי יעקב מאיר שטרן ,רבי שמאי גרוס שליט"א .ואמר לי
הגרי"מ שטרן שכל השאלה היא על החובות שכבר
הצטברו לפני האסיפה ,אבל החובות שמכאן ולהבא אין
בהם שאלה כלל ,שהרי מי שקונה עליה מכאן ואילך
עושה זאת ע"ד כו שהגביה תתבצע באמצעות הו"ק.
וידידי הרה"ג פלטיאל מרלין שליט"א הביא סימוכין
לדבר דיש להתיר הגביה בהו"ק ,דהרי לענין תרומות
לביהמ"ד וכדו' אמרינן אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט
לגבי כמה ענינים ,וצריך לפרוע חובו לאלתר ,ואין הגבאי
מחויב לתת טעם להקונה עד שיביא את הכסף .ועיין
בספרו של הגאון רבי יעקב בלוי זצ"ל על הלכות צדקה
מש"כ בזה.
והגאון רבי נפתלי נוסבוים שליט"א הוסיף עוד שלא
היו צריכים לערוך אסיפה והצבעה כלל ,דכל מי שעולה
לתורה עושה זאת ע"ד הגבאים ,ואם הגבאים החליטו
שהגביה תתבצע באמצעות הו"ק הרשות בידם לעשות
כן ,ואינם חייבים לקבל את הסכמתו של כל אחד ואחד
מן המתפללים.

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!!

הארי שבחבורה
פנינים ומרגליות בענייני לג בעומר
משיעוריו של מורינו הגה"צ
רבי משה אביחצירא שליט"א

מתוך הספר שעתיד לראות אור בקרוב
הצדיקים קוראים לי

פעם אחת בבא סאלי ביקש לנסוע לקברות צדיקים ,היה
אוטו אך נהג לא היה ,חיפשו נהג אבל לא מצאו .היום ברוך
השם כל רב קטן יש לו נהג מחליפים ועוזרים ...אבל לא היה
ברירה בבא סאלי ביקש לנסוע ,הזמינו מונית ונסעו לטבריה
ומטבריה לצפת ובסוף מגיעים למירון ובבא סאלי היה
מוצאי את המזונות שהביא מהבית ,לחם מזונות ,פשטידה,
זיתים ,עוף שלוק וצנון .זה מה שעשה בקביעות אצל רשב"י.
עשו את הסעודה גמרו וחזרו ,הנהג מונית התלהב ובא
לצדיק ואמר לו" ,כבודו אם תרצה גם מחר אני יקח אותך
לקברות צדיקים" ,ואז בבא סאלי אמר לו מה אתה חושב
מתי שאני רוצה אני הולך? ,אני הולך רק מתי שהצדיקים
קוראים לי .לא היו זמנים קבועים בכלל שהיה נוסע.

התפילה שמילאה את ציון הרשב”י

אצל רשב"י הוא היה קשור ממש ,וכשהיה מגיע לציון הוא
היה מוריד את הנעליים ונכנס יחף לציון הקדוש של רשב"י,
והיה משתטח .והיה מעשה שבבא סאלי ע"ה הגיע למירון
והציון היה ריק לגמרי .אין נפש אדם והיה שם אחד שהיה
מנקה את המקום ,ואז בבא סאלי היה בצער גדול הציון של
רבי שמעון בר יוחאי ריק מאנשים זה לא צריך להיות כך.
הלך בבא סאלי לציון והיה מתפלל ומתפלל ,לאחר עשר
דקות רואים אוטובוס מגיע חמישים שישים איש נכנסים,
אחר כך עוד שני אוטובוסים הגיעו ואחר כך הגיעו גם
רכבים תוך רבע שעה כל הציון התמלא .וכולם אמרו שלא
תכננו בכלל לבוא לציון אלא באו על הדרך בגלל שהיו
בטיול ,אחרי חצי שעה בבא סאלי מרים את הראש מהציון
ורואה את האנשים ואמר" :כך צריך להיות הציון של רשב"י!"
והיה שמח מאוד וישב ועשה סעודה.
מור אבי שליט"א (האדמו"ר רבי ברוך שליט"א) ,תמיד
מספר את הסיפור הזה שרשב"י אמר לבבא סאלי" :אתה
בבא סאלי דאגת שהציון שלי יתמלא אני אדאג שהציון
שלך גם יתמלא" ,כמו שאנו רואים כיום.

רבי שמעון יש רק אחד!

פעם אחת הגיע יהודי ע"ה ,והביא עוד משהו איתו יהודי
טוב יודע ספר .ושאל אותו איך קוראים לו אמר לו רבי
שמעון ,בבא סאלי אמר לו "רבי שמעון יש רק אחד" אין
עוד אחד ,רבי שמעון זה רבי שמעון בר יוחאי אל תאמר לי
רבי שמעון תאמר לי הרב שמעון ולא רבי שמעון שאותו יש
רק אחד!!
לא צריך להגיד את הישועות שאדם יכול לקבל ביום
הקדוש הזה יום ל"ג בעומר .אני יודע שהיום מגיעים למעלה
מחצי מיליון איש ביום ההילולא של רבי שמעון בר יוחאי.
וכמובן שמי שלומד בכולל שישב בכולל וילמד ,אבל מי
שמרגיש שרוצה ללכת ולקבל ישועות יכול ללכת ,ברוך
השם היום דאגו ועשו דרכים מהדרין שאפשר ללכת בדרך
ישרה בלי שום מפגעים רוחניים .ואין ספק שאם אדם הולך
לשם שילמד קצת זוהר ושיתפלל .ורבים הסיפורים
העצומים שאנשים מקבלים בתוך הציון הקדוש של רשב"י.
וגם מי שלא יכול ללכת והוא בבית שלו ,שידליק נר עם שמן
זית לכבוד רבי שמעון בר יוחאי וכמובן שזה יהיה דבר גדול
לתועלת.

הילולת רבי מאיר בעל הנס

הלילה זה ליל ההילולא של רבי מאיר בעל הנס ,וכך זה
המנהג לייחד לו את היום הזה .וראוי מאוד להדליק נר שמן
זית לכבוד רבי מאיר בעל הנס ולומר שלוש פעמים 'אלהא
דמאיר ענני' ,שזה עובד זו סגולה עצומה .סיפור שקראתי,
לפני ארבע או חמש שנים ,על חסידים שהיה להם שבוע
של חופש על אחד ההרים באמריקה ,ושם יש נהר ולא
מקווה וכל בוקר היה אחד שהיה הולך לטבול .ובאותו בוקר
היה יום ההילולא של רבי מאיר בעל הנס והדליק נר ונתן
מאה שמונים דולר לצדקה לכבוד רבי מאיר ,והלך לטבול
ולא עלינו הוא טבע .הלכו וקראו לאשתו ,היא באה ואמרה
תמשיכו לעשות החייאה הוא הדליק נר ונתן צדקה לרבי
מאיר בעל הנס .ריחמו עליה המשיכו ,הצליחו הוא קם
והתעורר כאילו לא קרה דבר וזו זכות של רבי מאיר בעל
הנס.

‘

’

אין עוד מלבדו
המשך הנושא אי“ ה בשבוע הבא .ששם גם נספר על נס הרקטה באשדוד שאירע לאחד מרבני העלון .ועוד מיני סיפורי
השגחה שנחשוף אי“ה .פרטים בשסוע הבא!

קוראים יקרים וחשובים .המילים הבאות נכון דהרתי ,כדי לקיים את המצווה של ’ כל
אינם מילים של הוראה או פקודה .אלו מילים המציל נפש אחת מישראל כאילו הציל עולם
של המצב האמיתי בו אנו אוחזים ,ואת הפתרון מלא‘ ,והתקרבתי קרוב מאוד למקום הקריאה.
” אחרי כמה דקות הודיעו על ביטול
שאנו יכולים לסדר בו בזמן.
קורא יקר עצרת לרגע לחשוב מה בורא הקריאה .הרגשתי מעט מעוקה שהייתי צריך
לצאת מיוחד עם הרכב ולבסוף הוא טופל
עולם רוצה?
יש לי קשיים בפרנסה ואני מגלגל חובות במקום בכמה משחות ותרופות ללא כל אירוע
מגמ “ ח לגמ “ ח ,עצרת פעם ושאלת מה בורא חריג ברוך השם.
”איך שאני מסיים את השיחה אני
עולם רוצה ממני?
שומע שוב את הביפר מצלצל.
יש לי ילד מקולקל רח “ ל,
שכל היום אני חושב עליו ולא ”קבלתי קריאה
’ קריאה דחופה מאוד על אישה
נרדם בלילה ,עצרת ,קורא יקר ,במכשיר שבישוב שקבלה התקף אסטמה ושהיא
עצ ר ה בצי די ה דרך ונ מצא ת
לרגע לשאול מה בורא עולם רוצה
פלוני ליד נתיבות בסכנת חיים ממשית ,כך הודיעו
ממני?
יש לי בעיות בשלום בית ,יש פצוע מרסיס
כמה מכוניות שעברו לידה.
בעיות בבריאות ,ולא חסר כל אחד של טיל וזה אירוע ” אני מנסה לתפוס את המיקום
והקשיים שלו ,עצרת לרגע לשאול
ולא מצליח .הבנתי שזה באזור
בבדיקה.
מה בורא עולם רוצה ממני?
שלי אבל איפה לא ידעתי.
שאלתי וביררתי ,עד שפשוט
התשובה היא אחת לכל
גיליתי שרק הייתי צריך לסובב
השאלות :בורא עולם לא רוצה
את הראש אחורה מהיכן שהייתי
שתתפלל כל היום רק על עצמך
ולראות את הרכב המדובר שעליו
שיפתרו הבעיות שלי שיפסיקו
נמצאת האישה.
הא זע קו ת ,שיהיה לי פרנס ה
ברווח ,שהבן שלי יחזור בתשובה,
” ירדתי מהרכב והלכתי לכיוון
אלא בורא עולם רוצה שתתפלל
אותה אישה .מצבה היה בכי-רע
שיתגדל שמו בעולם ,שכולם יכירו
רגע אחד לפני מוות .שיערתי
אותו ,שכל העולם יעבדו אותו,
שאילולא הייתי בא בעוד דקה
שיהיה לבורא עולם בית (בית
וחצי האישה הייתה היום בחיי
המקדש).
העולם הבא רח“ל.
” אותה אישה הייתה בהתקפת אסטמה
כשיש אזעקות ואדם אפילו בבית שלו הוא
לא מרגיש שלווה ,זה מעורר אותו לחשוב על החמורה ביותר .שאז צריך עזרה של אדם אחר
בורא עולם שאין לו כביכול בית ,בית המקדש .כדי להכניס אוויר לריאות ,כדי להחיות כפשוטו
כשיש לאבא ילד שהתקלקל ומרגיש צער את הריאות ,ואדם לבד אין לו שום סיכוי
איום ונורא ,זה מעורר אותו לחשוב כמה בורא לעשות זאת לבדו.
”אז הבנתי עד היכן מגיעה ידו של הקב“ה.
עולם מרגיש צער מחמת העברות שלנו ,הוא
הוצרך להרחיק את בניו לשלוח אותם לגלות דווקא באותו יום של הירי מעזה ,ודווקא באותו
כ“ כ ארוכה ,ונכון שמצד הזכויות שלנו אין אנו יום באתי ודווקא חמש מטר ממני ולאחר ביטול
ראויים להתפלל שנגאל אבל כל אחד צריך של אירוע (שדרך אגב ,זה נדיר כשלעצמו).
להתפלל שמחמת הצער של בורא עולם אנחנו פשוט כך ,בורא עולם נמצא בכל מקום ומחשבן
רוצים גאולה.
כל דבר“ ,חותם אותו בכיר את הסיפור המרגש
אחרי כל ההקדמה הזאת ניגש לעיקר .אותו סיפר מיד לאחר שהמקרה אירע.
אם אנו מביטים היטב ,אנו מוצאים כמה
בשבוע שעבר ביום שבת החלו לשלוח ארגוני
גדולים הם חסדי ה ‘ יתברך .מתוך  087טילים
הטרור בעזה רקטות לעבר יישובי הדרום.
אחד מבכירי ארגון ’איחוד הצלה‘ סיפור כמה נפגעו?  3הרוגים יהודים ,ועוד פחות מ70-
פצועי ם (ה מאושפ זים נכון לעתה בבת י
את סיפור ההשגחה המדהים הבא.
” כחלק מהצלת החיים שאנו עושים מידי החולים) .אם אנו רק נזכר על סיפור בו נפל טיל
יום ביומו אנו גם משתדלים להוסיף מתנדבים אחד במדינה אחרת שגרם להריגתם של
נוספים באיזור הדרום במקרים ששולחים למעלה ממאה אנשים ואלפי פצועים.
ואילו אצלנו? ”אם ה‘ לא ישמור עיר וכו‘“.
טילים.
והדבר המחזק ביותר שהמחבלים עצמם
” ביום ראשון גם אני הייתי נוכח באזור
הדרום כדי לסייע למתנדבים בארגון להציל מודים שהם שולחים עשרות טילים אם לא
חיים של ממש ,שלצערינו כמה נפשות נגדעו מאות טילים מכוונים בג‘י פי אס לכיוון מקומות
מרכזיים עם אלפי בני אדם ,אבל תכל‘ס כלום
לנו בזמן כה קצר.
” קבלתי קריאה במכשיר שבישוב פלוני לא פוגע .כי בורא עולם אוהב את בניו אוהב
ליד נתיבות יש פצוע מרסיס של טיל וזה אירוע את מעשי ידיו .וזה הזמן שבו צריך להתחזק
עוד יותר במצוות ה‘ יתברך .כמה שזה נכון.
בבדיקה.
”כמובן התנעתי את הרכב ונסעתי ,או יותר
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אור הרשב“י

רבנו האריז ”ל ב ” פרי עץ חיים ” מבאר כי בשבת אחה “ צ .שקט ושלווה שבתיים שררו
ל ” ג בעומר הוא יום פטירתו של הרשב ” י; מסביב ,ושום דבר לא הכין את אילנה למה
והטעם שמת רשב ” י ביום ל ” ג בעומר הוא שיקרה בהמשך אילנה שהתה באותו הזמן
שרשב ” י היה מתלמידי ר ” ע שמתו בספירת בבית הכנסת השכונתי ,והכינה את הסעודה
השלישית עבור מתפללי בית הכנסת .לפתע
העומר.
אולם נתייגעו כל המפרשים להבין דברי היא שומעת קול רעש מחוץ לעזרת הנשים.
האריז” ל שהם תמוהים מאוד כי איך יעלה על קריאות לעזרה וצעקות רמות .היא הבינה כי
הדעת שרשב”י נפטר בל”ג בעומר משום שהיה משהו מתרחש בחוץ אך לא הבינה מה .היא
יוצאת החוצה כדי לראות את
מתלמידי רבי עקיבא שמתו בימי
מקור הרעש כשהיא אינה
הספירה הלא מבוא בגמרא
היא פתחה את דלת
מד מ י י נ ת ל א י ז ו ס י ט ו א צ י ה
שרשב” י היה אחד מחמישה
עזרת הנשים ,ומולה,
אימתנית היא מביאה את עצמה.
תלמידים שנשארו בחיים אחרי
שמתו כל תלמידיו ” :והיה העולם
אילנה הייתה בטוחה כי אלו
מספר מטרים בלבד
שמם עד שבא ר ” ע אצל רבותינו ממנה ,עמד לו המחבל רגעיה האחרונים .מהדקירה היא
שבדרום ושנאה להם רבי מאיר
התעלפה.
עם סכין נוטפת דם
שמעון
ורבי יהודה ורבי יוסי ורבי
את מה שקרה לאחר מכן ,היא
בידו ,ומבט של רצח
ורבי אלעזר בן שמוע והם הם
קראה בעיתונות ” .מחבל דקר
בעיניו האינסטינקט
העמידו תורה אותה שעה”.
בצהריי יום השבת ארבעה בני
לה
הטבעי שלה אמר
אדם ברחוב אנילביץ ‘ ברעננה
זאת ועוד שהרי מבואר בדברי
האריז ” ל עצמו כי בל ” ג בעומר לברוח מהמקום ,אך לא ונלכד בידי כוחות הביטחון
היה לה לאן .בעודה
בחצר בית ברחוב רמח“ל הסמוך.
נתעורר הרחמים (משום אכדט”ם)
גבר כבן  07נפצע בינוני
ולכן פסקו למוות ואז סמך חמישה
מחשבת את צעדיה,
תלמ ידיו ה חדשים שנתקי ימו התקרב לעברה המחבל ,מדקירות בבטנו ושלוש נשים
נפצעו קל.
בעולם כלשונו:
והחל לדקור אותה
” ואמנם בהתגלות שם זה אז באכזריות .דקירה ביד ,עדי ראייה מספרים שהמחבל
שנל כד נ יסה לה י כנ ס לב ית
פסקו מלמות כי הוא רחמים ואז
דקירה בכתף.
הכנסת בגן העלייה ,שנמצא
סמך ר”ע תלמידים אחרים שהם ר'
שלוש מאות מטרים מהמקום בו
מאי ר ו ר' יהודה וכו' שהם ה'
גבורות דגולות נגד ה' אותיות אכדט”ם רחמים נתפס .לדברי עדי ראייה המחבל דקר את
ואלו נתקיימו בעולם והגדילו ועשו פרי” אם כן קורבנותיו ברחוב אנילביץ‘ ואז נמלט לרחוב
איך אפשר לומר שרשב” י נסתלק דווקא ביום רמח“ל הסמוך .תושבים החלו לרדוף אחריו כ-
ל”ג בעומר משום שהיה מתלמידי ר”ע?
 377מטרים .לפי אחד מעדי הראיה הוא ניסה
אלא אומר האריז ” ל שרשב” י נזהר שלא להיכנס לבית ,שם תקף אותו כלב“.
רק כשקראה את הכתבה הזו ,הבינה איזה
לגלות את סתרי התורה לאדם שאין הוא ראוי
ללמוד ,ומהסיבה הזאת נלקח ונפטר ביום ל”ג נס ארע עמה .המחבל החל לדקור אותה,
בעומר .משום מה :בגלל אכדט”ם שערי רחמים ולפתע ,ללא שום הסבר הגיוני ,במקום
שב א להג יד ג זר מל כו של עול ם על כל להמשיך את דקירותיו ,תפס את הרגליים וברח
מהמקום .אילו לא היה עושה זאת הסיפור הזה
הצדיקים שחייבים להסתלק כשמגיע זמנם.
בשבוע הבא חל יומא דהילולא לתנא היה מסתיים באופן טראגי.
אז מה גרם למחבל לברוח? לכוחות
האלוקי רבי שמעון בר יוחאי זיע“א אשר לא
הביטחון שחקרו את האירוע אין מושג .הם לא
פסיק פומיא מגרסא ,ובעל הזוה“ק.
היום כבר כמעט כולם יודעים את הפתרון מבינים מה גרם למחבל לברוח לפתע פתאום,
לישועה .אדם שרוצה להבין את תלמודו אך אילנה יודעת גם יודעת ,כבר שנים רבות
ולפתוח את שכלו בלימוד התורה הקדושה ,שהיא מחוברת למשפחה של רשב“ י .בכל עת
אומרים המקובלים ,שישב ויגרוס זוהר מידי שהיא צריכה ישועה או בקשה ,היא מתקשרת
פעם .וזה מגדיל ומעלה את הקדושה של למוקד הישועות של הישיבה ,והמקובלים
האדם מדרגה לדרגה ,עד שמגיע לדרגות מתפללים עבורה .היא מרגישה קשר עז עם
הצדיק ,וכל העת היא יודעת שיש עליה ועל
גבוהות ונשגבות מאין כמוהם.
את הסיפור הבא קיבלנו מאת ישיבת ’אור משפחתה שמירה והגנה.
באותם רגעים שהיא הייתה חשופה אל
הרשב“י‘ ,בו לומדים על גדלותו של רשב“י הק‘:
את אותה השבת ,אילנה אברג ‘ ל ,לא מול סכינו הרצחני של המחבל ,היא הרגישה
תשכח לעולם .היא תושבת רעננה כבר שנים שיש מי ששומר עליה .רבי שמעון בר יוחאי מגן
ארוכות ואוהבת את העיר השלווה והרוגע עליה באופן אישי.
אילנה מספרת ,שהיא נושאת עימה את
שבה חיה .כשהחל גל הטרור שלפני כשלוש
שנים ,היא לא האמינה כי המחבלים הרצחניים ” האילן הקדוש “ לכל מקום ומקום שהיא
הולכת ,והיא בטוחה שהתרומה שלה לרבי
יגיעו גם לרעננה.
אך הטרור לא פסח על העיר .היה זה שמעון בר יוחאי ,העניקה לה את חייה במתנה.
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לקראת יומא דהילולא של הרשב“ י הק ‘ הבאנו בפניכם סיפורים מיוחדים ועם מסר מדויק
מספר הזוה“ק ,ובין השורות גם על מעלת ספר הזוהר .זיע“א.
מובא בזוהר הקדוש מעשה בעשיר אחד שחשב מחשבת עבירה אך בפועל לא עבר עבירה,
ורצה לחזור בתשובה על חטא שחטא בהרהורי הלב ,ולכן הביא קורבן עולה על הרהור הלב,
לקח בידיו שני בני יונה ובא לביהמ''ק ופנה לכהן שיקריב אותם עבורו קורבן עולה .כפי שאמרו
חז''ל (ויקרא רבה ז ג) :שאין העולה באה אלא על הרהורי הלב ,על מחשבות רעות ופסולות.
ולכן קורבן עולה צריך להיות דווקא זכר לפי שהוא בא על הרהור הלב ואדם זה משל ביצרו
כגבר ולא הוציא מחשבתו מהכח אל הפועל ולכן מביא קורבן זכר שהיה חזק כזכר (כלי יקר).
אך הכהן השיב פניו ריקם ולא אבה להקריבם .חזר העשיר לביתו בפחי נפש ,שאלוהו קרוביו:
למה חרה לך ולמה נפלו פניך? ענה להם :מכיון שהכהן סירב להקריב את קרבני .שאלוהו :איזה
מן קורבן הבאת? א''ל :שני בני יונה לעולה .אמרו לו :יפה אמר לך הכהן שקורבן זה אינו
בשבילך מכיון שהתורה חייבה שני בני יונה את העני שאין בכחו להביא בן בקר .כעת לך והבא
לכהן בן בקר ותראה שיקריב בעבורך .אמר העשיר כמה קשה מחשבת עבירה הרי בשביל
הרהור עבירה עלי להביא בן בקר לקורבן .ואם גדולה כ''כ חומרת הרהור עבירה אני מקבל על
עצמי להזהר בהרהור עבירה .ומאותו יום ואילך התחיל אותו עשיר לעסוק בתורה הקדושה,
בראתי לו יצה''ר בראתי לו תורה תבלין ,וילך מחיל אל חיל ולימים נעשה חכם גדול והיו
קוראים אותו יהודה אחרא ,שתחילה היה עם הארץ וכעת נעשה איש אחר תלמיד חכם גדול.
מסופר בזוהר הקדוש ,כי פעם ראו החכמים את רבי אלעזר בן ערך שהיה יושב ובוכה,
וכשנשאל לפשר הדבר ,אמר אני בוכה על אבן השתיה שבתוך בית המקדש .ואמר" :אוי אבן
הקדושה העולה על כל קדושה ,היאך עתידים אומות העולם לזלזל בך ולהושיב את מתיהם
הטמאים עליך לטמאות את המקום המקודש ,כי אנוכי הרואה שעל אבן השתיה עתידים לתת
האומות את פגריהם ,ומי לא יבכה על כך ,אוי לאותו הדור שיתרחשו בו דברים אלו" .ע"כ.
מעשה עם רבי שמעון בן יוחאי שיום אחד היה יושב על הדלת של שער (מערת) לוד ,הרים עיניו
וראה שהשמש מאירה ,והסתירה אורה שלש פעמים .בינתים נחשך האור ,ונראה בשמש שחר
וירק .אמר לו לרבי אלעזר בנו ,בא אחרי בני ,ונראה שהרי ודאי נגזרה גזרה למעלה ,והקדוש
ברוך הוא רוצה להודיע לי ,שודאי שלשים יום תלוי אותו הדבר שנגזר למעלה ,והקדוש ברוך
הוא אינו עושה עד שמודיע לצדיקים .זהו שכתוב (עמוס ג) כי לא יעשה ה' אלהים דבר כי אם
גלה סודו אל עבדיו הנביאים .עד שהיו הולכים ,נכנסו לאותו כרם .ראו נחש אחד שהיה בא ,ופיו
פתוח( ,והיה לוחש בלשונו) ולוהט בארץ בעפר .נער בגדיו רבי שמעון והכה ידו בראש הנחש,
שכך הנחש ,הנמיך את פיו וראה לשונו רוחשת .אמר לו :נחש נחש ,לך ואמר לאותו הנחש
העליון שהרי רבי שמעון בן יוחאי מצוי
בעולם .הכניס את ראשו לנקב של עפר
אחד ,ואמר :גוזר אני ,כשם שהתחתון
חזר לנקב העפר ,כך העליון יחזר לנקב
תהום רבה .רחש רבי שמעון בתפלה.
עד שהיו מתפללים ,שמעו קול אחד:
ממני המות ,הכנסו למקומכם .המכות
של המשחיתים לא שורות בעולם,
שהרי רבי שמעון בן יוחאי בטל אותן.
בשנת בצורת הלכו הבית יוסף
ותלמידיו להתפלל על ציון רשב"י
ונענו ,וכ"כ בספרו" :והא גשמים דאתו,
לא הוו דוגמת שפך לו קיתון על פניו
ח"ו ,אדרבא נתקבלו דבריכם ורשב"י
ובנו שמחו לקראתכם בקרותכם זוהר
על מערתם ...אלא דכיוון דהקפתם לר'
אלעזר בד' מינים הבאים לרצות על
המים ,נתעוררו המים ובאו ,ואילו
הייתם מקיפים פעם אחרת היו רוב
גשמים באים לעולם כמו בימי חוני
המעגל ,ומפני כך באו גשמי ברכה
רצופים כדי שלא תקיפו יותר עליהם.
וכלל זה יהיה בידכם :כל זמן שהעולם
יהיה צריך לגשמים ביותר ,תלכו
ותקיפו הצדיקים הנזכרים ותענו ,ועל
כל צרה שלא תבוא על הציבור ,תקיפו
אותם שבעה פעמים ותענו"[ .מגיד
מישרים לר' יוסף קארו פרשת אמור]

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.].

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

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.
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