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אין לקרוא את העלון
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הזמנים ﬥפי
אופק נתיבות

העúון מופץ באúפי עותקים בארץ ובעוúם

מוקדש úע"נ מור אבי רבי משה אלפסי בן עישה ז"ú
כהרגלנו בקודש ,לקראת הגיליון המיוחד שיצא אי”ה לקראת
הילולתו של סידנא בבא סאלי זיע”א ,אנו מבקשים מקוראינו
הנכבדים ,אם יש באמתחתכם סיפור מחזק על הצדיק ,נשמח
לפרסמו מעל דפי העלון ,נא לשלוח עד יום שלישי הקרוב!!

לפקס–  | 80-7781098למייל–  | or9180858@gmail.comזיע”א

לדבר
רשות
האם
בפלאפון בסתם כוללת

—

רשות להתקשר לחו"ל?
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—
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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
ג .בקו ’אור השבת‘ במספר טלפון:
 ,897-078-89-08שלוחה *2
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פתרון לפרשת ”ויחי“:
השאלה :איזה תנא היה מודד את ארץ ישראל לפי משקולות?
פתרון :רבי חנינא ,כשהיה מתקרב לארץ ישראל ”היה מתקל גושייא“ -שוקל את גושי העפר שגושי ארץ
ישראל כבדים יותר .וכן רבי חייא רבה היה ”מתקל כיפי“  -שוקל אבנים לדעת אם כבר נכנס לארץ
ישראל משום שאבני ארץ ישראל כבדים יותר( .ירושלמי שביעית יב ,ב)

העלון להצלחת מר תומר סגרון ורעייתו תחי‘.

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

שאלה לדיון :מעשה בבחור שפנה לאברך שנסע עמו
באוטובוס ושאל אותו האם השיחות מהפלאפון שלו בחינם,
וכשהשיב לו בחיוב ,ביקש ממנו להתקשר מהפלאפון שלו.
לאחר שסיים את השיחה ראה בעל הפלאפון שהבחור ביצע
שיחה לחו“ ל ,ומכיון שאין לו הסכם עם החברה שאצלה הוא
מנוי ,השיחה הזאת תעלה לו מחיר מלא .האברך תובע מן
הבחור לשלם לו את עלות השיחה ,וטענתו שמכיון שרוב
מנויי הפלאפונים היום אינם משלמים כלל על השיחות ,אלא
משלמים דמי מנוי קבועים לחברה בלבד ,נתן את הרשות
להשתמש בפלאפון מכיון שהיה סבור שהשיחה לא תעלה לו
כלום ,אולם לא היתה בזה הסכמה לשלם מחיר שיחה לחו“ל.
והבחור טוען :א .בעל הפלאפון לא התנה כלום ,והדבר נחשב
כהסכמה שיתקשר כרצונו .ב .רבים ממנויי הפלאפונים יש
להם הסכם עם החברה גם לשיחות לחו“ ל ,וגם שיחות אלו
לא עולות להם כלום ,וממילא הרשות לשוחח כוללת גם
שיחות לחו“ל .הצדק עם מי?
תשובה :הסכימו הפוסקים הגאונים רבי שלמה זלמן
אולמן ,רבי משה שאול קליין ,רבי יעקב מאיר שטרן ,רבי
נפתלי נוסבוים ,רבי גבריאל צינער ,רבי מנדל שפרן ,רבי
שמאי גרוס שליט“ א שהבחור צריך לשלם את מלוא עלות
השיחה ובודאי האומדנא הפשוטה היא שנתינת הרשות
להתקשר היא רק לשיחות בתוך הארץ שאינן עולות כלום
לרוב ככל בעלי הפלאפונים ,אבל לא לחו “ ל שלהרבה
מנויים אין הסכם כזה ,והבחור היה צריך לומר בפירוש
לבעל הפלאפון שהוא מעניין להתקשר לחו “ ל .וכן הורו
מב“ד הישר והטוב.
והגרי “ מ שטרן הוסיף שמשני טעמים אינו יכול לטעון
שהיה סבור שגם השיחות לחו“ל הן בחינם:
א .רוב האנשים אין להם הסכם כזה עם החברה .ב .הרבה
מאלו שיש להם הסכם עם החברה ,ההסכם מוגבל למספר
דקות שיחה קצוב בחודש ,וא “ כ אם הוא רוצה לשוחח
לחו “ ל עליו לבקש רשות ולוודא שיש לבעל הפלאפון
מספיק דקות ובלאו הכי אין לו רשות להתקשר לחו“ל.

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

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

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

מתוק האור

פנינים מבית מדרשו של מגיד המשרים
הגאון רבי שלמה לוינשטיין שליט"א
פ
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בספר "ילקוט הגרשוני" כתב בשם המגיד מדובנא וכן בשם
ספר "כנפי נשרים" ,כי רבים שואלים מדוע אומות העולם
מצויים במספר גדול בעולם ועם ישראל הם מעטים מאד
באופן יחסי .ומתרץ שכמו אבנים טובות ומרגליות הם מעט
במציאות אך איכותם שווה כמה מאות עצים ,וכו' .כמו כן עם
ישראל מרובים באיכות ואומות העולם מרובים בכמות ,ובזה
היחס נמצא שווה בסופו של דבר .אומנם במצרים לא נתנו
המצרים ליהודים להתעלות ,ללמוד את תורתם הקדושה,
ולקיים את מצוותיה .וכדי לשמור על האיזון היה צריך
להרבות את עם ישראל ,ולכן "כאשר יענו אותו כן ירבה וכן
יפרוץ".
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מרן ה‘אביר יעקב‘ זיע“א

פ “

שואל חכם יעקב פיתוסי בספרו "ירך יעקב" מדוע נכפלה
בפסוק המילה "נפש" ,הרי לכאורה מצד הדקדוק היה
מספיק לכתוב "ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים"? או "ויהי
כל יוצאי ירך יעקב שבעים נפש".
ומסביר הרב פיתוסי ע"פ הגמרא שאומרת על הפסוק והיה
מספר בני ישראל וגו' ,ולעומת זאת פסוק שני אומר "אשר לא
ימד ולא יספר" ,ומתרצת הגמרא כאן בזמן שעושים רצונו של
מקום וכאן בזמן שאין עושים רצונו של מקום .וכתבו
המפרשים על זה ,שבשעה שבני ישראל חוזרים בתשובה
והופכים להיות "עושים רצונו של מקום" איך פתאום יהפכו
להיות "אשר לא ימד ולא יספר"? ומתרצים המפרשים ,שכל
אחד מישראל יהיה שקול כנגד הרבה בני אדם וממילא "לא
ימד ולא יספר".
ולפי זה אפשר לפרש הפסוק שלפנינו" ,ויהי כל נפש יוצאי
ירך יעקב" ,כל אחד מהם ,כל נפש מהם היה שקול כנגד
"שבעים נפש".
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מפרש רש"י שיוכבד היתה בת מאה שלושים שנה כשילדה
את משה .ומקשים כל המפרשים מדוע כששרה אמנו ילדה
את יצחק והיא בת תשעים שנה עשו מזה עסק שלם ,ואילו
כשיוכבד ילדה את משה בגיל מאה שלושים ,התורה אפילו
לא כותבת את זה ורק רש"י פירש לנו דבר זה.
ונאמרו בזה תירוצים ,עיין רמב"ן והמגיד מדובנא.
בספר "גורל גדליהו" מפרש ,אך לפני כן נביא משל.
לפני כמה שנים שלחה סוכנות החלל האמריקאית שתי
חלליות למאדים .חלליות אלו טסו שבעה חודשים במהירות
 04,444ק"מ לשעה ,ונחתו על המאדים במקום שקבעו
המדענים .הרי זה פלא עצום וחכמה גדולה .ולמרבה
התדהמה רוב האנשים ששאלתי כלל וכלל לא שמעו על
מאורע זה ...לעומת זאת ,כאשר שואלים כל אדם על מה
שהתרחש בשנת תשכ"ט כאשר שלחו האמריקאים חללית
לירח ,את זה כולם יודעים .והרי זה הרבה פחות מפליא
מאשר הנחיתה על המאדים ,אז מדוע אין פרופורציה בין שני
המאורעות?
התשובה היא ,שכל החכמה היא למצוא את הנוסחה איך
אפשר להתגבר על כח המשיכה של כדור הארץ ולהצליח
להוציא חללית אל מחוץ לאטמוספרה .אך אחרי שמצאו את
הנוסחא אין כבר הרבה הבדל אם זה הגיע עד הירח או עד
המאדים ,היינו הך.
כך ,אומר ה"גורל גדליהו" לגבי השאלה הנ"ל .הקב"ה הראה
שאשה יכולה ללדת גם בגיל תשעים ,וזה היה פלא ,ואחרי
שנודע לנו הדבר הזה ,אין נפקא מינה איזה גיל מדובר.

יריעת חייו של קדוש ישראל רבנא ‘אביר
יעקב ‘ – נשגבה מהשגתנו ,לא נתיימר לסקר
את מסכת חייו – כי לא ידענוה ,ולא את גדולתו
וקדושתו – כי לא הכרנום ,אולם שביבים
מיפעת הליכותיו ,זעיר פה וזעיר שם  -ידענו
ושמענו ,למען דעת כל באי בית ה‘ כמה נשגבה
היתה דרכו ,ומה יקרו מעשיו והליכותיו
בקודש ,ומהן נלמד דרך חיים ותוכחת מוסר.
רבנא זי“ע ,שהיה כאילן גבוה
הנותן פירותיו לכלל יהודי מרוקו
ומצילו התענגו יהודים רבים בכל
תפוצות ישראל ,היה מאור הגולה
ואב יר אב יריה  .כ י מלבד מה
שהנהיג את קהילות תאפיללת
ביד רמה ,בתבונה ובחסד ,היה גם
מורה דרכם של רבבות מישראל,
עד כי רבים מהם רעדו מהזכרת
שמו בפיהם ,ומראה הודו גרם
להם חלחלה ופחד.
גם תורתו הנובעת ידועה בין
הלומדים ,בהיותה ‘ תורה שלמה ‘
בכ ל ח לק י ה תו ר ה  :ב פ ר ד “ ס
ובהלכה ,בסוד ,במוסר ובדרוש.
חיבוריו הרבים  -אשר
בשעריהם אנו עומדים  -הם נחלת
הכלל ועטרת אוצרותיו .הנהגותיו
היו לשבט מוסר בכל הדורות,
ואורו זרח והאיר מקצה העולם
ועד קצהו.
את הסיפור המרטיט הבא סיפר הגאון
הגדול רבי מרדכי אליהו זצוק“ל:
הימים היו ימי מלחמת העולם השנייה.
מכונת המלחמה הגרמנית ימ"ש שועטת
קדימה בכל החזיתות ,באירופה ובאפריקה.
בכל אשר תמצא ידם משעבדים הנאצים את
העמים הכבושים תחת ידיהם ,ובפרט סובלים
א ח י נ ו ב נ י יש ר א ל ה י " ד א ש ר נ ש ל ח י ם
בהמוניהם אל מחנות ההשמדה.
והנה הגיעה השמועה לירושלים כי הצורר
הגרמני מתקרב אל ארץ הקודש .החיילים
הגרמנים ,ובראשם רומל ימ"ש ,היכו את חיילי
בריטניה בשורה של קרבות ,עד אשר כבשו את
כל צפון אפריקה וחנו באל-עלמין אשר בשערי
מצרים .גדולי ירושלים התאספו אצל הרה"ג
והמקובל האלוקי הרב יצחק אלפייה זצ"ל
לטכס עצה כיצד ניתן לבטל את הגזירה .בעצה
אחת החליטו כי ישלחו משלחות אל כל קברות
הצדיקים הידועים בארץ ישר אל ,בכד י
להרעיש עליונים ותחתונים למען לא תגבר
מידת הדין על מידת הרחמים ולמען יגן ה' על
ארצו ועל צאן מרעיתו .הרב אלפייה עצמו
תכנן לעלות על קבר אחד הצדיקים אשר
בירושלים עיר הקודש.
והנה בלילה נגלה אליו יהודי אשר פניו
מאירות כגלגל חמה ,ושאל אותו" :הכיצד זה
שלחת להתפלל על כל קברות הצדיקים ,ועל
קברי לא שלחת?" – "ומה שמך כי יבוא דברך

וכיבדנוך?" – שאל הרב אלפייה בהכנעה" .שמי
יעקב אביחצירא ,ומקום מנוחתי הוא בדמנהור
אשר במצרים" – ענה האיש בחלום" .אני עצמי
אעלה על קברך ואשא שם תפילה לבורא
עולם" – אמר הרב אלפייה .למשמע דבריו נענע
הצדיק בראשו ,ונעלם ואיננו.
למחרת נכנס הרב אלפייה אצל המפקד
הבריטי אשר בירושלים וביקש להצטרף אל
הרכבת היוצאת לקהיר.
משהסביר הרב לקצין הנבוך
מדוע הוא נוסע אל עבר
המלחמה במקום להימלט
מפניה ,נענה לו הלה ואמר שאם
לא יועיל הדבר – ודאי לא יזיק.
"אולם דע לך" – הוסיף הקצין
ואמר – "הרכבת מלאה חיילים
היוצאים לחזית ,והיא יוצאת מן
התחנה מחר בשעה  0::7בדיוק".
הרב ופמלייתו שמו פעמיהם מיד
לדרך ,אולם עד אשר סיימו
להתפלל שחרית כוותיקין כבר
חלפה עברה השעה שבה הייתה
הרכבת אמורה לצאת לדרכה.
"שימו בה' מבטחכם" – אמר הרב
אלפייה – "בטוח אני שהוא יסייע
ביד י נו לק י י ם את ההבט חה
שהבטחנו לצדיק" .ואכן ,כאשר
הגיעו לתחנת הרכבת ,הורה
השעון כי חלפה לה השעה שמונה ,אך עדיין
הרכבת מתמהמהת ,ואין איש יודע על מה.
מיהרו הרב אלפייה ובני לוויתו ותחבו את
האישור אל תוך כפו של מפקד הרכבת
המופתע ,ולפתע נשמעה הצפירה .מיד הרכבת
הפליגה לדרכה.
בקהיר השתהו הרב ופמלייתו רק בכדי
לקנות צידה לדרך ,ומיד חיפשו אורחת
ישמעאלים אשר תוביל אותם לדמנהור,
הנמצאת כ 07-ק"מ מקהיר בואכה אל-עלמין.
מיד כ אשר הגיע ו לציונו של רבי יעקב
אביחצירא זיע"א" ,האביר יעקב" ,התנפל הרב
אלפייה בתפילה ובבכייה לה' כי ישלח עזרו
ממרום ,ולא חדל עד כי קיבל אות מן השמים
כי עת רצון היא ותפילתם נתקבלה .מיד הורה
הרב אלפייה לבני החבורה להפוך פניהם חזרה
לעיר הקודש ירושלים בלי שהות כלל.
והנה בדרכם חזרה ,מעט קודם שהגיעו
לירושלים ,נטפל אליהם אנגלי אחד והתפאר
בפניהם כי הבריטים מינו קצין חדש בשם
מונטגומרי לעמוד בראש צבאם באפריקה,
והוא החל להושיע מיד צבאו של רומל ,אשר
היה נחשב לכמעט בלתי מנוצח .חייך הרב
אלפייה והפטיר למלוויו בחיוך'" :ידי עשיו'
בשלהם; אך אנחנו יודעים כי 'הקול קול
יעקב'".
הלוואי ונזכה להדבק בצדקותו ויהא מליץ
טוב עבורנו ועבור כל בית ישראל לחיים טובים
ולשלום אמן ואמן.

חייך הרב
אלפייה
והפטיר
למלוויו בחיוך:
"'ידי עשיו'
בשלהם; אך
אנחנו יודעים
כי 'הקול קול
יעקב'"

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

מרן ה‘אביר יעקב‘ זיע“א

הרה"ק ה"באבא סאלי" סיפר ,כי
זקה"ק ה'אביר יעקב' הדריך את
בנו רבי מסעוד ,להשלימו בנתיבות
תורת הנגלה .כאשר ביקש רבי
מסעוד מאביו שיפתח בעבורו גם
את שערי החכמה והנסתר ,השיב לו אביו ,כי
בשונה מתורת הנגלה ,את תורת הנסתר יש
להתחיל ללמוד בעמל וביגע ,ורק אח"כ ניתן
להסתייע באחרים .ואכן רבי מסעוד עמל ויגע
כדי מידתו בחכמת הקבלה ,ובאחד
הימים הקשה בפני אביו קושיה
עצומה בתורת האריז"ל .ה'אביר
יעקב' השתומם על הבנתו העצומה
של בנו ,ומני אז החל ללמוד עמו
מדי יום בחצות הלילה ,להשלימו גם
בתורת הנסתר.
על התורה שהיה שונה רבינו
עם אביו הקדוש ,סיפר לימים נכדו
הרה"ק רבי מאיר אביחצירא זי"ע:
פעם התקשה ה'אביר יעקב'
בהבנת סוגיה חמורה בנבכי הקבלה
וכמה שעסק בה ,לא הצליח
להעלות ארוכה לספקותיו וליישב
את תהיותיו .מה היה עושה ביום
שבו היה מתחבט בקושיה ,היה נועל
את דלת חדרו ,מסתגר לבל יעז
מישהו להטרידו והכל היו יודעים,
שבעת שדלתו מוגפת על מזוזות
החדר ומשקופו ,בל יעזו להשמיע
קול רחש בכל הבית.
אף באותה פעם שנתקל 'אביר יעקב'
בקושיה החמורה ,הסתגר בחדרו ולא יצא
מפתחו ,אלא שהפעם ארכה ההסתגרות ג' ימים
תמימים ,בהם לא ראוהו בני הבית ,אף לא
השמשים שהיו עומדים הכן ליד דלת חדרו כדי
לשרתו ולמלא מבוקשו.
ואף הם ,כשהגיעה השעה בה היו צריכים
להתחלף ,על בהונותיהם היו נעים ,כדי שלא
להשמיע קול רחש במחיצתו .איש לא ראהו
באותם ג' ימים ומזון או משקה לא בא אל פיו,
עד שהפכה ההסתגרות הפתאומית לשיחת היום
בפי כל .אלו נמלאו חשש לשלומו ,אך אף לא
אחד מהם שהעז לנקוש על דלת החדר ,שלא
לדבר על נגיעה בידית הפתיחה.
ביום השלישי יצא 'אביר יעקב' מחדרו ופניו
צוהלות .את כל בניו קרא לסעודת מצווה ואף
את חשובי הקהל הורה להושיב סביב השולחן.
הקרואים לסעודה לא ידעו את סיבתה ,כשם
שלא עמדו עדיין על רזי ההסתגרות שקדמה לה.
איש לא העז לשאול והכל נאחזו בציפייה
הדרוכה ,אולי במהלך הסעודה יסיט 'אביר יעקב'
את הוילון ול ּו כדי טפח .משישבו לסעודה והכל
שותקים ,פנה 'אביר יעקב' לבנו רבינו ושאל:
"בני ,מדוע לא תשאל אותי לסיבת התבודדותי
זה ג' ימים?" ,ורבינו השיבו" :וכי מי יעז לשאול
את אבינו על מעשיו?!"
סיפר 'אביר יעקב' לנוכחים ,כי אגב עומק
עיונו נאחזה בנתיבו קושיה חמורה בתורת האר"י
הק' וג' ימי עמל נדרשו לו עד שהצליח ליישבה

לנכון .ביקש רבי דוד מאביו ,שיגלה לו מה היתה
אותה קושיה ורק לאחר הפצרות מרובות הצליח
לשדלו ,כי מסוגל הוא להבין את הקושיה .נענה
לו אביו ולאחר הסעודה המתיק עמו סוד ושטח
בפניו את הקושיה .קם רבי דוד מעם אביו והלך
לחדרו ואת החדר סגר בעדו .לאחר כשלוש
שעות יצא מחדרו ועלה לעלייתו של 'אביר יעקב'
ובפיו תירוץ הולם ,שלא היה אלא אותו פירוק
שהמציא 'אביר יעקב' בעמל ג' הימים.
השתאה אביו הקדוש מבהירות
הבנתו והחל משבחו בפני אחיו,
אך רבי דוד נענה לעומתו וקרא:
"מור אבי הקדוש! הלא לא נעלם
מידיעתו ,כי כל הספרים ובפרט
ספרי הקבלה מסובבים המה
בקליפות חיצוניות ,הנערמות
בדרכם של ההוגים בתורת הסוד
והם המקשים עליהם את ההבנה.
מור אבי ,בהתייגעו על הבנת
הדברים ,נאבק באותה קליפה
קשה שחסמה את נתיבי ההבנה
בענין הלז .איברא ,משעלה בידו
למגר את כוחה וליישב את הקושי
בדרכו ,שוב נפתחה הדרך לכל
מעיין ועל נק לה יוכ ל ל הבי ן
דברים על בוריים".
יכול היה 'אביר יעקב' להיחשב
לעשיר מופלג ,אם רק היה נוהג
כדרך הבריות לגנוז את אוצרותיו
ולא לחלקם לעניים בו ביום ,אלא שהוא לא חפץ
בקשר כלשהו לכסף ולרכוש .אף מחפציו נהג
לחלק מפעם לפעם למקורביו ולאנשי ביתו,
למזכרת ולברכה.
כשחילק פעם מרכושו למקורבים ולפרנסי
הקהל ,ניגש גם רבינו דוד ,המכונה ’ עטרת
ראשינו ‘ ,שהיה עוד נער צעיר לימים ,וביקש
שיתן לו איזה חפץ למזכרת .ניגש 'אביר יעקב'
אל ארון הבגדים ,הוציא ממנו חלוק ישן שזה
עידן ועידנים לא השתמש בו ,והושיט אותו לרבי
דוד.
כשראה שחלשה דעתו ,כביכול הוא מעניק
לו דבר ישן שאין ראוי להתכבד בו ,אמר לו" :בני
היקר ,באם תחפוץ בדבר חדש ,אתן לך .אך דע
לך ,שהבגד שהענקתי לך הוא דבר של ברכה".
שמח רבי דוד בדברי אביו ,נטל את הבגד מידיו
ושמר עליו כעל אוצר יקר .שנים תחלופנה עד
שיווכח ,לראשונה ,בברכה הגנוזה באותו בגד.
היה זה כש'אביר יעקב' יצא מתאפיללת,
כדרכו להפליג במסעותיו על פני צפון אפריקה,
ואל רבינו הגיע אחד מיהודי הקהילה ,כשהוא
מבוהל וכאוב .במחלה קשה לקה והרופאים נלאו
מלהעלות לה ארוכה .אף מזור למכאוביו אין
הרופאים מסוגלים להמציא לו והוא מפרפר
במלכודת הכאב והחרדה.
התחזק רבינו בכוחו של אביו הקדוש ,הוציא
מארונו את אותו חלוק ישן והורה ליהודי המסכן
שיתעטף בבגד בלכתו לישון .למחרת ,שב אדם
אחר להשיב את החלוק לרבינו .היה זה אדם
בריא ,שזכר ממחלתו לא נותר .זיע“א.

”ויקם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את
יוסף ויאמר אל עמו הנה עם בני ישראל רב
ועצום ממנו הבה נתחכמה לו פן ירבה והיה כי
תקראנה מלחמה ונוסף גם הוא על שנאינו ונלחם
בנו ועלה מן הארץ וישימו עליו שרי מסים למען
ענתו בסבלותם ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתם
ואת רעמסס וכאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ
ויקצו מעל בני ישראל“ (בראשית א ,ח-יב)

ניגש 'אביר
יעקב' אל ארון
הבגדים ,הוציא
ממנו חלוק ישן
שזה עידן
ועידנים לא
השתמש בו,
והושיט אותו
לרבי דוד

שבﬨ שלו>ם ומבורך

‘

’

מעשה בהגאון הקדוש רבי ברוך טולידנו זצוק"ל ששמע על איזו עיר במרוקו שאין בה תלמוד
תורה ,ורצה לנסוע לשם כבר בצאת השבת .במשך יום השבת הרב שכב חולה עם חום גבוה
מאוד ,ובמוצאי שבת קם כארי על מנת לנסוע לאותה עיר .בני ביתו ניסו למנוע זאת ממנו ,שמא
יחלה עוד יותר ,אבל אמר להם הרב 'זה פיקוח נפש ,אני חייב לנסוע' ,וכן היה .כששמעו אנשי
העיר שהרב הקדוש רבי ברוך טולידנו הגיע אליהם ,מיד יצאו לכבודו .התחיל הרב להוכיחם
ולדבר על לבם שיפתחו תלמוד תורה ,למען הילדים יגדלו כיהודים יראי שמים .אבל האנשים
אמרו לרב שקשה להם הדבר ,וגם רבים מהם עוד מעט עולים לארץ ישראל ,ואם כן בשביל מה
לפתוח תלמוד תורה .והנה ,לתדהמת כל הנוכחים ,פרץ הרב בבכי ואמר להם' :אתם לא אשמים,
אני אשם .כי הגמ' אומרת שאדם שיש בו יראת שמים  -דבריו נשמעים ,ואם דברי אינם נשמעים
 כנראה חסרה לו יראת שמים' .וכשמוע הציבור את דבריו ,הבינו כמה הם טעו ,ביקשו מהרבסליחה וכמובן שהקימו תלמוד תורה.
כאשר פוקדים את האדם צרות ופרעניות ,אין לו לבוא חלילה לידי יאוש ,אלא יתחזק באמונה
ובשמחה ,ועל ידי כך יהיה לו קל יותר להתגבר על הצרה שפקדה אותו .אבל אם יפול חלילה
ליאוש ,הרי לא רק שלא יצא מאותה צרה ,אלא נכנס לצרה נוספת ,שעלולה להפיל אותו לעוד
צרות רבות ,ומי יודע מה יהיה סופו .ומספרים על רבי שמחה בונים מפשיסחא ,שהיה נוכח ליד
שפת הנהר ,והנה יהודי אחד החליק לנהר הגועש והיה עומד בסכנת חיים .זעקו הנוכחים
בחרדה  -הצילו! הצילו! היהודי טובע .התקרב רבי בונם לנהר ,וקרא בצחוק לעבר היהודי:
כשתפגוש את הלויתן בקרקעית הים ,מסר לו דרישת שלום ממני! הדבר שעשע את היהודי,
ונתן לו כחות חדשים ,והחל שוב להאבק במערבלת הים ,עד שהצליח להחלץ מהנהר בשלום.
כשיצא מהנהר פנה מיד לרב ואמר לו :הצלת אותי ממות ,אלמלא אמרת את דבריך
המשעשעים ,ודאי הייתי טובע מרב יאוש ובלבול שזרעו בי כל העומדים מסביב בצעקות השבר
שלהם ,ורק אתה בחכמתך הצלחת לעוררני לשמחה ולרצון לחיות .אמר לו הרב :על זה נאמר
"כי בשמחה  -תצאו" כלומר ,על ידי השמחה ,אדם יוצא מכל הצרות ...יש לזכר תמיד ,שכל יהודי
ששמח ,הוא גורם שמחה לבורא עולם ,ויהודי עצוב ,גורם חלילה צער לבורא עולם ,כפי שבאר
המהרש''א את דברי הגמרא במסכת תענית (דף כב.).
כתב בספר "חובות הלבבות" (בהקדמה) :וידעתי כמה שכלים אבדו בעבור המורא ,וכמה
חסרונים גרם אותם הפחד .כלומר ,שאדם לוקח כל דבר ללב ,גורם לעצמו צרות רבות ורעות.
ואמרו על כך משל :בימים קדמונים היה עוף אחד השוכן בחוף הים ,אשר דגי הים היה מזונו
וצדתו ,והנה דיג אחד זרק את חכתו והעלה בה דג אחד .ראה העוף מרחוק את הדג העולה מן
הים על ידי החכה ,ומהר לבלע אותו .אולם ,נתפשה החכה בגרונו ,ולא ידע כיצד להשתחרר
ולהציל את נפשו האומללה .וכשהושיט הדיג את ידו לקחתו ,התנועעה העוף תנועה חזקה בכל
כחו ,וברח לו לנפשו .ומאז פחד לאכול דגים מפני שחשש אולי שוב ילכד בחכה הטמונה באחד
מהדגים ,וכך עמד עד שמת מרעב ...כך גם דומים אותם אנשים שנופלים למשברים ,ואינם
מנסים לצאת מהם ,אלא נכנסים לתוך עצמם ,וגומרים את ימיהם במרירות ודכאון נפשי.
רחמנא לצלן.
מספרים על הגאון רבי יהונתן אייבשיץ זיע"א שפעם שאל אותו שר אחד למה אתם היהודים
גאים ושחצנים?? הלא אבותיכם היו רוכבים על חמורים ,ידוע כי משה הרכיב את אשתו ואת
בניו על חמור ,והמשיח שלכם אתם טוענים שיבוא על חמור .ואילו אתם בדור הזה רוכבים על
סוסים ,ענה לו הרב :גם רכיבתינו על סוסים ,באה לנו בגלל ענווה ,וזאת מפני שהחמורים
הגדולים עלו לגדולה ונהיו שרים ודוכסים

כ>>ל

הספר החדש שכבר כבש אלפי בתים בישראל!

סיפורי 'אור השבת' עכשיו בספר אחד!!

בעריכה חדשנית ומפוארת הכוללת בתוכה למעלה
מאלף סיפורים קצרים ומחזקים לצד ארוכים ומלאי
השגחה פרטית .תוצאה שפשוט תתרגשו מכל רגע...
ניתן להשיג | :נתיבות שדרות אופקים–  | 250-4578757אשדוד– | 250-4775847
בית שמש–  | 257-8707878בני ברק -גל פז -רבי עקיבא  | 88ירושלים -דפוס יגדיל תורה (רח'
עמוס  | )5ירושלים -גל פז -רחוב מלכי ישראל | ירושלים -חנות גרסא רחוב חפץ חיים.
ניתן להזמין בדואר בתוספת של  ₪ 02בלבד ,בפלאפון– 250-4578757

היאך נטלה יוכבד שכר על הנקת
משה בנה ,והרי היתה חייבת
להאכיל בנה ככל אמא וגזל
עכו"ם אסור?
יש להקשות היאך אם המלכות ,אמו של משה רבינו
נטלה שכר בעד הנקתו ,והרי מחוייבת הייתה להניקו
ולהאכילו ככל אמא שמחוייבת להניק את בנה ,ואין אדם
נוטל שכר על דבר שעושה לעצמו ,ואם כן למה לא היה
בזה איסור שגוזלת את בתיה בת פרעה ,וגונבת את
דעתה ,וגזל עכו"ם אסור ,והיתה צריכה להודיע לה
שהוא בנה ,או להניקו בחינם .ויש להביא ראיה לדבר
ממה שכתב הרמ"א (חו"מ סי' פ"א ס"א) אודות מי
שאמר לחתנו תלמד עם בנך ואשלם לך ,שהרי הוא
פטור מלשלם לו ,כיון שבלא"ה מחוייב הוא ללמוד עם
בנו ,וכן ביאר הנתיבות (סק"ב) שאינו משלם לחתנו כי
החתן עושה טובה לעצמו ,ואין אדם משלם שכירות למי
שעושה טובה לעצמו ,ודלא כדברי הקצות החושן
(סק"ד) שחייב לשלם מדין שכירות פועל .ואם כן היאך
נטלה יוכבד שכר על הנקת משה?

בתיה הפקיעה את בנה של יוכבד ממנה
הגאון רבי אלחנן פרץ שליט"א (גיליון מסביב לשולחן שמות
תשע"ב) מתרץ שכיון שבתיה הפקיעה את בנה של יוכבד
ממנה ,שוב לא חל עליה חובת אחריות על בנה ,ולא היתה
מחוייבת בהנקתו ,שילד המופקע מרשות אימו אין האם
מחוייבת בהנקתו.

בתיה נתנה ליוכבד מתנה כדרך המלכים
ליתן בעין יפה
הנצי"ב מוולאז'ין זצ"ל בפירושו העמק דבר פירש "ואני אתן
את שכרך" כך דרך המלכים לשלם בעין יפה ,ולא לגזור
לעשות להם חינם .ופירש הגאון רבי יצחק זילברשטיין
שליט"א שדקדק כן מהלשון "אתן" שמשמעותו בתורת
נתינה ומתנה ולא בתורת תשלום ,ובזה תירץ שלכן היה
מותר ליוכבד ליטול מתנה מכדרך המלכים שנותנים בעין
יפה ,והיה ברור ליוכבד שאפילו אם היתה בתיה יודעת
שיוכבד היא אם משה ,בכל זאת היתה משלמת לה ,כי על פי
ציוויה הניקתו ,ונתנה לה שכרה בלשון מתנה.

בתיה שילמה ליוכבד עבור מזון משובח
לאכילתה שתהיה הנקתו כנאה לבן מלך
עוד מתרץ הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א על פי מה
שכתב מרן החיד"א בספרו "פרי דוד" שבתיה בת פרעה
אמרה הילכי את הילד הזה והניקהו "לי" ,כלומר שתאכל
מזון מיוחד ומשובח כדי שהחלב יהיה מזין ומעולה כנאה
ויאה לבן מלך ,ולכך אמרה "ואני אתן את שכרך" ,כלומר
שכר המזון המיוחד והמשובח ,לפי שבתור אמא רגילה לא
היתה יוכבד קונה ואוכלת מאכלי מלכים יקרים ,וניחא שהיה
מותר ליוכבד לקבל תשלום עבור אותם מאכלים יקרים
שאכלה בשביל להניק בנה כבקשת בתיה בת פרעה.

הספר שכל מלמד ,מרצה ,דרשן וכל בית בישראל חייב לרכוש!

מחיר מיוחד לזיכוי הרבים  ₪ 54בלבד!

ניתן להשיג את הספר ”אשכול יוסף“
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