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אין לקרוא את העלון
בזמן התפילה וספר תורה
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לפי אופק נתיבות
שבת שלום ומבורך
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האם קביעות עתים
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לתורה היא בקביעת שעה

מסויימת ביום דוקא
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" וַ ִּי ְקרָ֥א מ ֹשֶׁ֛ה ְלה וֹ ש ַָ֥ע ִּבן -נ֖ון
ש ַע" (יג ,טז)
יְ הוֹ ֻֽׁ
מבאר רש"י" :התפלל עליו ,יה יושיעך
מעצת מרגלים".
וקשה ,אם משה ידע מכוונתם הרעה של
המרגלים ,מדוע שלח אותם? ואם לא
ידע ,מדוע התפלל על יהושע" ,ה'
יושיעך מעצת מרגלים"?!
-

–

-

א .בפרשתנו ,ארבעה ספרים
בפסוק אחד?
ב .בפרשתנו ,הבן האחר מתארח,
ולא כדי לשבח...
ג .כיצד שני עמודים בתלמודנו,
עושים ”טוב” לפרשתנו?
ד .מצווה בעלת חשיבות ,ויש בה
רטיבות .בפרשתנו.

–

-

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

שאלה לדיון  :השאלה השניה שהאדם נשאל
בבית דין של מעלה לאחר מותו היא :קבעת
עתים לתורה .ומבואר בשו"ע שהאדם צריך
שתהיה לו עת קבועה ללמוד תורה ביום ובלילה.
ויש להסתפק האם צריך לקבוע שעה מסויימת
דוקא ,או שמספיק לקבוע ללמוד בכל יום זמן
מסויים ובכל יום ילמד בשעה שיוכל לפי הפנאי
שיהיה לו באותו היום?
תשובה  :זכיתי להיכנס יחד עם הגה"ח ר' שמואל דוד
פרידמן שליט"א בעמח"ס שדה צופים ,אל הגאון הגדול
רבי חיים קניבסקי שליט"א והעלינו לפניו שאלה זו,
ואמר שצריך לקבוע שעה קבועה שלומד בה תמיד ,ואין
די במה שלומד שעה אחת ביום ,אלא שתהיה בשעה
מסויימת.
ואמר לי הגאון רבי שמאי גרוס שליט"א דכן משמע
באמת מלשון השו"ע או"ח סימן קנה ס"א וז"ל :אחר
שיצא מבית הכנסת יילך לבית המדרש ויקבע עת ללמוד,
וצריך שאותו עת יהיה קבוע שלא יעבירנו אף אם הוא
סבור להרויח הרבה .וכתב המ"ב סק"ד :דעיקר מצות
ת"ת אין לה שיעור וחיובה הוא כל היום כ"ז שיש לו פנאי
וכדכתיב לא ימוש ספר התורה הזה מפיך וגו' כו' ,אלא
הכונה בקביעת עתים לתורה הוא שצריך האדם ליחד עת
קבוע בכל יום שלא יעבירנו בשום פעם ,ע"כ.
ואגב נביא את כל לשונו הזהב של המ"ב בחומר איסור
ביטול תורה :וכשיש לו פנאי והוא מבטל מלמוד תורה
מרצונו הוא קרוב למה שאחז"ל [סנהדרין צ"ט] על
הפסוק כי דבר ה' בזה זה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו
עוסק .ואחז"ל [ירושלמי סוף פ"ט דברכות] ר' חלקיה
בשם ר' סימון העושה תורתו עתים [ר"ל שאינו לומד
אלא בעתות מיוחדות אף שיש לו פנאי ללמוד יותר] הרי
זה מפר ברית ויליף זה מן הכתוב עת לעשות לה' הפרו
תורתך [ועי"ש בפירוש הפני משה] ,ע"כ.
ואמנם אם מחמת טירדה לא עלתה בידו ללמוד באותה
שעה בודאי יש להשלימה לאחר מכן ,כמו שכתב המ"ב
שם :ואם אירע לו אונס שלא היה יכול להשלים
הקביעות שלו ביום יהיה עליו כמו חוב וישלימנו בלילה
וכדאמרינן [עירובין ס"ה] רב אחא בר יעקב יזיף ביממא
ופרע בלילא .ומסיים המ"ב :וכתבו האחרונים שלעולם
קודם שיצא מביהמ"ד שחרית אפילו אם אירע לו אונס
שלא יוכל ללמוד בקביעות ילמוד עכ"פ פסוק אחד או
הלכה אחת ,ע"כ .והוסיף הגר"ש גרוס דברים נפלאים
במעלת קביעת שעה לתורה ,דאיתא בהפלאה דכמו
דקי"ל בהלכות איסור והיתר כל קבוע כמחצה על מחצה
ואינו בטל ,כך בענין זה השעה הקבועה ביום ללימוד
תורה עושה את היום כולו כמחצה על מחצה ,ואין
הולכים בזה אחר רוב שעותיו שעוסק בעניני העולם.

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

שיחו בכל נפלאותיו
שלושה סיפורי השגחה מדהימים
שאירעו בשבוע האחרון:
הישועה בזכרון משה
אני רוצה לספר כאן שהתפללתי בבוקר
באיזה בית המדרש ,לכן לא זכיתי לשמוע את
כל קריאת התורה אלא רק את חמישי ,ואני
בדרך כלל משתדל לשמוע את כל קריאת
התורה ורציתי לשמוע כעת את כל קריאת
התורה ,וחשבתי ללכת אחרי זה ל'זכרון
משה' ,אבל כוון שהזמן התאחר הלכתי לביתי
לסעוד עם בני המשפחה את סעודת השבת,
ואחר כך אני אלך ל'זכרון משה'.
בסוף התעייפתי וישנתי אחרי הסעודה,
והיה ממש מאוחר  -כשעה לפני השקיעה
חשבתי שזהו אני לא אספיק ,וחשבתי לנסות
למצוא משהו .הלכתי לכוון 'זכרון משה' וכל
הדרך הת פללת י למצ ו א קר י את הת ורה ,
ושהקריאה תהיה מלאה ושלימה ,ושיהיה
בעל קורא טוב.
אני נכנס לזכרון משה והנה באופן נדיר ,אני
מוצא קבוצה שחפשו מנין לעשרה כדי לקרוא
בתורה ,וברוך השם זכיתי לשמוע את כל
קריאת התורה ,ואפילו שהייתה פרשת נשא
שיש בה למעלה ממאה ושבעים פסוקים ,אבל
זכיתי בזכות התפילה הקטנה הזאת שאמרתי
בדרך! (”קו ההשגחה”)

הניסים מאחורי מתקפת הרקטות מעזה
בשבוע שעבר ביום שלישי בשעה שבע
בבוקר זה התחיל .מטח של רקטות עפים
לעבר מדינת ישראל אזעקות בכל הדרום
כולו.
בל נשכח שבשעה זו ,בד בבד ,מתחילים כל
ילדי הגנים והבתי ספר את לימודיהם ,וארגוני
הטרור בעזה חשבו לנסות ולבצע את זממם
בזמן מתאים זה.
אך ,שלא כצפוי ,נס משמים .הרקטה נפלה
בגן ילדים ,בחצר איפה שכל הילדים משחקים
אבל השעה הייתה שבע בבוקר עשרים דקות
קודם שפותחים את הגן .ואחר כך גם נורתה
רקטה ונפלו רסיסים על גג בית ספר ששהו
במרחב מוגן .שני מעשים אלו אירעו בעיר
שדרות.

מחשבה הקב”ה מצרפה למעשה
שלום וברכה .לפני חג השבועות מפרסמים
בדרך כלל את הסגולה של הצדיק רבי חיים
פלאג'י כסגולה שהיא מועילה לבנים צדיקים.
אני גם בדרך כלל משתדל מתי שאני יכול
לתרום את הסכום הזה לצדקה .גם השנה
חשבתי שבערב חג השבועות אגש לאחד
הדוכנים שמתרימים ואתרום.
הייתה לי מחשבה טובה ,אבל הייתי עסוק
בטרדות אחרות לחג לנסוע לעיר אחרת וכו',
ולבסוף לא יצא לי לתרום .יום אחרי שבועות
חשבתי אולי אני אשלים את זה .והנה אח"כ
מגיע אלי חבר שהזמין משהו לערב שבת,
הזמנה מכובדת והוא מושיט לי את הכסף ואני
ס ופר א ו ת ו  ,ו ח וש ב כמ ה צ ר יך לה פר י ש
ונדהמתי שהסכום של המעשר זה בדיוק מאה
וארבע שקלים ובדיוק זה הסכום שרציתי
לתרום ,והקב"ה שלח לי את הכסף כדי לשלם
את החוב שלי”( ...קו ההשגחה”)

’

‘

קוראים -כותבים
כל אחד והניסיון שלו בשמירת השבת
כולנו יודעים שאסור לעבוד בערב שבת וכל
העובד בערב שבת בשעות הסמוכות לשקיעה
אינו רואה סימן ברכה ממלאכתו ובפרט שיש
חשש של חילול שבת.
מסופר על רבי אריה לוין שבערבי שבתות
נהג לסובב בין בעלי החנויות ולזרז אותם
לסגור את החנויות לקראת שבת כדי שלא
יעברו על חילול שבת הם
והקונים.
באחת השבתות כשהגיע עת
כניסת השבת ראה יהודי שהמשיך
למכור וחנותו היתה עמוסה קונים
הממתינים .וניכר לכל שהמוכר לא
מתכונן כלל לנעול את החנות
לפני כניסת שבת ,רבי אריה ראה
את היהודי עומד להכשל בחילול
שבת נכנס פנימה לחנות והניח
את השטריימל על הדלפק וישב
לנוח ,ראה אותו בעל החנות
מופתע ואמר לו כבוד הרב מדוע
כבודו ב א אל י ב שעה כל כ ך
מאוחרת לפני כניסת שבת?
אמר לו רבי אריה לוין בלב
אוהב וכואב מה אומר לך ,אתה
עומד בפני נסיון גדול של כסף,
אבל שבת זה שבת ,לא ישווה לה
כל הון שבעולם! אולי תרויח מאה
או מאתיים אבל תפסיד הון שלם .בעל החנות
חשב רגע הסתכל בעיניו של הרב המתין שניה
ואמר כבוד הרב צודק ,יש לי יסורי מצפון שאני
עושה זאת ,ואני לא אמשיך לחלל שבת בפרט
שאתה מצטער ואני לא רוצה לצער אדם כמוך
ומיד פיזר את הקונים וסגר את החנות.
אמר רבי אריה ברוב ענוה אשריך יהודי
יקר ,אני לא יודע אם הייתי עומד בנסיון של
הפרנסה כמוך .הזכות שלך גדולה מאוד
ובוודאי שתיתן לך ברכה בפרנסתך כיאה
לשומר את השבת .כך כל יהודי יכול להרויח
את כל עולמו במעשה קטן של שמירת שבת.
הסיפור הבא הגיע למערכת ‘אור השבת‘
ובו משתף אותנו קורא יקר בהבנה שהקב“ה
מסדר את כל העניינים מלמעלה ,ולמטה אין
כל יחס למה שאתה מתכנן:
ברצוני לשתף אתכם בסיפור השגחה
פרטית מדהים שרק בסופו נוכחתי לדעת שרק
ה‘ יתברך מכוון את האדם ואת צעדיו ,ובעיקר
על עניין חשיבותה של השבת.
זה קרה לפני כמה שנים ,כשביתי הייתה
בת שנתיים ,קבלנו מכונת כביסה חדשה עקב
התקלקלות המכונה הקודמת ,וזה בא באריזת
קלקר שביתי ואחיה כילדים שיחקו ופוררו
בחצר .הבת מתוך סקרנות רצתה כנראה לבחון
מה יקרה אם תכניס כדור קלקר לאוזנה ,וב“ה
שראיתי זאת ומיד נלקחה לרופא שעם כלי
שדומה לצבת הוציא לה .דא עקא ששבוע
אחרי כן ביום שישי לאחר טרחות בישולי

השבת ונקיונות הבית שוב דחפה הילדה כדור
מחומר הקלקר ואני בראותי את הכדור עמוק
בתוך אוזנה ,ולאחר שהודתי באשמה התחלתי
להתייעץ טלפונית מה לעשות במצב כזה.
אימי התקשרה לקרוב משפחה שהוא
רופא ילדים והוא טען שיש עוד שלוש שעות
לשבת ויש זמן לכן כדאי ליסוע למיון ,אשתי
מאוד הצטערה כי כבר בשלה ,והיינו מוכרחים
ליסוע לשבת אצל ההורים כי זה
היה קרוב יותר לבית החולים.
מה עם מי שטרח בערב שבת?
חשבנו אבל אכן כן נוכחנו לזה,
פרטים בהמשך הסיפור...
כשהגענו להורים ,לפני צאתי,
אחי (שהיה רווק באותה תקופה)
אמר לי ” :תנסה לחשוב למה ה ‘
שלח אותך לשם“.
נסעתי עם הילדה ,כשהגעתי
כשעתיים לפני כניסת שבת,
כמובן מטבע הדברים של בית
החולים -מתעכבים ומתעכבים
ואז הגיע הרופא ,כיפה קטנה על
ראשו ובדק את הילדה ולאחר
שבררתי איתו הגענו למסקנה
שזה ספק פיקוח נפש בגיל כזה,
בגלל שכבר נכנסה שבת,
ואשרתי לו לשאוב את הכדור
מאוזנה ,הוא שאב וגילנו
שהכניסה שני כדורים!.
אמר לי הרופא שכעת הוא יכתוב את
דיווח הטיפול בגיליון הרפואי שלה ,אמרתי לו
” זה לא קשור לפיקוח נפש ,תשתמש בעובדים
הגויים “ ,חשוב לציין שמדובר בבית חולים
ששומר הלכה.
ואז הוא ענה לי” :מה פתאום?? וכי אפרנס
את הערבים האלה?! וכי אתן להם יחס?? “,
אמרתי לו ” תשמע ,אם תחלל שבת זה יותר
גרוע ,ואדרבה! תנצל אותם כדי להמנע מחילול
שבת ונמצאת עושה על חשבונם! הם ממילא
יקבלו את משכורתם ממעסיקיהם אבל אתה
תציל את עצמך!“.
לאחר עוד כמה משפטים על חשיבות
השבת ,נגשנו יחד למזכירה הערביה שישבה
שם ,והוא הקריא לה מה לכתוב בתיק הרפואי .
ואז אמר לי לפני כן ” אני לא מאמין שאני
עושה זאת ,אני כאן כעשר שנים וזו הפעם
הראשונה שאני עושה כך “!! .אמרתי לו
” עכשיו הבנתי למה בורא עולם שלח אותי
לפה!!!“ .כל הסיפור והטירטורים היו כדי לחזק
את הרופא הזה בשמירת השבת לאחר כעשר
שנים שכך כתב גליונות בעצם השבת על
דברים שאינם בגדר פיקוח נפש ,ואחרי
שחזרתי רגלית לבית הורי ,הבנו אשתי ואני
שמי שטרח בערב שבת אכן זה לא לשווא כי
טרחנו וזכינו עקב כך ”לאכול“ חיזוק שמירת
שבת שגרמנו ליהודי! שזה חשוב לנו מכל
מאכלי העונג השבתיים כמובן...

אשרתי לו
לשאוב את
הכדור
מאוזנה ,הוא
שאב וגילנו
שהכניסה
שני כדורים

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‘

’

‘

”למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי
והייתם קדושים לאלוהיכם“ (במדבר טו ,מ)

או בפקס:

80-7743098

סיפור טרי משבוע שעבר

קודם שנתחיל עם הסיפור המרגש ,נפתח
בסיפור שהוא בעצם הקדמה.
ביום שלישי שעבר ,כמו שידוע לכולם
ארגוני הטרור בעזה ’ החליטו ‘ להבעיר את
הדרום וירו ללא מבחין רקטות לכל עבר,
הרקטות הסתכמו בקרוב למאה רקטות החל
משבע בבוקר עד לחמש לפנות בוקר -פחות
מעשרים וארבע שעות.
ישובי עוטף עזה ,שה ‘ ישמור
עליהם מכל צרה ,זכו לניסים גלויים
באותה מתקפה .בטיל שפגע ישיר
בתוך הבית ,שבאותו זמן באורח
ניסי בני המשפחה לא שהו בבית,
ובכך ניצלו חייהם.
אך זמן מה לאחר מכן ,השעה
היא חצי שעה לאחר חצות ,דהיינו
שתיים עשרה וחצי בלילה ,תושבי
נתיבות עדיין לא מעכלים את
האזעקה הראשונה ,ואיך שעלו על
המיתה לנום את שנתם ,נשמעת
אזעקה ברחבי העיר ,רקטה שנורת
נופלת ישירות בתוך מגרש בעיר.
אך הנס הגדול ביותר ,שאירע
באותו זמן היה כך:
באזור המגרש ,יש בית כנסת
על שם הצדיק רבי חיים פינטו
זצוק “ ל ,ששם ישבו ושמעו שיעור
קב וע של דף היומי המתקי י ם
במקום.
באורח ניסי הם סיימו את השיעור רבע
שעה יותר מוקדם .דהיינו במקום בשתיים
עשרה וחצי הם סיימו בשתיים עשרה ורבע,
ויצאו לכוון ביתיהם ,דרך המגרש שבו נפלה
הרקטה .אילו חלילה היו שם רבע שעה יותר
מאוחר מה היה קורה? מיותר לכתוב...
הסיפור הבא ,שמוכיח גם על עצם התורה
שה י א מ ג נ ה ו מ צל ה  ,א יר ע ב ד יו ק ל פ נ י
כשבועיים בערב שבת קודש פרשת נשא:
מספר אחד המורים בתלמוד תורה חשוב
בירושלים ,שיש לו תלמיד בכיתה שבה הוא
מלמד ,שבביתו ערכו מבצע ,מי שקם בשבוע
שאחרי שבועות מוקדם ,כלומר בשעה חמש
בבוקר ,יקבל תמורה גדולה עבור כך.
יום ראשון האבא שואל את הבן ,להעיר
אותך? והבן אומר לו לא .וכך יום שני הבן אומר
לו לאבא לא להעיר אותו .וכן יום שלישי רביעי
וחמישי.
ביום חמישי בלילה הבן חשב קצת ואמר
לאביו ” :תשמע אבא ,מחר זה היום האחרון
שאפשר לממש את המבצע ולכן תעיר אותי
בחמש בבוקר ,כדי שאשב ללמדו איתך“ .אותו
יום זה היה יום שישי ,ערב שבת ,פרשת נשא,
כאמור.
הילד ישן בחדר הממ“ד (מוגן מפני טילים),
מתחת לחלון .חלון של ממ“ ד לא שוקל פחות
מחצי טון ,אני לא ממליץ לאף אחד שזה יפול
לידו ...לא עליו ...ואז נדבר ,אם תוכל כמובן...

הבן קם בחמש בבוקר מתארגן מתלבש,
איך שהוא שם את הגרביים הוא שומע בום
מחריש אוזניים .הוא ואביו מחפשים את מקור
הרעש אך ,ללא מציאה.
שתשמעו את המשך הסיפור ,אני צריך
להכניס קצת רגיעה ,שלא תפלו מהכסא...
אני רוצה שתשמעו דבר אדיר ,אותו אומר
דוד המלך לקב“ה ,ומה הקב“ה אומר לו בחזרה.
אני אומר מראש ,אם זה לא היה
כתוב מפורש בגמרא ,לא הייתי
כותב זאת...
הגמרא במכות (דף י ‘) אומרת
כך :נאמר בתהילים ” שמחתי
באומרים לי בית ה‘ נלך“ ,בא דוד
המלך לפני הקב“ה ואמר לו עם
ישראל שמחים ומחכים שאמות
שאז יבוא שלמה בני ויבנה את
בית המקדש ,וכך יוכלו להקריב
קרבנות ,עולות וזבחים,
ובעקבות כך ” שמחתי באומרים
לי “ ,אני שמח בכך שהם כל כך
מצפים ליום המיוחל הזה שבו
יבנה בית המקדש ויחזרו
הכהנים לעבודתם ולווים
לדוכנם.
אומר לו הקב“ה דבר מבהיל!!:
” דוד ,אל תחשוב לרגע שזה
ממש יועיל לי ,כי טוב לי יום
אחד שאתה תלמד בשבילי יותר ממאה עולות
וזבחים שיעלה לי שלמה בנך שיבנה לי בית
המקדש“.
אתם קולטים? הקב “ ה מעריך את לימוד
התורה פי אלף על עולות שמקריבים לו בבית
הבחירה ,הלא הוא בית המקדש.
אז בא נעשה חשבון פשוט ...אדם שלומד
תורה בשבת שזה פי אלף מיום חול ,ויום חול
זה פי אלף מעולות בבית המקדש ,אתם יודעים,
כמה יוצא לנו שכר לימוד בשבת ,לעומת עולות
בבית המקדש?
אז כך ,במילים יוצא לנו :מיליארד עולות
בבית המקדש .במספרים .0,111,111,111 :לא
חבל לפספס מיליארד עולות בעד יום אחד של
לימוד ביום שבת קודש!! חומר למחשבה!!
ולהמשך הסיפור ,בבקשה לתפוס את
הכסא:
האבא והבן מחפשים אחר מקור הרעש
ומחליטים להכנס לחדר הממ“ ד ,בו ישן הילד
המתוק שעומד כאן ליד אביו ...ומה שעיניהם
ראו ,ליבם לא האמין.
חלון הממ“ ד נחת על הכרית שלפני רבע
שעה ראשו של הילד הצדיק ישן באותו רגע,
ופשוט ני צל  .בזכות מה ? בזכות התורה
הקדושה .שאם חלילה וחס הילד לא היה קם
לא היינו מדמיינים מה היה קורה.
לכן ,עלינו לקחת לעצמנו מוסר מדברים
אלו ולהשקיע יותר בלימוד התורה בכלל,
ובפרט ביום השבת ,חיילך לאורייתא!

רקטה שנורת
נופלת
ישירות בתוך
מגרש בעיר.
אך הנס
הגדול ביותר,
שאירע
באותו זמן
אירע כך

שבﬨ שלו>ם ומבורך

’

‘

הגמרא במסכת פסחים מספרת על נוכרי אחד שבא לרבי יהודה בן בתירה והחל לועג לו הרי
כתוב בתורתכם ''זאת חוקת הפסח כל בן נכר לא יאכל בו'' ואתם אפילו קבעתם שלט גדול
בעזרה שמזהיר נכרים מלהיכנס לביהמ''ק ,ומה אתה חושב שאתם מקיימים את הציווי הזה? לא
רק שנכנסתי פעמים רבות ,אלא שבכל פסח אני נמנה על קרבן פסח ואוכל את החלקים
הטובים והמשובחים ביותר .וגם השנה בע''ה אלך לשם ואצליח לרמות את חכמי ישראל .אמר
רבי יהודה בין בתרה כל כך הצלחת?? האם באמת נתנו לך מהחלקים המשובחים של הכבש??
האם נתנו לך מן האליה? לא ,אמר הגוי ,זה עדיין לא זכיתי לאכול אמר לו רבי יהודה א''כ מי
רימה את מי אתה את חכמי ישראל או הם אותך?? הם ידעו שאתה לא יהודי ולכן לא נתנו לך
את החלק המובחר ביותר בפעם הבאה שתלך תבקש בשר האליה ותראה אם יתנו לך .הגיע
פסח ,הלך הגוי לירושלים כמנהגו מימים ימימה ,והפעם עמד על שלו שהוא רוצה דווקא את
האליה ,התפלאו חכמי ישראל על האדם הזה הרי האליה מקריבים ע''ג המזבח! אמרו לו מי
אמר לך שאוכלים אליה? אמר להם רבן של כל ישראל רבי יהודה בן בתירה .התפלאו האם כך
אמר? ואם אמר כך למה התכוון? אולי ביקש להזהירם מפני נוכל זה? חקרו ודרשו והתברר
שאמנם גוי הוא זה ,והרגוהו .ושלחו לרבי יהודה אשריך שאתה בנציבין ומצודתך פרושה עד
ירושלים!!
הגמרא בחולין מספרת שפעם הזמין הקיסר את רבי יהושע בן חנינה לארמונו ואמר לו ברצוני
להכין סעודה לאלוקיכם .חשב הקיסר שרבי יהושע ישמח ,אמר לו רבי יהושע לא תוכל לעשות
זאת! אמר לו הקיסר האם אוצרותיו של מלך רומי לא יספיקו לכך? אמר לו רבי יהושע אמנם
לא ,זה לא יספיק אפילו לחיילותיו של המלך!! ואעפ''כ התעקש הקיסר .אמר לו רבי יהושע
צריך מקום רחב ידיים כמו שפת הים ,תערוך שם שולחנות באורך של קילומטרים ,וכולי האי
ואולי ,חצי שנה טרחו להכין הסעודה .אלפי טבחים ,עבדים ,מלצרים ,ועל כולם הקיסר משגיח.
ביום המיועד החלה לנשוב רוח צפונית מערבית קלה עד מתונה שהחלה להתחזק מרגע לרגע
עד שטלטלה את כל הסעודה לים הגדול .הקיסר לא התייאש עבד עוד חצי שנה במלוא המרץ,
הגיע החורף ביום המיועד כשכבר הכל היה מוכן החלה לרדת סופת גשמים שסחפו במים
אדירים את כל הכבודה אל הים .צללו כעופרת במים אדירים ,אמר רבי יהושע לקיסר אלו כמה
משרתים של המלך שבאו לטאטא ולשטוף את הרצפה לפני שיבואו האורחים והם לקחו את
חלקם בסעודה אמר הקיסר אם כך איני יכול להכין לו סעודה.
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.

מעשה במגיד מדובנא שיום אחד ראה ילד צעיר שמוליך את אביו העיוור לבית התמחוי שבעיר,
לאכול כדרך העניים .שאל אותו המגיד 'למה אתה לא הולך לתלמוד תורה?'' .אני צריך לדאוג
לאבי לקחתו לבית התמחוי ולהחזירו' ,ענה הילד .אמר לו המגיד 'ואם אני אדאג לכל מחסורכם
ואביך יחיה על חשבוני  -אתה מוכן ללמוד תורה?'' .בוודאי' ,ענה הילד .שאל המגיד את האבא
אם הוא מוכן לכך ,והאב הסכים בחפץ לב .מאותו יום החל הילד ללמוד בשקידה רבה ועצומה.
ולימים נודע שמו בישראל  -רבי שלמה קלוגר.

שראש המדרשייה התקשר...

"רציתי להודות לכם על הספר המחזק" ,נפתחה השיחה בטלפון לפני זמן מה.
בקו דיבר ראש מדרשיה גדולה בצפון הארץ ,שמחזירים את בחורי החמד ,הטועים בדרכם לדרך
התורה והישר ,וכך התנהלה השיחה" .רציתי לומר לך דבר אחד ,אולי זה יעניין אותך אולי לא ,אבל
במקום שאני מוסר שיעור בכל יום שישי ,הבחורים לא מוכנים (!!!) להתחיל את השיעור הקבוע בלי
שאני מקריא להם סיפור במצב הטוב ,ובמצב הלא טוב ,זה "סיפורים" ,מתוך הספר שלכם וכך
אנו בעצם פותחים את השיעור השבועי הזה .אני ממש רוצה להודות לך על כך ואשמח אם תשלח
אלי בתשלום כמובן ,כשלושים ספרים מהחלק החדש שיצא ,שיהיה לבחורים" .שיחת טלפון
כזאת מרגשת לא מגיעה למערכת כל יום .התשובה שהשבנו לאותו ראש מדרשיה הייתה שהכל
יהיה אי"ה תלוי בסייעתא דשמיא של היענות הקוראים להוצאת הספר.
כדי שנוכל לספק את אותו ראש מדרשיה ,ועוד מאות ואלפי קוראים אנו זקוקים לכם
קוראים יקרים וחשובים אנא ,תעזרו לנו ככל יכולתכם ,ומשמים ישלמו שכרכם.

פלאפון– 250-4578757

צ"ע היאך אמר רבי יוחנן על זכריה בן
אבקולס שענוותנותו החריבה את ביתנו
ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו,
וכי אין זה לשון הרע ורכילות?

רבות נפלאתי ,כי בספרים הרבה תרתי ,למעלה ממאה ספרים ,חיפוש
אחרי חיפוש למצוא לאיזה פרשן או דרשן ,חדשן או אספן ,שיעמוד
על מבוכה זו היאך עמד רבי יוחנן ודרש כך על רבי זכריה בן
אבקולס ,שבודאי היה אחד מגדולי הדור ,אם לא גדול הדור ממש,
וכמבואר בפירושם של הגר"א והחת"ס שכוונת רבי יוחנן היתה
שענוותנותו של רבי זכריה היא שהחריבה את בתינו ,כי דיני נפשות
מתחילין מן הצד ,כלומר שתחילה הקטן מחווה את דעתו ,כי אם
הגדול יחווה דעתו תחילה ,אם יחייב נמצאו שאר החכמים לא מזכים
אותו" ,משום לא תענה על ריב" ,ודרשינן לא תענה על רב (גיטין
נט ,).וכאן נהג רבי זכריה בן אבקולס בענווה גדולה ,שלא החזיק עצמו
לגדול הדור ,ופתח תחילה ,וכיון שכבר הורה שלא להורגו ,לא רצו
שאר החכמים לחלוק על דבריו ,ועל ידי זה חרב בתינו ונשרף היכלנו.
ומבואר מזה שרבי זכריה בן אבקולס היה גדול הדור ,ומדור התנאים
היה ,ואם כן היאך רבי יוחנן אומר עליו דברי גנאי אלו כאילו לא חרב
החורבן מפני עוונות הדור ,אלא רק בגלל ענותנותו ,שכביכול היה
ענווה פסולה ,וגם תמוה למה חותמי התלמוד הכניסו מעשה זה
בשמו המלא של רבי זכריה ,ולא העלימו שמו ,כל זה אומר דרשני.

נאמרו הדברים לתועלת שלא ילמדו
משיטתו שנתיירא להכריע הדין במקום
סכנה

בפשטות נראה שכוונת רבי יוחנן היתה לתועלת כדי להורות
לדורות הבאים דרך בהוראה ופסיקה ,שלא יטעו הרבים
ללמוד מדרכו של רבי זכריה בן אבקולס שנתיירא להורות,
ובכוונה כתבו מסדרי הש"ס את שמו ולא העלימו זאת ,כדי
שפוסקי הדורות ,לא יטעו לאחוז בשיטתו של רבי זכריה בן
אבקולס ,שדבק בדרך של שב ואל תעשה אף במקום סכנה,
ובפרט שיש בדרך זו חשש שפיכות דמים כמו שאירע לבסוף
באותו מעשה של בר קמצא.
עלה בדעתי בס"ד לבאר ,שלא היה כאן ממש לשון הרע ,כי
עיקר גנותו של רבי זכריה בן אבקולס היה במה שלא הרג
לאותו אדם ,וכמו שדקדק רש"י ,ולא משום שלא הקריב את
קרבנו ,וממילא לא הוי כל כך גנות כי אדרבה כל ענווה
במקום כזה שלא להוציא אדם מישראל להורג ,בדרך כלל
ראוי הוא וטוב ,דאיתא במסכת מכות (ז ).סנהדרין ההורגת
אחד בשבוע נקראת ב"ד חבלנית ,רבי אליעזר בן עזריה
אומר אחד לשבעים שנה .רבי טרפון ורבי עקיבא אומרים
אילו היינו בסנהדרין לא נהרג אדם מעולם ,רשב"ג אומר אף
הן מרבין שופכי דמים בישראל .ומסתבר שרבי זכריה לא
הרגו ,משום שהיה זה לדעתו חשש רחוק שבשביל אדם אחד
יפתח המלך במלחמה וגירוש ישראל ושריפת המקדש.
וממילא דברים אלו אינם בגדר לשון הרע ,דהוי כמו שאומר
על חכם שטעה בהלכה ,דאין זה לשון הרע ,רק מחלוקת
בהלכה ,כמו כל המחלוקות בש"ס.
ניתן להשיג את הספר ”אשכול יוסף“
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