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הידעת?
דבר הפרשה
"ויעשו בני ישראל ככל אשר צוה ה' את משה כן עשו"
סיפר הרב אלימלך בידרמן שליט"א :בוא וראה כיצד הכל בהשגחה עליונה מדוקדקת על כל
אחד ואחד מה יהיה עמו .שמעתי ממכירי בעל המעשה והוא מתושבי העיר ביתר עילית ,שאחד
מבניו היה זקוק לבדיקת עיניים לצורך הזמנת משקפיים ,וקבע תור לבדיקת עיניים בחנות
'אופטיקה' מפורסמת שברחוב מלכי ישראל בעיה"ק ירושלים .
בהגיע היום המיועד נסעה אם הילד עם בנה באוטובוס מביתר עילית לירושלים .והנה ,מחברת
האוטובוסים נשלחה הודעה לנהגים ,שמאחר והדרך הרגילה עמוסה ופקוקה ברכבים על כן הם
מורים לעובדיהם לנסוע מדרך פלונית שכעת היא הקצרה יותר' .משום מה' נהג האוטובוס
התעקש שלא לשמוע בקול החברה ,והמשיך בדרכו הרגילה .ואכן ,דרכו נמשכה עד כשעתיים,
ובעודו בדרך התקשרו אל חנות האופטיקה להודיע שהם מאחרים ,והם ענו שאיחרו את המועד
וכבר נסגרה האופטיקה .
צער רב הצטערה האשה על כמה וכמה קשיים שעברו באותו היום ,כי גם סידור הילדים אצל
'בייביסיטר' לא עלה בנקל ,גם טלטולי דרך קשים ,ועל כולנה – לא עלה בידם לעשות את
הבדיקה הנצרכת .אך אחר כמה ימים נודע כי אחד מהעובדים לקה ב'-קורונה' ל"ע ,וכל מי
שהיה בחנות באותם ימים צריך להיכנס ל'-בידוד' לארבעה־עשר יום .באותה שעה אמרה האם:
"אני בכיתי על 'בידוד' באוטובוס למשך שעתיים ,ומן השמים חסכו ממני 'בידוד' של  14יום ".
מאידך ,אחת מתושבי שכונת רמות שבעיה"ק ירושלים נכנסה עם שני בניה ,בחור וילד ,לאותה
אופטיקה ,ועל שלושתם נגזר להיות בבידוד ,והיא אומרת שאינה יודעת בעצמה מדוע נכנסה
לשם כי מעולם לא היתה שם לפני כן ,ומעולם לא עלה על דעתה להזמין דווקא שם משקפיים.
אך הקב"ה מסבב את האדם ומוליך אותו למען יבוא עליו את אשר נגזר מלעילא(.הובא בעלון
חסדי שמואל).

כח האמונה גם בזמן הקורונה!
אחד מקוראי 'הפותח' משתף אותנו בסיפור הבא:אמי שתחי' הינה בעלת עסק .זמן קצר מאוד
לפני שהתחיל כל הבלגן עם הקורונה ,היא קנתה סחורה בסכום גדול מאוד.
לא יודע כמה בדיוק ,אבל בטח מדובר על  30,000ש"ח ,אולי  50,000ש"ח .וזו בהחלט השקעה
רצינית יחסית לעסק שהיא מנהלת ,שמצפים לכסותה מהר ולהשאר עם רווחים.היא קנתה את
הסחורה במקום שהיא כבר קנתה שם מספר פעמים בעבר .הפעם עשו לה מחיר ממש טוב ,ולכן
היא קנתה הרבה סחורה ובסכום גדול.והנה ,לאחר כמה ימים התקשרה אליה המזכירה של
אותו מקום ,והודיעה שבעלי העסק התחרטו לפתע ,באופן מפתיע ולא מקובל ,ואמרו לה להודיע
שהם דורשים על הסחורה פי  7ממה שסוכם…
ואם היא אינה רוצה ,שתחזיר את הסחורה ותקבל בחזרה את הסכום ששילמה!…זה היה פשוט
הזוי! אמי היתה בהלם מההתנהגות הזו .אבל הוריי התייעצו עם רב ,ולבסוף הוחלט להחזיר את
הסחורה .במשך שעות היא עבדה לארגן את החזרת הקניה ,כמובן עם הרבה רגשות צער,
תסכול ועלבון ,מהתנהלות בעלי העסק הנ"ל.אבל היום היא מברכת! מודה לה' על שהציל אותה
מהוצאת הסכום הזה…
מיד לאחר שהחזירה את הסחורה ,פרצה בהלת הקורונה .אם הסחורה הייתה נשארת אצלה,
היא לא הייתה מצליחה למכור ונתקעת עם הוצאה כספית עצומה ללא כיסוי ,דבר שיכול היה
לדרדר את העסק כולו.

שו"ת עם הרב מוצפי שליט"א

הילולת שמואל הנביא!
מנהג קדמון היה בירושלים לעלות על
קברו של שמואל הנביא ביום פטירתו כ"ח
באייר .בספר 'שאלו שלום ירושלים' שי"ל
בשנת ת"ס מתואר" :כל שנה בכ"ח באייר
הולך הנשיא של ספרדים על קבר שמואל
הרמתי ועמו כל איש אשר נדבה רוחו,
ולנים שם עם עוד ת"ח כל הלילה…
והנשיא אומר התפילה בבכיה גדולה ,עד
שכולם בכו בבכיה כזו גדולה ,שאם היה
לאדם לב אבן הוא היה נימוח ,אחר כך
התפללו… וישבו ללמוד ספר שמואל.
בחצות הלילה כיבו את הנרות ,ישבו
בחושך ,ועשו תיקון חצות בקול בכי .אחר
שגמרו למדו מעט זוהר ,ושתו המשקה
קֹופי חמה… גם אכלו ביסקוטין
שקורין ִ
ומיני מתיקה"…
רבי עובדיה מברטנורא מספר" :ומדליקין
אבוקות גדולות מלבד מה שמדליקין נר
תמיד… שאומרים שהרבה עקרות נפקדו
וחולים נרפאו בנדר שהתנדבו שם" .כמו
כן נהגו להביא את הילדים להסתפר
בקבר ,ואת השער היו שוקלים ונותנים
תמורתו כסף לשמן ונרות ושאר צרכי
וחלקו לעניים.וכן מעיד
המקוםֶ ,
המהרלב"ח" :נהגו שהנודרים לאדוננו
שמואל באים לבית ציון הנביא ע"ה,ובכסף
הנדרים מדליקים שמן לכבודו ואת הנותר
נותנים ביד הנאמן על ההקדש והוא מחלק
אותו" .וכותב על כך" :כנראה שזכה לזה
הנביא שמואל ,מפני שלא היה נהנה
מאחרים בכל ימיו כמו שהעידו עליו ,לכן
ה' זיכהו לזכות את הרבים ,שיעשו מצוה
מנכסיהם וידורו נדרים לשמו ,וכך הורגלו
רבים".
במהלך השנים התנכלו הערבים להילולא
זו ,ואסרו על היהודים להכנס לקבר
ולהתפלל בו .הם אף אטמו את מערת
הקבורה והקימו במקום מסגד גדול.
תקופה מסוימת הצליחו היהודים לבטל
את האיסור בעזרת שוחד וחידשו את
ההילולא ,אך לאחר זמן שוב נמנעה מהם
הכניסה לקבר ,וההילולא בוטלה ,ואילו
העולים הבודדים שכן הגיעו למקום
להתפלל נאלצו לשלם לשומרים דמי
כניסה(.דרשו).

.1אני מוכר מוצרי חשמל וטלפונים המחיר למזומן ולאשראי שונה .לדוגמא מזומן  400באשראי  .500האם נכון הדבר שיש איסור ריבית דרבנן
לקנות באשראי .ויש לי בעיה למכור כך?
אין בזה משום חשש ריבית ,כי המחיר הוא  ,500ומי שנותן הכל במזומן מקבל הנחה .וכן הסכימו הפוסקים.
.2אשתי עשתה קמיע ושמה ביד חולצתי קשור מ 2צדדים חזק ,הקמיע "שיעשה כרצונה" וכן קמיע שכתוב שמות מלאכים "ובשם" גם על בד
מהחולצה ,הבעל גילה זאת במקום מוחבא איך לבטל הקמעות ומה דינם?
להניחם בעטיפה תוך עטיפה ולטומנם באדמה.
.3בכפר נחום ליד הכנרת יש בית כנסת יהודי עתיק שנמצא בסמוך לכנסייה ובבעלות הכנסייה וגובים דמי כניסה  5שח ממי שרוצה להכנס
האם מותר לשלם להם?
אסור להתקרב אליהם ,גזלנים טמאים השתלטו על אדמות ישראל .שם קבורים צדיקים גדולים שינקמו מהם.
.4מה עושים כשיש בשבת נמלים על שיש במטבח? במידה ונזיז אותן ימותו אבל מפריעות ליכולות להגיע לאוכל וכו
תנשוף עליהם בפיך הצידה.
.5יש כיום סוג של בד עם פייטים מתחלפים שכאשר מחליקים את היד על הפייט הבד מתחלף לצבע אחר,
האם בשבת יש איסור לעשות זאת כיוון שמתקבל צבע אחר?
אם מתכוון לשנות הצבע אסור ,אמנם כאשר אינו מתכוון לכך ואינו מעונין בו ,מותר להשתמש בו.

העלון טעון גניזה | אין לקרוא בשעת התפילה וקריאת התורה

קומיקס בהמשכים

לפתרון החידה
הערות/הארות
0548490646

תקציר :מנדי קובע אם בנצי להזהיר אותו מפני הערבים ואומר לו לקרוא קריאות עורב
והוא נזכר שיש פירצה במטבח והוא מתגנב לקחת את המחברת מהתלמוד תורה...

בדיחוידע....

אישה אחת הולכת לחנות חיות ומבקשת
תוכי מדבר .המוכר ממליץ על תוכי שיודע
שתי שפות והיא ממהרת לרכוש ומביאה
אותו הביתה.
כעבור יומיים חוזרת האישה לחנות“ :איזה
שתי שפות?” ,אמרה למוכר בזעם“ ,התוכי
הזה לא מדבר בכלל !
לוקח המוכר את התוכי בידיו ,וזה מיד פורש
כנפיו ,מנגב מצחו ולוחש למוכר“ :ברוך
השם שחזרתי זאתי ,לא נותנת להשחיל
מילה!”.
מה יותר גרוע מלאבד טלפון נייד?
לאבד אותו במצב שקט.....
קבצן אחד ביקש נדבות ולא הלך לו כ”כ
עד שראה את הבן של העשיר .שמח
מאוד וביקש ממנו נדבה .הבן של העשיר
הוציא שטר של  100שקל ונתן לקבצן.
והנה לאחר כמה דקות הקבצן רואה את
העשיר בעצמו.
ניגש אליו וחשב שהעשיר ודאי יביא לו
יותר כסף – אם בנו כ”כ נדיב.
ביקש הקבצן נדבה מהעשיר והנה
העשיר נתן לו רק  10שקל.
אותו קבצן היה בהלם ,ושאל את העשיר,
איך יתכן שהבן שלך נתן לי קודם 100
ש”ח ואתה נותן לי רק  10ש”ח?
ענה לו העשיר :לבן שלי יש אבא עשיר,
לי אין אבא עשיר…

חידודון
חידת-השבוע!

איזו חיה מקיימת מצוות
שופר בכל יום?
פתרון מעלון קודם  -על איזה בנין
מפורסם בעולם כתוב הפסוק
מפרשתנו" :וקראתם דרור בארץ
לכל יושביה"?
על פסל החירות בפילדלפיה
שבארצות הברית(.הזוכה השבוע
ישי מאיר).

סיפור לשבת
אל תפתחו פה…-בעניין זהירות שמירת הפה לדברים...
על מרן הגה"ק רבי אלחנן זצוק"ל עצמו סופר כי אחד הבחורים מישיבת ברנוביץ' הלך ברחובות העיירה בליל שושן פורים ובדרכו פגש קבוצת
פוחזים ששבו ממסיבת הוללות .הבחור העיר להם שדרכם הנלוזה אינה תואמת את השקפת התורה והמשיך לישיבה .לאחר כמה דקות נכנסו
הפוחזים הללו אל אולם הישיבה שהמה באותה עת מלימודם של שלוש מאות הבחורים במטרה לאתר את הבחור שהעיר להם.
הבחורים ששהו אז בישיבה נבהלו ולפתע נראתה בפתח דמותו של מרן ראש הישיבה כשראה רבי אלחנן את הבחורים הריקים ציווה עליהם בקול
תקיף לעזוב את היכל הישיבה .אחד מהם קל דעת ביותר ניגש לרבי אלחנן ואמר' :בלי ידיים' .רבי אלחנן השיב לו ':אתה בלי ידיים'! לא עברו מספר
ימים והעיר כולו נחרדה ,הנער המחוצף קיבל שיתוק בידיו ונשאר באמת בלי ידיים!
סיפורה של מצבה עתיקה ,הראשונה בבית החיים סגולה :בית החיים הוקם בשנת תרמ"ט עשר שנים אחרי יסוד המושבה .כשקידשו את חלקת בית
החיים כמנהג ישראל ,אמרו האנשים שהשתתפו במעמד זה לזה בהלצה :נו ,מי יהיה כאן הנפטר הראשון? אחד מן הניצבים אמר בהלצה :אין לי
בעיה להיות הראשון… לא עברו עשרה ימים והאדם נפטר בפתאומיות וכקברו אותו החליטו לרשום על מצבתו למען יראו וילמדו את סיפור פטירתו.
עוד מספר הרה"ג ר' גדליה שליט"א ששמע מזקנו מרן רשכבה"ג שר התורה הגר"ח שליט"א בשם אביו מרן ה'סטייפלער' זצוק"ל ,שבישיבה אצלם
היו הבחורים מתחפשים בתחפושות שונות וכל שנה היה בחור שהתחפש להמן ובמשך אותה שנה הבחור התקלקל ויצא מהישיבה .אמר רבי גדליה
ששמע ממרן ראש הישיבה זצוק"ל שזה עניין פתיחת פה לשטן ולכן להמנע מלהתחפש להמן ומרן הגר"ח שליט"א אמר שזה ההסבר במעשה ממרן
ה'סטייפלער'.
אחד מתלמידי הגאון הגדול רבי חיים פנחס שיינברג זצוק"ל מספר :פעם פגשתיו בשעת חדוותא ושאלני לשלומי וכיוון שהכל היה למישרין עניתי לו:
"טוב מאוד" ,ובקשני לא לומר נוסח זה משום שיש במדרש על הפסוק "והנה טוב מאוד" זה המוות ולא ראוי לפתוח פה לשטן(.באדיבות דרשו).

לעילוי נשמת

זוהר שמואל בן אסתר

יצחק בן צבי

רפאל בן תמרה

