
ערב  עוד  של  בסיומו  כשבועיים,  לפני 
כמה  עם  ביחד  יצאתי  במדרשה,  מוצלח 
מרבני המדרשה, לשוחח על “היום שהיה” 
עברו  לפתע  גן,  רמת  העיר  של  ברחובה 
שאל  מהם  ואחד  ראש,  גלוחי  גברים  שני 
“האם כאן זה בני ברק או רמת גן?” אני שחשבתי שהוא 
שואל ברצינות, השבתי בתמימות: רמת גן! הוא שחיכה 
שאבלע את הפיתיון, שאל מיד בלעג: אז מה אתם עושים 
פה? לכו לבני ברק! אמרתי לו אני מניח שאתה לא כועס 
שאנחנו פה, נכון? הפעם זה נראה שהוא ענה ברצינות: 
אני לא כועס עליכם, אני שונא אתכם! משראיתי שאין 
טעם להמשיך בדו שיח העקר הזה, הפטרתי: רק שתדע 

לך שאני אוהב אותך!
בו  לעניין  אותי  להחזיר  ניסו  המדרשה  רבני  עמיתיי 
ושאלתי  בשיחה  להמשיך  הצלחתי  לא  אך  נעצרנו, 
חיים  יהודים  זה ששני  אותם: איך אתם מסבירים את 
בעולם, האחד אוהב את חברו מבלי להכיר אותו, אך 
השני שונא את חברו מבלי להכיר אותו?! האם זה דבר 
של מה בכך שבן אדם יושב בביתו, ובמקום להתעסק 
בדברים חשובים שיכולים לתת לו שמחה סיפוק ואושר 
בחיים, הוא בוחר להתעסק בלשנוא מישהו שהוא לא 
מכיר, ולא זו בלבד, אלא שמטבע הדברים חיים כאלו 
כעסים,  שחורה,  מרה  נפש,  עוגמת  בהרבה  מלווים 

חרדות ועוד כל מיני מרעין בישין?!
התשובה לכך נמצאת בפרשתנו המחכימה והמרתקת – 
התורה מפרטת לנו על התנהלותו של עשיו, ומתברר 
שמאז שנולד לעולם, ראה את המציאות באור שלילי, 
וכל אתגר הפך לבעיה גדולה ושחורה. כשהגיע מהשדה 
פירוש  לפי  )וגם  “הולך למות”,  ועייף, החליט שהוא  רעב 
רש”י שמכר את  הבכורה בשל ריבוי המצוות, הרי שאף זו ְרִאָּיה פסימית 
לחלוטין, ודו”ק.(, וכשיעקב לקח לו את הברכה, הוא זעק 
זעקה גדולה ומרה, והתלונן שמאז שהיה עוד בבטן אמו 

רודפים אחריו, וכל העולם נגדו... 
לצעוק,  סיבות  יותר  הרבה  היו  ליצחק  זאת,  לעומת 
בצרות  המסועפת  חייו  מסכת  על  ולהתלונן,  לבכות 
ובמיוחד בפרשתנו כאשר סתמו לו את הבארות פעם 
להתעלם  בוחר  יצחק  אך  הגיון,  כל  ללא  פעם  אחר 
מהחלק הרע של הסיפור, ומטפח את האור החיובי שיש 
בכל סיטואציה, ובכך ממשיך את החיים בשלווה וברוגע.

אם הבנו את זה נכון, הרי שיש לכל אחד מאיתנו “עשו 
שלנו,  היפים  החיים  על  להאפיל  שמנסה  בלב,  קטן” 
בטענות פסימיות ואיומות, וכך אומר לו: “העולם גרוע”, 
פירושו  “פסימי,  גנבים”,  “כולם  מושחתת”,  “המדינה 
אופטימי עם נסיון...”, “כל השוטרים רעים”, “אי אפשר 
לחיות ככה”, “כולם נגדי” ועוד נבואות שחורות כאלה 

ואחרות. 
אך מאידך יש לנו את ה”יצחק הקטן” בלב שלנו, שאליו 
שלנו  המציאות  על  ולשפוך  להתחבר  צריכים  אנחנו 

היפה עוד אור חיובי ומחשבה אופטימית, כי הרי בכל 
אופן אנחנו צריכים לצלוח את ימי שנותינו 80 70 שנה 
רע  לעולם  בוקר  כל  שנתעורר  למה  אז  הזה,  בעולם 
לחיות  נצטרך  ומדוע  נוחה?!  ולא  מאיימת  ולמציאות 
בחרדות ובמועקות תמידיות שהילדים שלנו יצאו חלילה 
יכלה  בידנו  שיש  ושהאישה  מוצלחים,  ולא  “שובבים” 

להיות יותר מוצלחת וכו’... 
ולעבור  מהחיים  להנות  האם  בידנו  שהבחירה  הרי 
בפאניקה  אחוזים  להיות  או  ובשלווה,  ברוגע  אותם 
זאת  וכמו שהטיב להגדיר  זבוב אומלל...  ולפחד מכל 
הפילוסוף הרומאי העתיק מרקוס אורליוס: “חיינו, הם 

כפי שמחשבותינו מעצבות אותם” )חכמה בגויים, תאמין!(
ואם יבוא השואל וישאל: הרי באמת יש אנשים רעים 
נהיה  העיניים  את  נעצום  שאם  בעולם,  ומושחתים 
חלילה מרמס לכפות רגליהם וכו’?! את התשובה לכך 
עונה לנו יצחק ממש בסוף הפרשה המיוחדת והנפלאה, 
מבנות  אשה  יקח  שיעקב  וחששה  רבקה  באה  כאשר 
נוקטת  היא  יצחק  את  לזעזע  וכדי  הסוררות,  כנען 
במילים קשות ואומרת: “ַוּתֹאֶמר ִרְבָקה ֶאל ִיְצָחק ַקְצִּתי 
ֵחת  ִמְּבנֹות  ה  ִאּשָׁ ַיֲעקֹב  ֹלֵקַח  ִאם  ֵחת  ְּבנֹות  ִמְּפֵני  ְבַחַּיי 
ָּכֵאֶּלה ִמְּבנֹות ָהָאֶרץ ָלָּמה ִּלי ַחִּיים” )בראשית כז, מו(, רק אז 
קורא יצחק ליעקב, פותח בברכה מלבבת ומבקש ממנו 
ממש בקצרה להתרחק מבנות כנען, ומיד עובר לעסוק 
בהוראות מה כן לעשות וחותם בברכות מאליפות, וכך 
ַוְיַצֵּוהּו  אֹתֹו  ַוְיָבֶרְך  ַיֲעקֹב  ֶאל  ִיְצָחק  “ַוִּיְקָרא  נראה:  זה 
ַּפֶּדָנה  ֵלְך  ְּכָנַען. קּום  ִמְּבנֹות  ה  ִאּשָׁ ִתַּקח  לֹו ֹלא  ַוּיֹאֶמר 
ה ִמְּבנֹות  ם ִאּשָׁ ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל ֲאִבי ִאֶּמָך ְוַקח ְלָך ִמּשָׁ
ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמָך. ְוֵאל ַׁשַּדי ְיָבֵרְך אְֹתָך ְוַיְפְרָך ְוַיְרֶּבָך ְוָהִייָת 
ִלְקַהל ַעִּמים. ְוִיֶּתן ְלָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתְך 

ְלִרְׁשְּתָך ֶאת ֶאֶרץ ְמֻגֶריָך וכו'.
טוב  חלק  יש  בחיים  סיטואציה  שבכל  למדים,  נמצאנו 
להתנתק  היא,  העיקרית  והנקודה  טוב,  פחות  וחלק 
ולמצוא  וכו',  נעימות  מהאי  מהפחד,  מהצער,  רגשית 
והמוצלח,  בתוך הסיטואציה המביכה את החלק הטוב 
שאפשר בזה הרגע להנות ממנו ולהתקדם לחיים שלוים 

ומאושרים.
מוקדמת,  הכרות  ללא  אותי  למיודענו ששונא  ובאשר 
יגיע לידיו, כדי שלפחות את בניו  זה  הלוואי שמאמר 
מסכת  את  לעבור  יצטרכו  שלא  כדי  זו,  בדרך  יחנך 
הייסורים שהוא עבר כדי להגיע למצב שהוא יושב בבית 
ועסוק בלשנוא ולפחד מאנשים שמעולם עדיין לא הכיר 

ופגש.
וכדי לחדד את הנושא ולהביא אותו לידי מעשה אסיים 
בסיפור אישי שהתרחש לפני כשלשה שבועות, כאשר 
זכינו שהגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי שליט"א הגיע 
למדרשה, ואנכי הצעיר דיברתי לפניו, בידיעה שבסיום 
מאוד,  וחשובה  דחופה  לפגישה  לצאת  חייב  אני  דברי 
שתוכננה עוד קודם שידעתי שאני צריך להקדים את 

הרב. הרב נכנס לבית המדרש וכולנו התרגשנו לראות 
את פניו הקדושות ללא מסכים... כשהרב התיישב לידי, 
הוא ביקש שאמשיך לדבר עוד כמה דקות, ואני בחיל 
ורעדה הצלחתי להשחיל כמה מילים, סיימתי במילות 
מסדרים  שהגבאים  כדי  ותוך  לרב,  לכבוד  הערכה 
ידו ובאתי לרדת  את המקרופון לרב, אני לחצתי את 
לאן אתה הולך? אמרתי לו  מהבמה, הרב שאל אותי: 
אתה לא הולך!  ואמר:  נזעק  הרב  לצאת,  צריך  שאני 
ניסיתי ואמרתי – טוב בסדר, אני ישב כאן ממול... הרב 
ניסיתי  בבקשה שב כאן לידי.  ואמר:  קולו  את  הגביה 
את מזלי בפעם השלישית בחשש, אך הרב נשאר איתן 

בדעתו ולא נתן לי ללכת...
ללא  לרטוט  החל  שלי  הפלאפון  דקות  כמה  לאחר 
הפסקה, ואני לא יכול אפילו לענות לשנייה כדי להודיע 
על ביטול הפגישה )שתגרום לי לנזק גדול( כיון שאני יושב ליד 
הרב ומול כל הקהל... לפתע הרגשתי שהלחץ מתחיל 
להשתלט עליי, ואז השתמשתי ביסוד הנ"ל וכך חשבתי 
יכול, משמע שלפגישה לא  איני  לעצמי: לצאת מכאן 
אגיע! לענות בפלאפון כדי להודיע על ביטול הפגישה, 
לא שייך! ובעצם נשארו לי שתי ברירות א. לעבור כאן 
שעה של מתח, עצבים ודאגות ב. להתנתק מההרגשה 
הרעה, לשכוח מהפגישה לשעה, ולהנות הנאה אמיתית 
מהדרשה המיוחדת והנדירה של הרב. בחסדי ה' בחרתי 
מסרתי  ההרצאה,  בתום  ומיד  השנייה...  באפשרות 
לא  מדוע  לשווא  לי  שחיכה  לאדם  בטלפון  הרצאה 

הגעתי, והוא הבין אותי לחלוטין בחסדי ה'...
וממש בכתיבת שורות אלו מתקשר אליי בחור שמבלה 
ובצחוק  לי בחיוך רחב  ומודיע  וחצי בכלא,  כבר שנה 
המאסר,  מתקופת  שליש  לניקוי  שבוועדה  מתגלגל, 
תיק  עוד  עקב  מוקדם  שחרור  לו  לאשר  לא  החליטו 
עוד  לצאת  שבמקום  דהיינו  עליו,  פתחה  שהמטרה 
חודש, הוא צריך להמשיך להיות בכלא עוד 6 חודשים...
החיוך  עם  עדיין  והוא  בזה,  מצחיק  מה  אותו  שאלתי 
הכובש שלו מסביר לי, שיש לו הרבה זמן בכלא לדבר 
עם ה', להתחזק, לחזק, לארגן מניינים, לתמוך באסירים 
אובדניים וכו'... ואם כך ה' רוצה, סימן שזה הדבר הטוב 

ביותר עבורי...
לא  מהכלא  שכשתצא  מקווה  אני  יקירי,  לו,  אמרתי 
תחזור לשדוד עוד פעם, כי זה נראה שממש טוב לך 
שם... הוא אמר לי אתה האדם המאה שאומר לי את 
זה... )הייתה לנו עוד שיחה ארוכה עמוקה ומחכימה על זה העניין, אך 

היריעה קצרה כידוע...(

לכן צריכים אנו להתחזק ולטפח את מחשבותינו באופן 
נעשה  ובכך  ומאושרים  שמחים  רגועים  תמיד  שנהיה 
נחת רוח לבורא עולם ונוכל להכריז "תחת אשר עבדנוך 

בשמחה"!
שבת שלום ומבורך!

ב
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לזכות ובזכות
מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל

להקדשות ותרומות ניתן להתקשר 03-6099997 או במייל: tiferetnoy@gmail.com | או לפקס: 03-6099998
עורך העלון הרב עמרם ביטון שליט"א

במקום זה תוכלו להקדיש את העלון לע"נ/לרפואת/להצלחת יקירכם.

 יו"ל ע"י מוסדות "בן איש חי" בביהכ"נ "ששון שמואל" רח' הרכסים 55 ר"ג

לע"נ הבחור היקר והאהוב נוי ז"ל בן אירית ואשר כהן

כיצד אפשר להנות 
מאת הרב דוד פריוף שליט"אמכל רגע בחיים?

המאמר מוקדש להצלחת ר' רועי עובד הי"ו ומשפחתו



 אדם שבירך שהכל על כוס מים ולגם מעט, ואז 
יצא מהבית לרחוב עם הכוס ביד, האם צריך לחזור 

ולברך שוב שהכל?
משמע  ביד  הכוס  עם  שיצא  זה  עצם  יפה,  שאלה 
על  בבית  כמו שמברך  וזה  כן,  לעשות  דרכו  שזה 
ולשתות בנסיעה שאין כאן  ולאכול  דעת להמשיך 
הסיח הדעת. וחוזר לבית לשתות ולא חוזר ומברך, 
ועיין משנה ברורה סימן קעח סעיף קטן מב והגהות 
המתוקות באיש מצליח שם. שמעתי שזה לא הנהגה 
כוס  עם  לרחובות  לצאת  היום  שרגילים  מה  טובה 
שתייה ביד, כי יתכן שזה בגדר האוכל בשוק )עיין 

קידושין מ סוף עמוד ב(
אנשים  כולם  שלנו  הכנסת  בבית  הרב:  כבוד   
הם  וחמישי  שני  ובימי  לעבודה,  וממהרים  עובדים 
לא, האם  ואם  בסדר?  זה  בתחנונים, האם  מקצרים 

אני צריך לעבור בית כנסת?
אם הם פועלים ולחוצים בזמן, אז מותר להם. אבל 
אם  עובדים  אנשים  וגם  אחר,  מקום  תחפש  אתה 
יכולים להקדים התפילה, ויפה שעה אחת קודם, אז 

חובתם לעשות כן. ולא תקצר בתפילה ולא כלום
 2 לי  שיהיה  כדי  כובע  עם  להתפלל  נוהג  אני   
האופנוע  עם  לעבודה  נוסע  אני  לפעמים  כיסויים, 

ואין לי כובע, האם אפשר להתפלל עם הקסדה כדי 
שיהיה לי 2 כיסויים?

ליום  דומה  וזה  קסדה,  עם  להתפלל  כבוד  לא  זה 
פורים. שפסקו הרבנים, שזה לא כבוד להתפלל עם 
תחפושת. דע לפני מי אתה עומד לפני מלך מלכי 
יח  י’ סימן  ועיין שבט הלוי חלק  המלכים הקב”ה. 

סעיף קטן א.
 כבוד הרב אני לא מצליח למצוא זמן לקרוא שניים 
מקרא ואחד תרגום, רק בערבים יש לי זמן, האם יש 

היתר לקרוא בלילה?
לא צנוע להוציא מהפה כאלה מילים, זה כמו שאתה 
אומר אין לי זמן להניח תפילין, ורבינו הרב אלישיב 
זיע”א היה קורא שתים מקרא ואחד תרגום עם כובע 
לראש  גם  למצווה,  חביבות  להראות   עליון  ובגד 
ואחד  מקרא  שתים  לקרוא  זמן  לו  יש  הממשלה 
לקרוא  חייב  ביום  לו  שקשה  מי  למעשה  תרגום. 

בלילה )ועיין יביע אומר חלק ו’ סימן ל(.
 כבוד הרב סבתא שלי מכינה מאכלים בשריים עם 

עוף ובשר טעימים, ומזמינה אותי כל שישי בצהריים 
לאכול אצלה. האם זה מותר לאכול בשר ועוף ביום 
שישי? ואם לא, האם במקרה שהסבתא תיפגע אם 

לא אגיע, הדין משתנה?
אין בעיה מותר, ולכוון לשם שמים.

בבקבוק  לשים  האם  לתינוק  מטרנה  כשמכינים   
ההפך? או  מהברז  מים  ואח”כ  רותחים  מים   קודם 
ההנהגה הכי טובה, לשים קודם מים רותחים בבקבוק, 
ואז זה כלי שני, ומותר לשפוך על זה מים קרים, וגם 

מטרנה וכיוצא בזה.
  כבוד הרב: אני חוזר בתשובה, ולומד במדרשה כל 

ערב שעה ורבע, מה האב מציע ללמוד בזמן הזה?
הלכות ומוסר וזה מצוין.

 כבוד הרב: אמרו לי שלימוד אחרי מקווה, זה כמו 
ללמוד 100 פעמים בלי מקווה, האם זה נכון? ואם יש 
לי זמן ללמוד שעה וחצי, האם כדאי לטבול 10 דקות, 

ואז ללמוד שעה ועשרים דק’?
זה לא נכון, זה שקר וכזב, זה טעות. זה עמי הארץ. 
בזה  ואתה מרגיש  ואם הטבילה עשר דקות בלבד 
הגרי”ש  ורבינו  מצוין.  וזה  כן  תעשה  התעלות, 

אלישיב זיע”א היה טובל 2 דקות )עיין בסיפורים(.

לשאלות לרב ניתן לפנות במייל tiferetnoy@gmail.com או בפקס: 03-6099998

שו"ת ממו"ר הגאון
הרב חיים רבי שליט"א

עשה לך רב

מי מגן עלינו?
)מתומלל(

היא  לאושוויץ  מסלוניקי  הגיע  צרפתי  כשעליזה 
נלקחה מיד לבלוק 10, היא הייתה אז רק בת שש 
עשרה, אבל כולם ידעו שילדים כבר לא יהיו לה. 
להישבע  מוכן  היה   10 בלוק  על  ששמע  מי  כל 
על זה. על בלוק 10 היה אחראי פרופסור גרמני 
נאצי אדוק בשם קארל קלאוברג, בשבועת הרופא 
את  ולצמצם  לאנושות  לדאוג  התחייב  הוא  שלו 
הילודה, בעיקר של העם היהודי. מי שנאלץ לבצע 
את הניתוחים היה רופא יהודי בשם מקס סמואל, 
לאחר  עליזה  את  לבקר  הגיע  סמואל  כשד"ר 
"איך  נמרצות.  קללות  אותו  קיללה  היא  הניתוח, 
אתה מסוגל לבצע פשעים כאלה באחיות שלך?!" 
היא אמרה לו, אלא שבמקום לענות סמואל השפיל 
את עיניו, ושתק. שנייה לפני שהוא יצא מהחדר, 

הוא הסתובב ואמר לה: "יום יבוא ותביני אותי". 
"עובדיה  עם  התחתנה  עליזה  שנים,  כמה  עברו 
ברוך", לא לפני שהיא הכריחה אותו לחתום שהוא 
מוכן לשאת אותה לאשה, למרות שהוא יודע שלא 

יהיו להם ילדים. 
יום אחד התברר שיש ניסים בעולם... עליזה הרתה 
וזה היה נס של ממש! תבינו, להרות אחרי טיפול 
זה בערך כמו לשתות מים  בבלוק 10 באושוויץ, 
בלתי  בקיצור  הידיים,  דרך  לשיר  כמו  יבשים, 
אפשרי. אז איך בכל זאת זה קרה? בדיעבד התברר 
שד"ר סמואל לא היה מלאך המוות הוא היה מלאך 
של חיים, מתחת לאף של הפרופסורים הגרמנים 

כדי לאפשר  ניתוחים, רק  חיבל בעשרות  סמואל 
לנשים שביקרו בבלוק שלו להרות למרות הכל. 
הגרמנים  ידי  על  נרצח  גם  הוא  התגלה  כשהדבר 
הי"ד. פתאום התברר לעליזה שלא רק שהיא הרתה 
בזכותו של ד"ר סמואל, אלא שהוא גם היה מוכן 

למות בגללה. 
ועכשיו חברים, נעשה חשבון קטן, מה היה קורה 
אם עליזה לא הייתה מתחתנת? האם היינו יודעים 
יודעים  היינו  סמואל?  פרופסור  היה  באמת  מי 
בזכות מי עליזה יכולה ללדת ילדים? ודאי שלא. זה 
בדיוק מה שכתוב בחומש בראשית, הקב"ה מודיע 
ואברהם  לאברהם שהוא עומד להפוך את סדום, 
עשרה  אפילו  בסדום  שאין  כשהתברר  מתפלל. 
אלא  מתהפכת.  אכן  סדום  עליה,  שיגנו  צדיקים 
שכאן מתעוררת שאלה, אם לא היו צדיקים בסדום 
למה התורה מרחיבה כל כך בבקשה של אברהם 
אבינו, הרי בין כה וכה בסוף סדום תתהפך? ובכן 
אכן  סדום  נכון,  הראשונה:  בדבר,  תשובות  שתי 
התהפכה. אבל אם התורה לא הייתה כותבת על 
תפילתו של אברהם, איך היינו יודעים שהצדיקים 
נוספת:  ותשובה  דורם?  בני  על  להגן  מסוגלים 
כדי שנדע לדורות שאם יש חברה שלא מתהפכת 
למרות שהיא מתנהלת על פי חוקי סדום, זה לא 
שיש  בגלל  רק  זה  חלילה,  הפקר  שהעולם  בגלל 
שם צדיקים שמגנים על אותה חברה. ועוד מילה 
לסיום, מה דעתכם? אם אכן ישנה חברה שמתנהלת 
על פי חוקי סדום אבל לא מתהפכת בגלל שיש 
בה צדיקים האם ידעו תושבי סדום שהם אמורים 
להתהפך? האם הם ידעו שהם לא מתהפכים רק 
את  להעריך  ידעו  הם  האם  הצדיקים?  בזכות 
לבזות  ימשיכו  אולי  או  ביניהם  שחיים  הצדיקים 
אותם? מי הם אותם צדיקים אתם שואלים, את זה 

תחליטו בעצמכם. שבת שלום.

מאת הרב אהרן לוי שליט"א
מרצה בכיר בארגון "ערכים" 

טיפטיפוןוידעת

להיות יצירתי
עורך דין שהגן על נאשם שהואשם בפריצה, מצא 

טענה מאוד יצירתית להציג בפני בית המשפט.
לתוך  סתם  כך  ידו  את  הכניס  "מרשי  טען:  הוא 
החלון, והיא כבר לקחה על דעת עצמה כמה פריטים 
מאותו בית. היד שלו היא, הרי, לא הוא עצמו, ואני 
לא רואה כיצד כבוד השופט יכול להעניש את כל 

הגוף על מה שעשתה הזרוע לבד."
"מקובל עלי", ענה השופט, "אני אשתמש בהיגיון 
הסוהר  לבית  הנאשם  של  היד  את  ואשלח  שלך 
למשך שנה. הנאשם יכול להצטרף אליה או לעזוב 

אותה."
הזרוע  את  ניתק  הפרקליט  ובעזרת  הנאשם  חייך 
השופט,  דוכן  על  אותה  הניח  שלו,  המלאכותית 

והלך לדרכו...

בכל אחד מאתנו יש מידה מסוימת של יצירתיות, 
שיכולה לעזור במצבים שונים, אך בדרך כלל אדם 
לאדם  גורם  ההרגל  במחשבותיו,  מקובע  מאוד 
לשקוע במצבו הנוכחי, וקשה לו מאוד להשתנות. 

העולם זז כל הזמן וכך גם אנחנו. בואו לא נילחץ 
נדע  כורחנו,  בעל  עלינו  שנופלים  משינויים 
שהמטרה שלהם היא לעזור לנו לא להיות בתרדמת 

שלא נישאר אדישים, חסרי מעש ומנוונים.
עבורנו,  טוב  שאינו  במקום  רב  זמן  נתקענו  אם 
עלינו להיות יצירתיים ולחשוב על דרכים מקוריות 

לשינוי המצב. לא לתת לעצמנו לשקוע לתוכו.

העולם הזה של הכילי הוא העולם הבא שלו, שהרי אינו 
נהנה מממונו אפילו כמלוא נימא, אם כן, היכן, איפוא, 

העולם הזה שלו?)ר’ מנחם מנדל מקוצק(

אמור לי ואשכח,
למד אותי ואזכור, 
שתף אותי ואלמד.

כשצודקים - לומדים את 
מה שיודעים. כשטועים - 

לומדים דברים חדשים.



ידועה השאלה: אם בורא עולם   
הביאנו  מדוע  לנו  להטיב  רוצה 
להביא  לו  היה  הלא  הזה,  לעולם 
עולם  הבא,  לעולם  היישר  אותנו 
בשם  התירוץ  וידוע  טוב?!  שכולו 
הזוהר, שהקב"ה הביא אותנו לעולם 
כדי  עדן,  לגן  ישר  הכניסנו  ולא 
שלא תהיה לנו בושה בקבלת הטוב 
האינסופי שבורא עולם רוצה לתת 
של  לחם   = דכיסופא  )נהמא  לנו 
בושה(, ולכן הביאנו לעולם הזה כדי 
לקבל את השכר בזכות ולא בחסד.

הלבבות  חובות  בספר  ראיתי  אך 
)שער הבטחון שלהי פרק ד'( שגם 
כלל  ראויים  איננו  הזה  בעולם 
לשכר, ורק על נשימה אחת שבורא 

עולם נותן לנו, לא נספיק להחזיר לו 
עד סוף חיינו, וכל השכר שמקבל/
יקבל, הוא בתורת נדבה וחסד. אם 

כן איך הדברים מסתדרים?

תשובה: בודאי שכל קיומנו בעולם 
בכל  ועצום  אלוקי גדול  חסד  הוא 
רגע ורגע, ועל כל נשימה ונשימה 
יש להודות עד אין קץ. אולם עם 
להתגבר  עמל  האדם  כאשר  זאת, 
ומגיע  בנסיונות,  ועומד  יצרים  על 
זמנו לקבל  בעולם הבא שכר עמלו 
הוא את שכרו  הזה, מקבל  בעולם 
המקבל  כאדם  נעימה  בתחושה 
שמקבל  כאדם  משכורת  ולא 
צדקה.  דומה הוא בכך לאדם חסר 
כל שהעשיר ביקש לעשות עמו חסד 
ולכן קיבל אותו לעבודה אצלו. הרי 
יותר  הרבה  ירגיש  הוא  הכל  אחרי 
נעים לקבל משכורת, מלקבל צדקה 

כלחם בושה מבלי שיעשה דבר.

תורה ומדע
אתם שואלים, הרב עונה.

עניין של השקפה
להזמנת הרב להרצאה ניתן להתקשר 03-6099997מאת הרב משה רבי שליט”א 

המשגיח
את  וממושמע.  נעים,  מתוק,  בחור  היה  מאיר, 
שיעור א’ בישיבה הקטנה החל ברגל ימין. הוא היה 
היה  וכך  היוקרתי.  בקלמר  המחודדים  מהעפרונות 
ושמירת  אחריות,  לקיחת  שקידה,  ב’,  בשיעור  גם 
ג’  בשיעור  הזה.  מאיר  היה  לדוגמא  בחור  זמנים. 
בזמן חורף, משהו החל לדעוך אצל מאירק’ה. הוא 
היה מוצא את עצמו מחוץ לישיבה אמנם לא בשעת 
סדרי הלימוד והשיעורים, אבל במקומות מפוקפקים 
מבחינה רוחנית. מאיר סבל משעמום שהביא לידי 
חטא, והירידה שהייתה תלולה, הביאתו למצב של 
כהיתר”.  לו  נעשית  בה  ושונה  עבירה  העובר  “כל 
כך חודשיים שלמים, ואף אחד מהישיבה לא עולה 
עליו. מאיר הקפיד להגיע לסדרים, ללמוד כרגיל, 
ולא להשאיר עקבות. המשגיח בישיבה המשיך לחייך 
אליו את אותו החיוך הלבבי והחם. מאיר הרגיש כל 
כך טוב מהמצב, הוא הרגיש סוג של "סוכן המשרת 

את המודיעין של שני צדדים יריבים”.
בסיום ימי החנוכה, ראש חודש טבת. הוא הרגיש רע 
מהכבוד שרוחש לו המשגיח באותה המתכונת. הוא 
ידע בדיוק מה הוא שווה עכשיו וכמה הוא חסר, והיה 
קשה לו שבישיבה כולם חושבים שהוא שמור מכל 
התחלואים, ומתנהגים איתו במכובדות, כאשר באמת 
הוא לא ראוי לכך, כי אינו כזה במצב הקיים. זה אכל 
סוג של  או  פרצופי,  דו  להרגיש  לו  גרם  זה  אותו, 
פיצול אישיות: זו מחלה שבה נפש האדם מתפצלת 
לשתי ישויות נפרדות ועצמאיות. זה היה גדול עליו 

לחיות כך. הוא לא יכל לסחוב את זה יותר.
שיפור  מעצמו  דרש  הוא  תפנית.  על  החליט  הוא 
משמעותי ובמיידי. וכך היה: מאיר התנער מהעפר, 
חדל  הוא  האמיתי.  למאיר  לעצמו,  חזר  הוא 
ממעשיו, ושמר על עצמו מהרוחות הרעות 
לבד,  זאת  עשה  הוא  בחוץ.  המנשבות 
ידרוש  או  יבקש  אחד  שאף  בלי 

סיים  הוא  וכך  בלבד.  האישי  אלא ממצפונו  ממנו, 
את השנה: טהור, נקי, גמול. הוא התקבל לישיבה 
טובה, ושמחה גדולה עטפה אותו. בסיום הלימודים 
בישיבה הקטנה, הוא ניגש להיפרד מהמשגיח. “אני 
רוצה להודות למשגיח על הכל” הוא התחיל “נהנתי 
וקיבלתי מהרב המון, אבל אני מרגיש חובה לספר 
משהו שהרב לא יודע. בחודשיים הראשונים של זמן 
חורף האחרון, עשיתי המון שטויות. אני מתבייש על 
כך שהצלחתי לעבוד על המשגיח, אני מרגיש צורך 
להיות נקי, ולספר זאת”. המשגיח חייך את החיוך 
הלבבי והחם הקבוע שלו, ואמר: “מאירק’ה יקירי, לא 
אתה עבדת עליי, אני עבדתי עליך”. הנחית המשגיח 
מקומות  ובאיזה  מעשיך,  את  ידעתי  “אני  באהבה, 
שלא מתאימים לך ביקרת. אבל החלטתי לשתוק, 
להראות לך שאיני יודע. אני שמח שצדקתי באבחנה 

שלי לגביך, עובדה שהצלחת”
הישיבות  ובני  בכלל  ישראל  עם  שעבר  בשבוע 
הגה”צ  המשגיחים  מזקן  נפרד  בפרט,  הקדושות 
קול  מישיבת  יצאה  הלווייתו  זצוק”ל.  יפה  דב  ר’ 
מגוריי.  ברחוב  בירושלים  וגן  בית  בשכונת  יעקב 
השמיים בכו, והגשם שטף את המלווים בעת תחילת 
זו  רבות,  דיברו  זצוק”ל  המשגיח  על  ההספדים. 
הייתה לוויה מלאת מוסר והשקפה אמתית לחיים, 
להעביר  שהצליח  המשגיחים  לגדול  שספדו  משום 
את רוח המוסר מהדור הקודם, ולהפשיטה בדורנו. 
המון נקודות הזכירו והדגישו. “אבא, כשהיית שומע 
צעירים מדברים דברי תורה או מוסר, היית לוקח דף 
ועט, ורושם”, ספד לו בנו הרב מרדכי יפה שליט”א 
לך?  חידש  הוא  לך, אבא, מה כבר  אומרים  “היינו 
היית עונה בשאלה: אם אני בגיל 80, אז אין לי יותר 
היה  “לאבא  אמר  דבריו  בסיום  ללמוד?”  וממי  מה 
מפריע תמיד בלוויות של גדולי תורה, שיש דחיפות 
בכדי להגיע ולגעת למיטה. אנא הקפידו ליזהר בזה, 
זה היה רצונו של אבא, שלא יקרה”. הפטיר ר’ מרדכי 

את הספדו. קוראים לזה, “אהבת ישראל, בנשמה”.
אבל אני בחרתי להתעכב על 2 סיפורים: הרב המחנך 
ר’ חיים ולדר הינו בוגר ישיבת כנסת חזקיהו בכפר 
חסידים, בה ר’ דב שימש כמשגיח. הוא סיפר, שר’ דב 
היה מידי פעם עולה לחדרים לפני תפילת שחרית. 
בשפה  לתפילה  הבחורים  את  לזרז  נוהג  היה  הוא 
שונה: “עוד מעט אתם חלילה עלולים להפסיד את 
זמן קריאת שמע, בואו נזדרז”. הרב ולדר מסביר, 
“התחושה הייתה שהרב חושש שלא נפסיד קריאת 
שמע, כמו שאם היו מחלקים כסף למטה, אז חבל 
שלא נפסיד, פשוט מחלקים, רק תרדו”. ועוד סיפור 
מעניין הוא הזכיר: “בשנת 88, לפני הבחירות דאז. 
ר’ דב נכנס לחדר. על השולחן הייתה תמונה של 
יצחק שמיר. נבהלנו לרגע מה תהא תגובת המשגיח. 
אבל הוא ראה את התמונה ואמר: ‘זה כנראה נאבד 
למישהו, תחזירו לו את זה’. אמירה שנותנת הרגשה 
מה  לא  זה  הרי  כי  לא שלכם,  שזה  יודע  אני  של, 
שמעניין אתכם. במילה אחת: רוממות. הבחינה של 
המשגיח הייתה לתת תחושה, שאין המעשה משקף 
אותך באמת, הרי אתה מרומם, מכובד, אתה בטוח 

לא מה שאני רואה כרגע.
עם  אמיתי  לחינוך  שיטה  עבורנו  לשמש  יכול  זה 
הילד  את  לתפוס  תנסה  אל  דומים.  במקרים  ילדנו 
שלך ולרדוף אחריו לכל מקום היכן הוא נמצא ומה 
הוא עושה. ובמקרה שתפסת, לא להראות לו כמה 
לעבוד.  אפשר  אי  ועליך  ערני  מוסד  סוכן  אתה 
במקום זה תשייך אותו, תן לו להרגיש כל כך בפרשה 
של כל דבר טוב, שברור שלא מתאים לו להתנהג כפי 
שהתנהג. כך אנו מרוממים את נפש ילדנו, ועוטפים 
אותם בקרם הגנה, ויוצרים אצלם מחויבות להישאר 

בדיוק  מהמסגרת.  לצאת  לא  וממילא  שייכים, 
של  שהשמירה  לעיל,  מאירק’ה  אצל  כמו 

החזירה  עמו,  המכובדות  על  המשגיח 
אותו למוטב.

דין ודברים 

האם  מלון  בבית  שמתארח  אדם   
יכול לקחת שקיות קפה או סוכר וכדו’ 

שמונחים בחדרו או בחדר אוכל?
לקחת  שאסור  ודאי  האוכל  מחדר 
לצורך ביתו, שהרי בעל המלון מקפיד 

על כך. ואף מהחדרים  צריך לברר עם 
המלון אם מקפידים על כך.

 אדם שנתן לחברו מכה והזיקו, ומיד 
לאחר מכן מרוב כעס, חברו החזיר לא 

מכה והזיק לו ג”כ, מה הדין?
בדעת  הסביר  עניים  מאירת  בספר 
השו”ע שאם החזיר לחברו מכה בשעת 
שיש  ואע”פ  מלשלם.  פטור  חימום 
לי  קים  לטעון  המזיק  יכול  חולקים, 

כהפוטרים.

אור החיים הקדוש

ְּבַקְחּתֹו  ָׁשָנה  ַאְרָּבִעים  ֶּבן  ִיְצָחק  ַוְיִהי 
ִמַּפַּדן  ָהֲאַרִּמי  ְּבתּוֵאל  ַּבת  ִרְבָקה  ֶאת 
ה  ְלִאּשָׁ לֹו  ָהֲאַרִּמי  ָלָבן  ֲאחֹות  ֲאָרם 

)בראשית כה, כ(

רבנו הקדוש שואל מה הסיבה שהתורה 
בעת  יצחק  של  גילו  את  מדגישה 
נישואיו דבר שלא עשתה אצל אברהם 
יצחק  שאצל  רבנו  עונה  אלא  אבינו? 

היה מוכרח להדגיש את גילו בנישואיו 
יצחק  איך  תתמה  שלא  כדי  לרבקה, 
מתחתן,  ולא  ארבעים  גיל  עד  ממתין 
אלא שמכיוון שלפני שרבקה נולדה לא 
היה לו זיווג בעולם, וכמו שמגלה רבנו 
יצחק  של  נשמתו  התחלפה  שבעקדה 
מנוקבא שאין יכול להוליד לזכר שיכול 
להוליד, וממילא מיד שהייתה רבקה בת 

שלוש יצחק נשאה לאשה.
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מה אתה עושה?
‘ערב טוב, כבוד הרב’ קרא גד ציונוב, 
הדגול  המחנך  וקסמן.  ישעיה  הרב  אל 
התבלבל לרגע, בפעם האחרונה שראה 
ובלא  ‘שנים’  לפני  היה  זה  גדי,  את 

חותמת זקן.
לפני  תורה’  ‘שערי  ישיבת  תלמיד  גד 
כעשר שנים, ששם משמש הרב וקסמן 
וכיום איש עסקים מצליח, לחץ  כר”מ, 
הוא  ואף  בחמימות,  ומורו  רבו  ידי  את 

הוסיף לחבקו.
ישעי’ה,  ר’  שאל  רגעים,  מספר  לאחר 
או’  עוסק?  אתה  במה  גדי?  איתך  מה 
או’ כבוד הרב, לאחר שסיימתי את חוק 
וכמו  לעסקים,  פניתי  בישיבה  לימודי 
בענף  שנים  משפחתי  יודע  שכבודו 
היהלומים, ההצלחה האירה לי פנים, כיום 
יש בבעלותי קומה שלימה של משרדים 
ב”ה  המסועפים,  עסקי  עבור  בבורסה 
רכשתי מספר דירות, ועוד כהנה וכהנה 

כיד ה’ הטובה עלי, כן ירבו...
וכשאיש  העת,  אותה  כל  האזין  הרב 
העסקים הצעיר סיים את שטף דיבורו, 
אתה  ומה  והקשה,  וקסמן  הרב  הוסיף 
עושה? גדי ניסה לרדת לסוף דעת רבו, 
והשיב בקצרה: כל מה שאמרתי קודם, 

ואם נגדיר זאת בקיצור נמרץ ‘אני עושה 
כסף, והרבה...’

ומה אתה עושה?
עתה גדי כבר לא השיב, הוא הבחין שאין 
‘גד בני’ המשיך  כן לחינם.  רבו שואלו 
ישיבתית,  בנגינה  וקסמן  ישעיה  הרב 
‘דע לך’ כי כל מה שסחת לי עד עתה, 
לא אתה עושה! כיון שפרנסה משמיים, 
דהיינו דירה עסקים וממון, זה נתון לך 
מן שמיא, ולא כוחך ועוצם ידך עשו לך 
את החייל הזה, שאלתי אליך אחת היא, 
מצוות  תורה  דהיינו  עושה?  אתה  מה 
ומעשים טובים וכו’, שאינם בידי שמיים, 

אלה בלבד בידך תלויים ועומדים.
רבות  פעמים  אדם:  ולכל  לבית  יסוד 
מצויים אנו בגישוש מתמיד אחר פרנסה, 
ענייני עבודה וכן על זה הדרך, אך פחות 
אם  המשפחה,  ובבני  ברעיה  משקיעים 
משותפים,  טיולים  מתנות,  במחמאות, 
מרוחקים  נופש  באתרי  דוקא  ולאו 

)ויקרים...(, אלא אפילו סמוך לבית.

בל נשכח שפרנסה משמיים, וכל השאר 
מוטל עלינו...

שבת שלום ומבורך
ניתן להתקשר  להזמנת הרב להרצאה 

03-6099997

יסודות הבית
מאת הרב יוחאי אוחיון שליט”א

מלתא
בה, ִמְּפֵני  ִמְּבטַֹח  ַהָּממֹון  רֹוב  ִיְמָנֵעהּו  ֹלא  בה'  ַהּבֹוֵטַח  ִּכי 
ֻצָּוה  ֲאֶׁשר  ְּכִפָּקדֹון  ְּבֵעיָניו  ְוהּוא  ַהָּממֹון,  ַעל  סֹוֵמְך  ֶׁשֵאינֹו 
ָקצּוב.  ִלְזַמן  ְמֻיָחִדים  ּוָבִעְנָיִנים  ְמֻיָחִדים  ָּפִנים  ַעל  ּבֹו   ְלִהְׁשַּתֵּמׁש 

טֹוָבתֹו  ִיְזּכֹור  ְוֹלא  ַּבֲעבּורֹו,  ִיְבַעט  אצלו לא  ִקְּימּו  ַיְתִמיד  ְוִאם 
ְוֶׁשַבח.  הֹוָדָאה  ְגמּול  ָעָליו  ְיַבֵּקׁש  ְוֹלא  ִמֶּמּנּו,  לֹו  ָלֶתת  ֶׁשִּצָּוה  ְלִמי 
ְלטֹוָבתֹו.  ִסָּבה  ָׂשָמהּו  ֲאֶׁשר  ִיְתָּבַרְך  ְלבֹוְראֹו  מֹוֶדה  הּוא   ֶאָּלא 

ְוִאם ְיַאֵּבד ַהָּממֹון ממנו, לא ִיְדָאג ְוֹלא ִיְתַאֵּבל על ֶחְסרֹונֹו, ְוהּוא ַרק מֹוֶדה 
 ֵלאֹלָהיו ְּבַקְחּתֹו ִּפיְקדֹונֹו ֵמִאּתֹו, ַּכֲאֶׁשר הֹוָדה ִּבְנִתיָנתֹו לֹו, ַוִּיְׂשַמח ְּבֶחְלקֹו. 

ְּבָממֹונֹו.  ָאָדם  ַיְחמֹד  ְוֹלא  זּוָלתֹו  ַהֻּיַּזק  ְמַבֵּקׁש   ְוֵאיֶנּנּו 

ְּכמֹו ֶׁשָאַמר ֶהָחָכם )ִמְׁשֵלי יג( ַצִּדיק אֹוֵכל ָלׂשַֹבע ַנְפׁשֹו:  )חובות הלבבות שער 
הביטחון(

מלתא ובדיחותא

בדיחותא
ערבי  שעמד לעבור ניתוח שכב 

על מיטת הניתוחים.
ניגש אליו הרופא ואמר, “עכשיו  
הרדמה  לך  נעשה  אנחנו 

מקומית.”
“לא מוכן שתחסכו עלי!” צעק 
הרדמה  דורש  “אני  בתגובה, 

תוצרת חוץ?!”

בבריכה, איש אחד ניגש למשרד 
ומספר לפקיד, "חוצפן אחד גנב 

לי את המגבת במלתחה!”
“איך המגבת שלך נראית?" הוא 

שואל אותו.
"לבנה, גדולה ורשום עליה קלאב 

הוטל…”

להצלחת: אשר בן מדלן ורעייתו )כהן( | יואב בן ראומה | אוראל בן אירית )כהן( 
לע"נ: אלימלך בן שפרה)פנחסי(, רוני בן חיים  שלמה,

מזל טוב לרב אורי שמחון שליט"א 
מחשובי רבני המדרשה

לרגל הולדת הבת תחי'

מזל טוב לתלמיד המדרשה הותיק ר' 
אלעד אפריים הי"ו

לרגל נישואיו בשעטו"מ

דרוש אברך
צעיר רציני, אחראי, אנרגטי 
וסוחף, ללימוד עם בחורים 

צעירים )לא דתיים( כל ערב 
)בימים א'-ה'( מ-19:50 עד 21:30 
נסיון בתחום חובה!! )עדיפות 
לבעל תשובה שלמד בישיבה( 
ניתן לשלוח פקס ל- 03-6099998

או למייל המערכת

 עיצוב בלונים בסטייל

עוד 
22 יום
בלבד!

 הגביע השני לע"נ הרבנית
אורידה )מאזוז( ענקרי
בת הרבנית רחל ע"ה 


