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בס"ד

(לפי אופק ב"ב)

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

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

לזכות ובזכות

מרן הרב עובדיה יוסף

זצוק"ל

שכונת מגוריי יש בחור חביב ומתוק
בשם “מנחם” הנמנה על החסידות
המפורסמת חב”ד (כמובן.)...
כידוע ,בחסידות חב”ד התפילה מתנהלת
בשעה קצת שונה משאר הזרמים ...ולכן
כל יום אני זוכה לשמוע ממנחם היקר שירים ומאוולים
מהמקווה השכונתי בשעה  11בבוקר (בערך) ,ולאחר מכן
הוא נכנס בעליזות לבית הכנסת ומפזם את התפילה
בשמחה שאינה משתמעת לשני פנים.
יום אחד ראיתי את מנחם יוצא מהמקווה בשעה 12
ונכנס לבית המדרש ,ותמהתי לעצמי האם הוא אחרי
תפילה או שמא לפני ...אז מיד קראתי לעברו בחיבה:
מנחם ,מה שלומך ה’ ירחם ...האם כבר התפללת???
כאן נכנס לתמונה חסיד “ברסלב” חמוד לא פחות,
שקורי השינה שעל עיניו לא נמחקו על אף הטבילות
הרבות במקווה ...הזדקף ושאל אותי“ :למה כל כך
מעניין אותך אם הוא התפלל או לא? מדוע לא מעניין
אותך יותר  -מה מצב חשבון הבנק שלו ,והאם הוא
הכניס משהו לפה הבוקר ,ואם הוא זכה כבר לעשות
איזה “לחיים” קטן? ...אח שלי היקר ,למה על הבוקר
דינים???”...
שיחת מוסר כזו לא קיבלתי מהבר מצווה...

ב

בפתיחת פרשתנו הנפלאה התורה יורדת לפרטי פרטים
ומתארת את הכנסת האורחים המפורסמת והייחודית
של עמוד החסד ,אבי האומה ,אברהם אבינו ע”ה.
בין כל הפסוקים שהתורה מכבירה במילים על הפינוקים
שפינק אברהם אבינו את אורחיו ,מסתתר פסוק קצת
יכם( ”...בראשית יח,
תמוה“ :י ַֻּקח נָ א ְמ ַעט ַמיִם וְ ַר ֲחצּו ַרגְ ֵל ֶ
ד) נשאלת השאלה ,הלא אברהם לא חסך ולו במקצת,
העיקר שיהיה לאורחיו שפע אינסופי ,עד כדי כל ששחט
שלשה עגלים רק בשביל הלשון הרכה והטעימה ,ופעם
לא היה מקרר כדי לשמור את השאר למחר ...ואם כן
מדוע כשהציע לאורחיו מים הציע להם רק “מעט”?
שמעתי מגיסי היקר ר’ מאיר מזרחי הי”ו פשט נפלא
ויסודי :ידוע מה שפירש רש”י שמטרת המים שהציע
אברהם אבינו לאורחיו ,הייתה כדי לנקותם מאבק
רגליהם ,שעל פי חזותם החיצונית חשד אברהם שהם
ערבים ,ובאותה התקופה היו משתחווים עובדי גילולים
לאבק שתחת רגליהם ,ואם כן הייתה זו כעין תוכחה
לאורחיו ,ולכן רצה אברהם אבינו ע”ה ללמדנו בזאת,
שכאשר אין ברירה וחייב להוכיח את חברנו א .תעטוף
את ההערה בהרבה הרבה מחמאות ב .שזה יהיה “מעט
מים” ,ולא קיתון של רותחין...

מנחם ,ה’ ירחם...

המאמר מוקדש לרפואת והצלחת הרב בנימין טביב שליט"א

ואם כבר הזכרנו משפחה ...שוחחתי עם עוד גיס יקר,
ר’ שלמה אילוז הי”ו על הסיפור עם “מנחם והברסלב”
שחינכו אותי כדבעי ,והוא שמכונה “הדרשן הירושלמי”
ירה לעברי צרור של עובדות ,שאת חלקן אבקש לחלוק
עמכם ,למען נתחדד ונתחזק יחדיו.
הסיפור הראשון וממקור ראשון ,עוסק בימי ילדותו של
גיסי שזכה לגור שני בניינים ממאור הדור מרן היביע
אומר זי”ע ,ובתור ילד ,הצליח להשתחל לביתו של הרב
זצ”ל עת היו בביתו חברת קייטרינג ,שהכינו את הקרקע
לשמחת תורה .תוך כדי ההכנות הקודחות לתוך השעות
הקטנות של הלילה ,נכנס לפתע מרן בכבודו ובעצמו,
וכולם נאלמו דום ,ופחדו שמא הפריעו למרן בשנתו,
אך מחשבתם התבדתה כשמרן ליטף את העובדים
בידיו החמימות ושאל :האם הבאתם מספיק אוכל
לכולם? האם האוכל יהיה חם וטעים? האם אתם צריכים
עוד משהו כדי שהמתפללים יהנו וישמחו עוד יותר?
העובדים ההמומים נישקו את ידיו של מרן לא לפני
שקיבלו את הצ’פחות המפורסמות והנחשקות .כך היה
אביהם של ישראל גדול הדור! דאג לפרטים הקטנים
(והגשמיים) של המתפללים!
הסיפור השני :הרב ישראל גליס שליט”א עסק לפני
כמה שנים בהוצאת ספר המכיל בתוכו תמונות של פאר
היכלי הקודש בעולם כולו ,ובין ההיכלים המפוארים
שנכללו בפרוייקט ,היה ההיכל של חסידות סערט ויז’ניץ
בחיפה .משהגיע ר’ ישראל ביחד עם צוות הצלמים,
טרם החלו לעבוד ,פגשו את האדמו”ר הק’ בעל
ה”חכמת אליעזר” זי”ע ,ומיד לאחר שבירכם לשלום,
אמר כך :בוודאי שאם הגעתם כל כך מוקדם בבוקר,
עדיין לא הכנסת דבר מה לפיכם ,ולכן מבקש אני אתכם
לרדת לחדר האוכל של הישיבה ולאכול לשובע כאוות
נפשכם ורק אחרי זה תתחילו במלאכת הצילום ,ומסתבר
שתתעכבו כאן עד הצהריים ,אז הא לכם סכום מסויים
שתוכלו ללכת למסעדה פלונית (הידועה בכשרותה המהודרת)
לסעוד את נפשכם!” הצלמים שעדיין לא זכו לשמור
תורה ומצוות ,יצאו נפעמים!
הסיפור השלישי :האדמו”ר הק’ ר’ אהרן מבעלזא זי”ע
שאיבד את כל משפחתו בשואה רח”ל לא היה אוכל כי
אם לצורך קיומו ממש ,וזאת על אף תחנוניו והפצרותיו
התדירות של המשמש בקודש (להלן המשב”ק) המסור.
יום אחד הרבי הגיע מהמקווה וביקש מהמשב”ק להכין
לו כוס קפה ועוגה ,המשב”ק לא ידע את נפשו מרוב
שמחה ,ואץ רץ ,לקיים את מצוות רבו הנערץ ,שהרי
שנים רבות שרבו האדמו”ר לא הכניס לפיו פינוק מעין
זה ...ומשהגיע עם הקפה והעוגה לאדמו”ר בפנים
קורנות ,הורה לו האדמו”ר לגשת עם הקפה והעוגה
ליהודי פלוני המתגורר בקרבת מקום ,ולהביא לו את

הקפה והעוגה .פני המשב”ק התמלאו באכזבה ,אך את
מצוות רבו חובה עליו לעשות ,ומיד רץ לאותו יהודי
בסקרנות להבין מה זה ועל מה זה.
התברר ,שהיהודי הזה היה במקווה ביחד עם האדמו”ר,
ולאחר שהתלבש הפטיר“ :אחרי מקווה כזה ,מתאים לי
מאוד קפה ועוגה”...
האדמו”ר יכל לעשות שששש אחד גדול לאות מחאה על
דיבורו של אותו יהודי במקווה ,אך במקום זאת הוא דאג
כל כך שיהיה לו טוב ,ושלח לו קפה ועוגה...
נמצאנו למדים ,שאנחנו הקטנים דואגים בעניינים
הגשמיים לעצמנו בצורה המושלמת ביותר ,אך
בעניינים הרוחניים נוח לנו מאוד לדאוג לחבר לאשה
לילדים וכו’ ...לו היינו מהפכים את היוצרות ודואגים
בענייני הגשם לחברנו ,ובענייני הרוח לעצמנו ,העולם
היה נראה אחרת ללא צל של ספק!!!
ואינני פוסל חלילה את מצוות התוכחה ,אך דורש אני
(בעיקר מעצמי) שנבדוק לפני שאנו מוכיחים את בן שיחנו,
האם התוכחה באה מתוך דאגה עמוקה ואמיתית ,או
שמא ממניעים אינטרסנטים כאלה ואחרים?! חוששני
או אפילו בטוחני שברוב ככל הפעמים זה נובע ממידת
הגאוה או משאר מידות מגונות.
והראיה :מתי בפעם האחרונה קרה שהיינו צריכים
להעיר לחברנו על דבר לא ראוי שעשה ,ולאחר שהערנו
לו ,התפללנו לבורא עולם שיעזור לו להשתפר ולהתגבר
על יצר הרע שמתעתע בו ָ
(ּובנּו)??? חומר למחשבה!...
ולסיום ,אחתום בסיפור שהתרחש באותו המקווה
שמיודענו “מנחם” מפייט בו מידי בוקר/צהריים...
ביום חמישי האחרון ידיד (שאף הוא חסיד ברסלב )...שנכנס
למקווה בישר לי שנולד לו בן ראשון בסימן טוב ובמזל
טוב ,אני חשבתי שהשיחה בנינו תיגמר ב”מזל טוב” ,אך
האב הטרי שראה שאני בדרכי ליציאה החליט לעשות
לי קורס מזורז בחינוך ואמר בביטחון :תדע לך שאין כזה
מושג חינוך ילדים! רציתי לשאול אותו האם הוא בטוח
שהחלב שיש על שפתיו של הרך הנולד ,חם יותר מהחלב
שיש על שפתיו הוא ...אך חיכיתי לשמוע קודם את
נימוקו ,וטוב שכך ...הוא אמר לי כך :כל חינוך הילדים
תלוי בחינוך העצמי שלך!!! אם אתה מחונך ועובד על
המידות ,ממילא הבן שלך יראה דוגמא למופת ,ולבד
ירצה להידמות לדמות הנפלאה והמופלאה ...ניכרים
דברי אמת!
יהי”ר שנזכה לדאוג לכבודו של בורא עולם ,וממילא
נזכה לראות רק טוב בחברנו ולתקן את עצמנו ,ובכך
נזכה “לתקן עולם במלכות ש-די ,בביאת גואל צדק
ובבניין ביהמ”ק בבי”א.
בברכת שבת שלום ומבורך

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

וידעת
עם סיומה של מלחמת העולם השנייה ,כשנודעו
הממדים הנוראים של החורבן ,אפף אבל כבד את
כל הישוב היהודי בארץ ישראל .אלא שהאבל של
תופסי התורה ,היה קשה כפליים .בשבילם זה היה
לא רק חרבן הגוף ,אלא גם חרבן הרוח .פתאום
התברר שכמעט כל תופסי התורה באירופה ,העתודה
הרוחנית של עם ישראל ,עלו בעשן .פתאום התברר
שאין עוד מבקשים לתורה ,בארצות הברית עדיין
שממה רוחנית ,בארץ ישראל פחות משלוש מאות
בחורי ישיבה ,ויהודי ארצות המזרח עדיין תלויים
בארצות ערב .מי שהשתתף באבל גם מהצד האישי
היה הרב מפוניבז' ,רבי יוסף שלמה כהנמן זצ"ל.
במהלך המלחמה הוא שהה בארץ ישראל ולא ידע
מה באמת קורה עם אשתו ,ילדיו ותלמידיו שהיו
בליטא .כשהסתיימה המלחמה הכל התברר ,כולם
נספו.
הרב שהיה שקוע באבל האישי שלו לא התייאש
והחליט להקים מחדש את הישיבה שעזב בליטא.
הוא תכנן בבני ברק מבנה לאלף חמש מאות
תלמידים ,והתחיל לגייס כסף .אנשים ברחוב
ריחמו עליו ,הם העריכו שהידיעות הנוראות
שהגיעו אליו פגעו בשיקול הדעת שלו ,אלף חמש
מאות תלמידים?! מאיפה הוא יביא אותם?! ובכן,
באחת מהנסיעות שלו ברחבי הארץ ,הרב מפוניבז'
עצר בקיבוץ יגור .באותם ימים רבנים לא ביקרו
בקיבוצים ,הם היו מעוזים של כפירה .כשהרב סיים
את העיסוקים שלו ,התגודדו סביבו כמה צעירים
מבני הקיבוץ ושאלו" :כבוד הרב ,מה אתה עושה
כאן? אין פה בית כנסת?" אבל הרב לא נעלב ,וגם

כבוד הרב :יש לנו בעבודה חבר גוי ,שהוא ישן חזק
מאוד ולא מרגיש כלום .ואני וחברי לפני שהתקרבנו
לבורא עולם ,ציירנו לו “כיפה” על הקרחת ועשינו לו
ציור כמו קעקוע על הפרצוף .מאז עברה שנה ,האם
אני צריך לבקש ממנו מחילה?
זה שאלה בדיני ממונות ,ויש לשאול דיין מומחה.
ובעניותי לא מבין בזה .וכידוע ששור של ישראל
שנגח והזיק שור של גוי פטור לגמרי (בבא קמא לח).
ודרשו כן מהפסוק בתורה ,אבל אדם שמזיק חייב.
וכל נזק זה כמו לא תגזול שבזה כלול כל המזיקין
(עיין רבינו יונה ופרק קמא דמסכת אבות) וכמו שגזל הגוי
חמור מאוד כך נזק לגוי אסור בהחלט .ויתכן בנידון
דידן שהגוי לא נפגע וצחק מזה ,כך שלא ברור הנזק
ויש לשאול אותו על כך.
בתנור שלנו יש מצב שבת ,ואני מחממת בו את
החלות ,בעלי טוען שזה אסור משום “מראית העין”,
ואני אומרת שייצרו את “מצב שבת” בשביל זה! ומה
גם שאין מי שיראה את זה ...מה דעת הרב בנושא?
שאלה יפה ,מאחר שדרך כל השבוע לבשל בתנור,
לכן אסור לחמם אוכל בתנור בשבת קודש .ועומק
השאלה אם יש מחזי כאופה בשבת .כאשר מכניסים
לחם אפוי כדי לחממו ,ולמעשה אסור כי זה דרך
לעשות כן כל השבוע ,ומחזי כמבשל .גם כשלא
רואים אנשים .עצם העניין שזה פעולה של בישול
אסור בשבת להכניס לתנור .ומחדש מרן הראשון
לציון שליט”א ,שקדרה של חמין וכיוצא בזה ,אין

לא התבלבל .הוא סיפר להם על החזון שלו" :אני
אוסף כסף כדי לבנות ישיבה לאלף חמש מאות
תלמידים" הם צחקו" .כבוד הרב" הם אומרים לו,
"אתה נראה אדם רציני ,מה אתה מנסה לעשות
להחיות מתים? תפתח את העניים! מה נשאר מעולם
התורה אפר ,אבק ,התורה אמנם שמרה עלינו בגלות,
אבל כעת אנחנו כאן בארץ ישראל ,עוד מעט תהיה
לנו מדינה .התורה שייכת לעבר ,כבוד הרב תצטרף
אלינו ,אנחנו העתיד" .למען האמת ,המציאות עמדה
בצד שלהם ,באותם ימים היהדות הדתית הייתה
בשפל המדרגה ,היא נתפשה כמשהו מיושן ,כמו
ספינה שוקעת שכולם מנסים לברוח ממנה .התנועה
הקיבוצית לעומת זאת ,ההפך הגמור ,מלבלבת,
חלוצית ויוצרת .הקיבוצים באותם ימים סימנו את
היהודי החדש ,הזקוף ,החצוף והנלחם .העתיד היה
נראה שייך רק להם ,זאת האמת .הרב מפוניבז' ענה
להם תשובה שבאותם ימים הייתה נראית מנותקת
לחלוטין מהמציאות ,הוא התבונן בהם ואמר באהבה
גדולה" :אתם טועים בחורים ,אתם לגמרי טועים.
אל תתבלבלו זה הכל זמני ,הכל זמני" והם צחקו,
"כנראה שהדתיים באמת תלושים מהמציאות" אמרו
אחד לשני.
עם יד על הלב ,אם אנחנו היינו שם למי היינו
מאמינים? לקיבוצניקים הצעירים או לרב מפוניבז'?
עברו מאז שבעים שנה ,באחד הימים בסיומו של
יומן הצהריים ברצועת התרבות ,עסק המגיש במופע
הצדעה לציון מאה שנים לתנועה הקיבוצית .הוא
העלה לשידור זמרת שמזוהה עם התנועה הקיבוצית,
כדי שתספר למאזינים מה צפוי למשתתפי המופע.
כשהיא סיימה המראיין אתגר אותה" :יש לך עכשיו
שלושים שניות לשכנע אותי ואת המאזינים למה
כדאי לנו להשתתף" ,והיא השיבה בפשטות כך" :אני
ממליצה לכל תושבי מדינת ישראל להגיע למופע
ההצדעה של מאה שנים לתנועה הקיבוצית ,כי אני

עשה לך רב

ממש לא בטוחה שבעוד מאה שנים יחגגו לתנועה
הקיבוצית מאתיים" .אז מה אתם אומרים זמני או
לא זמני?
השאלה היא איך הרב מפוניבז' ידע שזה מה שיקרה?
מאיפה הוא ידע שהקיבוצים יאבדו את האידאולוגיה
ושעולם התורה יפרח הוא היה נביא? מסתבר
שהתשובה לכך מופיעה בחומש בראשית.
ּיֹוצא
הקב"ה מבטיח לאברהם אבינו על לידת בנו" :וַ ֵ
ּכֹוכ ִבים
ֹאמר ַה ֶּבט נָ א ַהָּׁש ַמיְ ָמה ְּוספֹר ַה ָ
חּוצה וַ ּי ֶ
אֹתֹו ַה ָ
ֹאמר לֹו ּכֹה יִ ְהיֶ ה זַ ְר ֶעָך"
ּתּוכל ִל ְסּפֹר א ָֹתם וַ ּי ֶ
ִאם ַ
"וְ ֶה ֱא ִמן ַּבה' וַ ּיַ ְח ְׁש ֶב ָה ּלֹו ְצ ָד ָקה" (בראשית טו ,ה-ו)
חשבתם פעם למה הקב"ה חושב לאברהם צדקה
את העובדה שהוא מאמין לו? האם לא ראוי שזה
מה שיהיה? התשובה לכך נמצאת בנתונים שהיו
בידיים של אברהם אבינו ,הוא היה אצטגנין מקצועי,
אסטרולוג בכיר .על פי הנתונים שהיו לו ביד ,לא
רק שזה קשה ,אלא בלתי אפשרי שיולד לו ילד,
הכוכבים מוכיחים את זה בוודאות .אבל למרות זאת
הוא מאמין בה' .אם ה' אמר שיהיה ,זה מה שיהיה.
אברהם לא נותן למציאות לבלבל אותו .זה אולי
מתקומם ומתנשא ,אך תודו זה הכי יהודי שיש.
את התכונה הזאת ירשנו מאברהם אבינו .כותב ר'
חיים מוולאוז'ין על המשנה "עשרה ניסיונות נתנסה
אברהם אבינו" למה נאמר אבינו? כי כמה מידות
שהצדיק טרח ויגע להשיגם ,לבניו אחריו המה כטבע
מוטבע ,ובקצת יגיעה יגיעו לזה .כמו שנראה בחוש
שרבים מעמי הארץ מהיהודים מוסרים את עצמם
על קידוש ה' ,והוא מוטבע בנו מאברהם אבינו
שמסר נפשו לאור כשדים על אמונתו .וכן כל עשרה
ניסיונות שהיו להישיר הדרך לפנינו .לאופי היהודי
יש מקור משם הרב מפוניבז' שאב את הביטחון
לא להתבונן במציאות אלא בהבטחה האלוקית אם
התורה הבטיחה כי לא תשכח מפי זרעו היא לא
שבת שלום
תשכח למה? כי הכל זמני.

לשאלות לרב ניתן לפנות במייל  tiferetnoy@gmail.comאו בפקס03-6099998 :

שו"ת ממו"ר הגאון
הרב חיים רבי שליט"א

דרך להכניס לתנור גם בחול ,כי מבשלים בתבניות
בלבד ,כך שלמעשה בקדירה של חמין מותר להכניס
לתנור חשמלי לכתחילה( .ועיין ילקוט יוסף שבת סימן
רנג סעיף ט דף תצג הוצאת שנת תשעא) והבן.
כבוד הרב :התארחנו בשבת בצימר בצפון ,ולא
הצלחנו לנתק את האור במקרר לפני שבת ,המקרר
היה חדיש עם תאורת לד ,וכל השתייה הפירות
והפיצוחים היו במקרר ,מה היינו צריכים לעשות
בכזה מצב? האם היה אפשר לפתוח את דלת המקרר
בשינוי?
על ידי גוי מותר לכתחילה ,שאין דין פסיק רישיה
נוהג בגוי .ויש מתירים על ידי קטן לפתוח ולסגור
כל השבת לפי הצורך (מנוחת אהבה חלק א’ דף תקפב).
ומרן רבינו זיע”א מסכים על ידי קטן שלא הגיע
לחינוך (עיין יביע אומר חלק ט’ דף רסח) ואם הקטן
יעשה אותו בשינוי ,זה מצוין לכולי עלמא.
כבוד הרב :בס”ד יש לי כל חודש סכום מכובד
לתת מעשרות ,ואני נותן את כולו לארגונים שמרבים
את הטהרה בעם ישראל ובונים מקוואות במקומות
נידחים שאין בהם מקוואות ,אך לאחרונה באו
אלי כמה רבנים שעוסקים בזיכוי הרבים ובהחזרה
בתשובה כדי שאתמוך בהם והם טוענים שמה שהם

עושים הרבה יותר חשוב מריבוי הטהרה .עם מי
הצדק וכיצד עלי לנהוג?
שאלה עדינה וקשה ,נכון שתלמוד תורה כנגד כולם,
אבל מאידך מצוות נידחות חובה להשתדל .למעשה
נראה עצה טובה ,לעזור לתורה זה לפני כולם גם
לפני צדקה לחולים ולנזקקים וכו’ וכו’ ,אבל מאחר
שזה זכות להיות שותף להרבות טהרה בישראל ,אז
תחלק בין כולם שווה בשווה ,וזה מצוין .וחכם לב
יקח מצוות.
האם יש מצב שאדם יגיע לאהבת ה’ עצומה
וממילא יהיה בלי יראה מה’?
שאלה קשה ,ולא מבין בזה צריך לשאול את מי שזכה
להגיע לאהבת ה’ עצומה .אבל למעשה נראה שיש
סדר למשנה ,מתחילים עם יראה ומגיעים לאהבה,
וגם ביראה כמה דרגות ,יראת העונש ,יראת חטא.
ירא הרוממות ,ואחר כך זוכים לאהבת ה’ .ואפילו
אהרון הכהן שנקרא קודש קדשים היה צריך לומר
לו אחרי מות שני בני אהרון ,דהיינו יראת העונש.
ויש עוד סברא של רבינו החסיד הבן איש חי בספר
בן יהוידע (סוטה לא ).כיצד נאמר בפרשת השבוע
פרשת וירא בניסיון העקדה ניסיון העשירי ,עתה
ידעתי כי ירא אלוקים אתה ,וכי לא הגיע לאהבת ה’,
אלא הכוונה יראת הרוממות .אשר זו באה ונעשית
מחמת עוצם אהבתו לה’ יתברך ,ע”ש .נמצא שגם מי
שזכה לאהבת ה’ עצומה יש לו שורשים של יראת
הרוממות.

תורה ומדע
אתם שואלים ,הרב עונה.

אני רוצה להבין אחת ולתמיד מה רע
ברפורמים? הרי הם גם מתפללים
בבית הכנסת ומקיימים חלק
מהמצוות ,מדוע מרחיקים אותם
ונלחמים בהם כאילו שהם גרועים
יותר מחילונים הגמורים.
תשובה :הורתה ולידתה של התנועה
הרפורמית ,בכפירה גמורה בה'

ובתורתו .שהרי אדם המאמין
בה' ובתורתו ,אינו מבקש לערוך
רפורמה ו"תיקון" בדברי בורא
העולם .ומה יאמר יהודי הבא
לבית הכנסת ורואה את ה"רבאי"
מגיע בשבת ברכבו ,וגובה כסף
מהמתפללים בליל יום הכיפורים,
ונושא נאום ברמקול ביום הכיפורים
בסמוך למקהלת זמרות אופרה
נוצריות ,ועורך את ליל הסדר
כשכומר מסייע לו ,ועוד אבסורדים
רבים שקלקלו יהודים רבים שחשבו
וחושבים שזוהי היהדות המקורית כי

איש לא לימד אותם אחרת .ואגב,
לא הרבה יודעים שהרפורמים אפילו
הסירו בתחילה את ירושלים וארץ
ישראל מסידור התפילה שלהם,
משום שלא הבינו מה כבר יש
בירושלים וארץ ישראל ,וכפרו בכך
בכל נבואות התנ"ך על שיבת עם
ישראל לארצו ובנין בית המקדש.
והגרוע מכל ,הרפורמים נושאים
באחריות להתבוללות הנוראה
בארה"ב ,שהגיעה ל 07אחוזי נישואי
תערובת עם גויים ,לאחר שהם
הסירו את היראה הנכונה שהיתה

בעם ישראל מנישואי תערובת .היכן
נשמע בהיסטוריה של עם ישראל
ש"רבאי" יהודי יעמוד בסמוך לכומר
נוצרי ,ויחתנו באופן רשמי יהודי עם
גויה?!?
ולענין השאלה מדוע מתייחסים
אליהם כאילו הם גרועים יותר
מחילונים גמורים ,אשיב בשאלה:
מי גרוע יותר? מחסנאי שמצהיר
אינני רופא ,או מחסנאי שמתחזה
לרופא מנתח ,רושם מרשמי תרופות
ו"מטפל" באנשים? והנמשל ברור.

עניין של השקפה
מאת הרב משה רבי שליט”א

מפגש השייח’ شيخ
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את החג הראשון של סוכות תשע”ח ,זכיתי לחוג
בצילו של אבי מורי שליט”א .מלאחר מנחה של
יו”ט יש את השיעור שנמשך עד זמן ערבית של
מוצאי יו”ט ראשון .ידוע בעולם ,שזהו השיעור הכי
מיוחד ומרוכז בתקופת ירח האיתנים ,מלא בפרטי
פרטים ,מעורב בהלכה ובהנהגה ,ומכניס את השומע
למצב חג מלא עד למוצאי שמחת תורה .השנה ,אבא
שליט”א סיפר גם ,על נושא כואב ,והתעכב עליו:
הוא סיפר על אישה שטלפנה אליו לפני החג בוכייה
ומיוסרת .היא התאוננה על כך שבעלה לא מדבר
איתה מלפני ראש השנה .היא עברה איתו את ראש
השנה ,עשרת ימי תשובה ,כיפור ,וחג סוכות לפניה.
בעלה הסכים רק לומר לה ש”הוא מקפיד מאוד”.
האישה הפצועה בנפשה כבר לא יכלה לשאת את זה
לבד ,היא החליטה לשתף את הרב שליט”א שמכיר
את הקפדן“ .אני לא מסוגלת יותר ,די!” בכתה בקול
רועד .אבא שליט”א התייחס לכך ושאג“ :איזה לב
יש לכזה בעל? עד כמה אכזרי הוא יכול להיות?
עד כדי שאשתו כבר בוכה שהוא לא מתייחס אליה,
ולא מדבר איתה?! את מי הוא מנסה לחנך? רשע!
מושחת! מאיזה חומר אתה?” עד כאן דברי אבא
שליט”א שהדהדו בהיכל .עוד נחזור אל ההמשך.
מאז שאני ילד (כ 25-שנה אחורנית) אני זוכר “שלומי
בית” עם קולות נפץ פה ושם ,בבית ברחוב רמב”ם,
בית הורי הי”ו .אבא יושב ,שומע ,מזדהה ,ורק לאחר
מכן נותן לזוג תחושה של “איך יש לכם זמן לריב”,
עד לפיתרון .היום אני רואה משפחות ברוכות ילדים
אשר חיים באושר ובהרמוניה ,ובקטנותי אני זוכר
אותן שהיו כמעט לפני פירוק הקן המשפחתי .רק
שהצעד הנכון שהם עשו ,הם באו לדבר ,הם באו
לתקן ,הם לא הפכו להתנהג כילדים והתאכזרו
לבני ביתם .הם הרוויחו חיים של שלום,
אהבה ואחווה .ואבא שליט”א עם שלושה
יסודות :יראת שמיים ,אהבת ישראל,

ואהבת תורה ,הכניס בניהם שלום ,ולביתם הגיע
האור ,שמלווה אותן עד עתה.
חלק מהגברים של היום ,הם גברים מ”תוצרת
גרמניה” ארורים ומושחתים באיכות גרמנית .הם
מטילים בביתם או על נשותיהם אימה וחרדה ,ועל
כל טעות שלא תבוא חלילה מצד האישה ,יש מחיר.
הם קודם כל לא יודעים מה זה אישה ,והם נישאו ללא
רישיון ,פשע לכשעצמו .הם לא יודעים כמה האישה
שלהם אומללה ומיוסרת ומרבה לבכות ,כשהם לא
רואים .כמה פחד להגיד מילה ולהשחיל משהו קיים
אצל האישה שלהם ,וכל רגע יכול להיווצר בבית
אווירה של מתח ,הרגשה רעה ודכדוך .ואותו בעל
ממשיך בחיי היום יום שלו ,ולא יודע שאשתו בצד
השני מחפשת מישהו שישמע אותה ,יבין אותה,
יצדיק אותה ,וקצת ירגיש מה היא עוברת .הוא
יכול להיות אברך כולל ,לצחוק עם החברותא,
ליהנות מהלימוד ,מסברא טובה ,ולהרגיש גם מחנך
רישמי ,מנהיג ,תלמיד חכם .ומה הוא באמת :הוא
האדם הנבזה ביותר ,המושחת והמטונף ביותר .אז
הוא יעשה מעשה חסד פה ושם ,להוכיח לעצמו
שהוא לא רע חלילה ,אלא לב טוב נמצא בתוכו,
וכל התנהגותו עם אשתו היא לתת דרך ,מנהיגות,
ועוד מילים נרדפות לאכזריות .אוי לאותה בושה,
או לאותה כלימה ,אוי לו על אותה תרבות ערבית,
שאותה הוא חי ,ואותה הוא מטפח ,במקום לטפח את
נפש רעייתו האומללה.
ההשלכות
.1אישה במצב הנ”ל מחכה כבר להגיע למקום
עבודתה ,וכמה שפחות להיות בבית שלה .כי שם
מעריכים אותה ,שומעים אותה ומפרגנים לה .משהו
שמפרק לאט לאט את הקן המשפחתי האמיתי
שאותו בעל “חכם” מנסה ליצור לכאורה ולחנך את
רעייתו ,הוא רק זורע הרס וריחוק ,והסיכוי להחזיר
את המצב לקדמותו ,צולל .2 .דיכאון ,מגיע בגין
הרקע הנ”ל של העדר תמיכת בן זוג .הרי כולנו
עברנו מקרים ואירועים רבים בחיינו ,מקרים טובים
ומעוררי השראה וגם מקרים שהם פחות טובים

להזמנת הרב להרצאה ניתן להתקשר 03-60-9999-7

שמשאירים חותם שלילי באופי שלנו ,או מעצור
מסוים שחוסם ולא נותן לנו לראות את החיים בצורה
נכונה בצורה בריאה .וכשזה מתפרץ ,זה אוכל הכל.
ומתי הוא בוחר להתפרץ? כשהסאה עולה ,והנפש
כבר לא יכולה לסבול .3 .ילד שרואה את אבא שלו,
בהליך של ברוגז או את הוריו רבים ומתווכחים .מה
עובר לילד הזה בראש באותו רגע? מה הוא מרגיש?
ומה הוא למד מהמקרה הזה? רוב הילדים נוטים
להאשים את עצמם בכל מיני מקרים כאלה ,למרות
שזה לא קשור אליו ,אבל המוח של הילד הקטן אומר
"הם בטח רבים בגללי" .עוד משהו שפוגם בנפשו
הטהורה של הילד ,ולא נותן סיכוי גדול עבורו
להאמין בחיי נישואין ,אובדן עתידי די מוכר.
אבא שליט”א סיים את הנושא כך :הוא אמר בשם
הגר”ח קנייבסקי שליט”א שאחת הסיבות למקרי
מוות של בעלי משפחות ,שהותירו אחריהם עשרות
יתומים ,ולצערנו המקרים לאחרונה התרבו ל”ע ,זה
מחמת דמעות נשותיהם שהיו מצויות ,והבעלים היו
עסוקים ,ולא משנה במה (גם בדברים טובים כנראה.
מ.ר ).והאישה הייתה ,חיה בצער ומרמור ,וסובלת
בשקט ולא נענית ,ואותו בעל ז”ל נשא את קפידתה
וצעקתה האילמת שלא נשמעה ,ונפטר קודם זמנו”.
עד כאן .ומצאתי לזה מקור :הגמרא (תענית כ):
שאלו תלמידיו לרב אדא בר אהבה :במה הארכת
ימים? אמר להם :מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי".
האומנם לא היה רב אדא בר אהבה רגיל להקפיד?
הלא בעמוד זה בגמ' מובא שהקפיד על רב הונא
שהשהה אותו בערמה במקום סכנה? ואת רב הונא
גדול הדור הוכיח עד שמתו בניו הקטנים? ובברכות כ
ע"א מתואר כיצד קרע מעל אישה את בגדה האדום,
כשסבר בטעות שבת ישראל היא ,שאסורה ללובשו.
אלא ,שהדגיש רב אדא בר אהבה לומר שדוקא בתוך
ביתו לא הקפיד מימיו .היום זה קצת הפוך ,נוח לו
לאדם להסתדר עם החוץ ,על חשבון הפנים.
בואו נבדוק את עצמנו ,ונציל את ביתנו,
נשותינו ,ואת היקרים לנו באמת.

יסודות הבית
מאת הרב יוחאי אוחיון שליט”א

דין ודברים
אדם שרואה חבר שהרכיב
על האופנים ארגז ,שכתוב עליו
רכוש תנובה ,מה צריך לעשות,
ואת מי נחשב שהוא גזל?
אם יכול להשיב את הארגז
לתנובה הרי זה משובח ,ואינו
חייב לריב עם חברו על מנת
להחזיר ,ואם יתברר שחברת

תנובה שייכת לגויים ,אין מצוות
השבת אבדה.
מה הדין כשמוצא עט ורוצה
להשתמש בו עד שבעל האבדה
יבקש את אבדתו? והאם מותר
להשתמש בעט על מנת לכתוב
מודעת השבת אבדה על העט?
בשו”ע נפסק שאסור להשתמש
באבדה לצורכו ,אבל לצורך
האבדה מותר .ומסתבר שבעל
האבדה לא יקפיד אם יכתוב בעט
לצורך השבת האבדה.

מלתא ו
בדיחותא

מלתא

נֹוסף ְמ ַא ֵּבד ֵמ ָה ָא ָדם ֶאת ַה ִּב ָּטחֹון ,וְ הּוא :ח ֶֹסר ַה ִּיְד ָיעה ִּביכ ֶֹלת
וְ ָד ָבר ָ
ּדֹותיו ַהּטֹובֹותֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָא ָדם
ּבֹוראְּ ,ב ַהנְ ָהגָ תֹו ְּוב ִמ ָ
ַה ִּב ְל ִּתי מֻ גְ ֶּב ֶלת ֶׁשל ַה ֵ
ּומֹוׁשל
ֵ
ׁשֹומר ַּומ ְׁשּגִ ַיח
רּואיו וְ ֶׁשהּוא ֵ
ּבֹורא ֵמ ַר ֵחם ַעל ְּב ָ
ֶׁש ֵאינֹו ֵמ ִבין ֶׁש ַה ֵ
אּומה ְּב ִלי ְרׁשּותֹו
יְכֹולים ַל ֲעׂשֹות ְמ ָ
ׁשּורים ִּב ְכ ַב ָליו וְ ֵאינָ ם ִ
ֲע ֵל ֶיהם ,וְ ֶׁש ֵהם ְק ִ
נּוחה ֵמ ַה ְּד ָאגֹות,
וְ נֶ גֶ ד ְרצֹונֹוָ ,א ָדם ֶׁש ֵאינֹו ֵמ ִבין ֶאת ָּכל זֶ הֹ ,לא ְיִהיֶה ְל ִלּבֹו ְמ ָ
ּבֹורא וְ ַעל ַה ְׁשּגָ ָחתֹו( .חובות הלבבות שער הביטחון)
וְ הּוא ֹלא ְיִסמְֹך ַעל ַהנְ ָהגַ ת ַה ֵ

“וידעת” איפה הכסף...
‘כבוד הרב’ אתה חייב לעשות את זה
עבורי ,אני חש כי רגעי ספורים ,אמר
‘אפרים בירנשטוקהולם’.
אפרים ,ניצול שואה ,שאיבד את
משפחתו בתופת .יום אחד סיפר לו
מכר ,כי ראה את בנו ,מיני אז הוא תר
ומחפש על עקבותיו אך הם ...לא נודעו.
ולכן כעת בשעותיו האחרונות קרא אל
מיטתו את המרא דאתרא (רב המקום),
וביקש כי את המיליונים ששוכבים
בבנק( ...כמובן שלבנק אין בעיה ,בזה שהם
ימשיכו לנוח ולשכב )...יעביר לבנו כשזה
האחרון ימצא ,הרב הסכים ,ועיניו של
אפי נעצמו.
רבו של המנוח ,הרב פנחס בוקובזה
המדובר לעיל ,החליט לנסות את מזלו
ולפרסם מודעה קטנה בעיתון ,והנה זה
פלא ,במקרה ...מי ראה את הכרזה...
אתם בטח מנחשים ,נכון? ובכן קוראים
יקרים צדקתם! הבן האובד! קרא ,ואף
הגיע ,אך בבגדים עמוסים לעייפה
בטלאים ,נעליו פותחים את פיהם ,והוא

טרוט עיניים וכבד איברים ,מתקדם אט
אט עקב בצד אגודל ,אל בית הצדיק.
והלה הוציא את כתב הצוואה ,ומסרו
ליורש ,שבן רגע הפך מדל שואל על
פתח ,לגביר ובעל בעמיו.
שאלה לקוראים :האם בן הנפטר היה עד
היום עני או עשיר? שהרי אי שם היה
ממון המוטל ולא בספק ,השייך לו.
תשובה :נקודת ההבדל בין עשיר לעני
היא הידיעה!
המסר שבסיפור“ :מים עמוקים עצה בלב
איש ,ואיש תבונה ידלנה” (משלי כ ,ה),
‘העצה’ אומר המלך שלמה ,היא כמים
עמוקים השוכנים בבטן האדמה ,ובכדי
להוציאם צריך איש תבונה ,בין בזוגיות
ובין בעבודה האישית עם עצמנו באופן
כזה או אחר ,אך ידוע נדע כי נמצאת היא
בקרבנו ,ורק בידיעה זו בלבד הופכים אנו
בן רגע לעשירים מופלגים ברוח!
שבת שלום ומבורך
להזמנת הרב להרצאה ניתן להתקשר
03-6099997

בדיחותא
קמצן אחד עולה לאוטובוס ושואל את הנהג“ :על פרחים צריך לשלם?”
“לא!” עונה הנהג ...יופי ...קורא הקמצן לבנותיו –”שושנה ורד יסמין
– תעלו אתן בחינם”
אם ראית אדם שטועה ושותק ,סימן שהוא חכם ,אך אם ראית אדם
שצודק ושותק ,סימן שהוא נשוי...

אור החיים הקדוש
ֹלׁשה
ׂא ֵעינָ יו וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה ְׁש ָ
וַ ּיִ ָּש
ֲאנָ ִׁשים נִ ָּצ ִבים ָע ָליו וַ ּיַ ְרא וַ ּיָ ָרץ
אתם ִמ ֶּפ ַתח ָהא ֶֹהל וַ ּיִ ְׁש ַּתחּו
ִל ְק ָר ָ
ָא ְר ָצה (בראשית יח ,ב)
רבנו הקדוש שואל כמה שאלות
בביאור פסוק זה :מה פשר תיבת
והנה שכתוב בפסוק ומה היא
מוסיפה בביאורו? גם תיבות
ניצבים עליו לכאורה מיותרות?
ומדוע חזר הפסוק על תיבת וירא
פעמיים? ואיך יתכן שהשתחווה
להם אברהם לפני שידע שמלאכים
הם? ואיך לא חשש שהם ערבים
עובדי עבודה זרה?
ומבאר רבנו פירוש הפסוק שתיבת

והנה רומזת שרק נדמו כאנשים אך
באמת היו מלאכים ,ובלעדי תיבה
זו היה הפסוק ח"ו דובר שקרים
שהרי היו מלאכים ורק נדמו
כאנשים .ואברהם היה מכירם
שמשרתי עליון הם וגם ראה שהם
נצבים עליו פי' שבאו בשבילו,
אחד לרפואתו אחד לבשרו ואחד
להפוך את סדום ולא היה יכול
ללכת להפוך את סדום עד שיקבל
רשות מאברהם ,וחוזר הפסוק
שנית על מילת וירא לגלות לנו
שמיד שראה את המלאך נתרפא
יכללע"נ הרבנית
הגביע השני
לרוץ לקראתו וממילא
ולכן
אורידה (מאזוז) ענקרי
בת הרבנית רחל ע"ה
למלאכי אלוקים.
השתחווה

איש אחד נכנס לחנות ,והבחין במכשיר
נוצץ" .מה זה?" – הוא שאל את המוכר.
"זה תרמוס" ,הסביר המוכר" ,מכשיר
ששומר על דברים קרים שיישארו קרים,
ועל דברים חמים שיישארו חמים".
התלהב וקנה את המכשיר ,ולמחרת
הביא אותו לעבודה.
"מה זה?" שאל הבוס שלו.
"זה תרמוס" ,ענה לו" ,מכשיר ששומר
על דברים קרים שיישארו קרים ,ועל
דברים חמים שיישארו חמים".
"ומה יש לך בתוכו?"
חיבק האיש את התרמוס ,וענה" :שתי
כוסות קפה וטילון".
אדם רוצה להרוויח מכל הצדדים גם יחד,
הוא חפץ 'לאכול את העוגה ולהשאיר

בשורה משמחת וחשובה

אותה שלמה' ,ולא תמיד זה אפשרי.
בכל בחירה עומדות בפנינו לפחות
שתי אופציות ,ובבחירת האחת ,אנו
מוותרים על כל האופציות האחרות.
כמון שאומרת לנו התורה :נָ ַת ִּתי ְל ָפנֶ יָך
ַה ְּב ָר ָכה וְ ַה ְּק ָל ָלה ָּוב ַח ְר ָּת ַּב ַחּיִים ְל ַמ ַען
ִּת ְחיֶה ַא ָּתה וְ זַ ְר ֶעָך (דברים ל ,יט)
חשוב מאוד שנהיה מודעים לבחירות
שלנו! ונשתדל לא להיות נגועים
בהשפעות זרות .והחשוב ביותר –
נתפלל לבורא עולם ,שינחה אותנו
בבחירה הנכונה ובדרך הטובה.

מהנעשה ב
מדרשיה

נפתחה מדרשה נוספת ,בקומה
העליונה לגילאי  25ומעלה
בהנהלת הקדוש הרב יוסף (ספי) וידל שליט"א
כולם מוזמנים ללמוד עם רבנים חשובים בכל
הנושאים .לפרטים 052-266-4417 :הרב יוסף
ראש המדרשה

דרוש אברך צעיר אנרגטי וסוחף ,ללמד בחורים
במדרשה של הצעירים (בקומה התחתונה)
אפשר להקשר בין  22:00ל 23:00בלבד לטלפון:
 03-60-9999-7הרב דוד (ניתן להשאיר הודעה)
נא לא להתקשר מעבר לשעות המצויינות
נסיון בתחום חובה! העדפה לחוזר בתשובה
שלמד בישיבה.

עיצוב בלונים בסטייל

להצלחת :אשר בן מדלן ורעייתו (כהן) | יואב בן ראומה ,אביב בן איריס (כהן) | אוראל בן אירית (כהן) | תומר
לע"נ :אלימלך בן שפרה(פנחסי) ,רוני בן חיים שלמה,
(פריוף)הרבנית
אילנההשני לע"נ
בן כוכבה (רוקח) יוסף בן ענת ,אורטל בת הגביע
אורידה (מאזוז) ענקרי
בת הרבנית רחל ע"ה

זכינו לשמוע דברי אלוקים חיים מהמקובל
הגדול הרב בן ציון מוצפי שליט"א

מזל טוב לקדוש הרב יוסף (ספי) וידל שליט"א

להולדת הבת תחי'
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