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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

באיזה ספר הצטייד
יוסף הצדיק?...
פני כמה שנים היה בחור ,שהחל תהליך
של חזרה בתשובה ונכנס לישיבה לחוזרים
בתשובה בירושלים .לאחר כמה חודשים
בהם התעלה בתורה ויראת שמים ,החלו
לכרסם בליבו הרהורי חרטה על כל המהלך
של החזרה בתשובה והכניסה לישיבה ,וזאת מכיון שאזלו
המזומנים מכיסו ולא הייתה לו האפשרות לקנות אפילו
מצרכים בסיסיים ,וזאת חוץ מהחובות שרבצו על צווארו

ל

(אגב ,זו אחת מהסיבות שלא כדאי לחוזר בתשובה להיכנס לישיבה כשיש
לו חובות ,וכמובן כל מקרה לגופו).

לילה אחד ,פחז עליו יצרו ויצא מהישיבה עם ציוד
לפריצת דירה ,ובחסות החשיכה פרץ לאחת מדירות
היוקרה שבשכונת הישיבה ,גנב משם סכום גדול ,וחזר
לישיבה...
לאחר תקופה קצרה הוא התעשת והכה על חטא ,אך
לא היתה לו האפשרות להשיב את הגניבה ולכן רשם
בתאי הזיכרון שלו ,שביום מן הימים ,הוא צריך להחזיר
את הסכום הגנוב לאותה משפחה וכך השקיע בלימודי
הישיבה יום ולילה ונהפך להיות בן תורה אמיתי ,המקפיד
על קלה כבחמורה ,ובישיבתו כבר כינוהו גברא רבה...
יום אחד ראש הישיבה קרא לו לחדרו ושאל האם הוא
מכיר את המשפחה מהקומה הראשונה אשר בסוף
הרחוב ,משהבין הבחור שהרב מתכוון למשפחה ממנה
הוא גנב את הכסף ,נתכרכמו פניו ונראו כשולי קדירה,
זיעה קרה כיסתה את פניו ובליבו אמר“ :סוף גנב לתליה,
כל ההשקעה שלי יורדת ברגעים אלו לטמיון ,בגלל
מעשה אומלל וטיפשי שעשיתי בתחילת דרכי” ...אבל
ראש הישיבה לא קרא את מחשבותיו ,והמשיך לומר:
הם התקשרו אלי! – הבחור כמעט התעלף ...אך לאחר
כמה שניות חזרה אליו רוחו כששמע שראש הישיבה
רוצה בסך הכל לעדכן אותו שאותה משפחה ביררו עליו
ורוצים אותו לחתן עבור ביתם...
הבחור חשש שמא זוהי מתיחה מתוחכמת ,אך החליט
ללכת על כל הקופה ונפגש עם העלמה העשירה בדרך
ליום המאושר בחייו ,יום החופה!
לאחר כמה שנות נישואין בטוב ובנעימים ,אמר אותו
חתן תלמיד חכם :הסכום שגנבתי נגד רצון ה’ נגזר
כבר שיהיה שלי עוד מתחילת בריאתי ,אך באיוולתי
ומקוצר שכלי ,בחרתי לקחת את המגיע לי בין כך ובין
כך באיסור ,ואם הייתי ממתין עוד קמעה ,העושר שנגזר
עליי ,היה מגיע בהיתר בנחת ובשמחה( ...סיפור זה קראתי
לפני הרבה שנים ואינני זוכר את המקור ,אשמח להתעדכן!)

רבנו הגדול" ,רבנו בחיי" כותב בספרו הנפלא "חובות
הלבבות" (שער הביטחון פ"ג) ,שמאז בריאת העולם ,כל
הדברים המתחדשים בעולם ,יוצאים לפועל על ידי שני
דברים א .שהבורא יתברך גוזר ורוצה שדברים אלו

יצאו לפועל ב .שהדברים לא נעשים בדרך נס או מעל
הטבע ,אלא על ידי אמצעים וגורמים טבעיים .לדוגמא:
תינוק שנולד ,כבר נגזר עליו עד סוף חייו מה יאכל,
מה ישתה ,איזה בגד ילבש ,עם איזו אשה יתחתן ,באיזו
דירה יגור וכו' .והאדם חייב להתעסק בהשתדלויות
ובאמצעים ,כדי להשיג את הנ"ל ,אך צריך לדעת שכל
ההשתדלויות והמאמצים להשיג את הפרנסה בשפע ,או
אשה מסויימת וכו' אינם אלא אחיזת עיניים שלא מעלים
ולא מורידים מאומה ,ורק גזירת ה' היא זו שמוציאה אל
הפועל את המציאות הנראית.
ונשאלת השאלה :אם הכל כבר כתוב וקבוע ,מדוע
בורא עולם גזר וציוה אותנו להשתדל ,הלא לכאורה זהו
משחק מכור מראש?! ומביא רבנו על כך ב' סיבות:
א .כל אדם הגיע לעולם הזה למבחן ,ולכן בורא עולם גזר
שכדי שהאדם יוכל לחיות ,יהיה זקוק לדברים בסיסיים,
כמו אכילה ,שתייה ,ביגוד ,דירה ,כסף וכו' ,והמבחן
העיקרי הוא ,איך האדם יגיע לצרכיו ,האם בדרך כשרה
כמו שציווה אותנו בורא עולם בתורתו הקדושה ,או
חלילה בדרך פסולה .ובאמת בכל אופן ,האדם ישיג על
ידי ההשתדלות את מה שנגזר עליו ,אך אם בחר בדרך
הנכונה ,הרי שהוא עבר את המבחן וכמובן יקבל שכר,
אך אם חלילה בחר בדרך הפסולה ,הרי שיקבל עונש גם
על הבחירה העקומה וגם על המעשה הנבזה.
ב .כדי שלא יבעט בטובות של ה' ושלא יהיה לו זמן
לחשוב על עניינים שלא צריך לחשוב (עיי"ש באריכות)
כשמסיים רבנו להסביר את הטעמים מדוע צריך
השתדלות ,הוא מסיק שאם אדם מקיים תשע תנאים
(שמובאים שם) ,אזי לא שייכים בו ב' הטעמים שבגינן
נצטווינו להשתדל ,וממילא אינו צריך להשתדל ,אלא
הכל יגיע אליו ללא טורח ויגיעה כלל.
אם הבנו את זה נכון ,נמצאנו למדים שככל שהאדם אחוז
בבורא ובמטרת הבריאה ,הרי שהשתדלותו להשיג את
חפציו ,תהיה אפסית לחלוטין .לעומת זאת ,אדם שחסר
לו המידע הנ"ל ,בוודאי שיבלה את חייו באשליות שהוא
מצליח לבצע מהלכים גרנדיוזים כאלו ואחרים ,ובעצם
הוא דומה לאותו הילד שבטוח שהוא מנהיג את הרכב
על ידי הגה הדמה שאביו התקין לו כדי שלא יפריע לו
במהלך הנהיגה...
בפרשתנו הנפלאה ,התורה מגלה לנו את היסוד הזה,
בהנהגתו הקסומה של יוסף הצדיק ,כאשר כל הפרשה,
עוסקת ביוסף (חוץ מהפרשיה של יהודה ותמר)  -והנה לכל
אורך הפרשה ,על אף הפורענויות והטרגדיות ,יוסף
לא מדבר מילה! כשאביו שלח אותו לחפש את ֶא ָחיו,
שתק! כשהאחים תפסוהו והשליכוהו לבור ,שתק!
כשמכרוהו לישמעאלים ,שתק! כשהורד למצרים ,שתק!
כשהשליכוהו לבית האסורים על דבר אשת פוטיפר,
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שתק! הוא בעצם החזיק מעמד לכל אורך הדרך ,ורק
בסוף כשפתר את החלומות לשרים האסורים ,הוא
מעד (לפי דרגתו) בהשתדלות מיותרת כדי לצאת מבית
האסורים (אם זכרתני והזכרתני) ובאותה שנייה נענש על
כך...
בטוחני שכשיצא יוסף מבית אביו כדי לחפש את ֶא ָחיו,
נטל איתו את ספר "חובות הלבבות" הפרטי שלו
והצטייד איתו לכל אורך הדרך ...שאם לא כן איך יכול
להיות שהצליח לשרוד את כל המאורעות הללו?! ולא
עוד ,אלא שלא התלונן או התדיין עם מתנקשיו כלל
וכלל?! – וכן נראה ,שביום שפתר לשרים הסוררים
האסורים את חלומותיהם ,עדיין לא הספיק ללמוד בספר
"חובות הלבבות" ולכן נפלט מפיו המשפט שהשאיר
אותו עוד שנתיים בבור ...כמובן שזה על דרך המליצה,
אך הדברים מכוונים כלפינו ,שהרי אנו בניו ותלמידיו
של יוסף הצדיק ,צריכים ללמוד כיצד עוברים מסע
כל כך מפרך ,רצוף מכשולים ובלבולים ,שנראה שכל
העולם נגדנו ואין לנו סיכוי לצאת מזה בחיים ,עדיין
הכל צריך להתנהל על מי מנוחות ובשלוות עולמים,
מכיון שההשתדלות והמאמצים אינם מועילים ,כי הכל
נעשה בגזירת האלוקים ,ורק על ידי ביטחון עצום ורצוף
בה' ,אפשר להתנהל וללכת בדרכו של יוסף הצדיק ולא
לפחד או לחשוש משום דבר שבעולם ,מכיון שהכל כבר
קבוע וידוע לפניו יתברך והכל לטובה!
אינני יודע כמה מקוראי המאמר דנן יקומו ויתחילו
ללמוד שער הביטחון ,אך בטוחני שמי שיעשה זאת,
מובטחת לו שלווה אמיתית ולבטח חייו ישתנו מן הקצה
אל הקצה.
ולאותם אלו שהשכילו וקיבלו על עצמם ללמוד חובות
אֹומר :כשם שאנו אוכלים מידי יום ביומו
הלבבות ַ
ולא מסתפקים בארוחת הערב של אתמול ,כך מוטלת
עלינו החובה לעסוק בכל יום באופן קבוע בלימוד ספר
“חובות הלבבות” (או כל ספר העוסק בביטחון בה’) ורק כך נוכל
להיות מלאים וגדושים בביטחון אמיתי בבורא עולם.
ואיך אפשר ללא קינוח ...מספרים על הבריסקער-רב,
שקיבל בנדוניה כמה בתים בוורשאֶׁ ,שָּׁשוְ יָם נאמד בהון
עתק .והנה קרה ,שנוכל אחד רימה אותו בכך שהוא
ישיג לו שוכרים לדירותיו .ובדרך עקלקלה הצליח לנשל
אותו מכל הנדוניה ,ולא נשאר לו ממנה מאומה.
נטל הבריסקער-רב את ספר 'חובת הלבבות' והחל
ללמד מתוכו את 'שער הבטחון' .הוא למד אותו פעם,
פעמים ,שלוש ,ולאחר מכן אמר" :עד עכשיו חשבתי
שאיזהו עשיר? – זה שיש לו כמה בתים בוורשא! היום
אני יודע שאיזהו עשיר? – זה שיודע בעל פה את 'שער
הביטחון' ב'חובות הלבבות'!"...
יהי”ר שנזכה!
שבת שלום ומבורך!
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מרצה בכיר בארגון "ערכים"

וידעת
מחיר התגובה
(מתומלל)

מנהלת המטבח בישיבה הייתה אישה
אלמנה קשת יום .ראש הישיבה שמאוד
רצה לסייע לה ,אבל בלי להלבין את
פניה ,ביקש ממנה לעשות לו טובה.
"לזרוק את האוכל לפח זה איסור בל
תשחית" אמר לה הרב "לכן ,אם לא
קשה לך ,קחי בבקשה את האוכל
שנשאר ,ותחלקי אותו לנצרכים,
את בטח מכירה אנשים שנזקקים
לאוכל הזה ,כך את גם תוכלי לעזור
להם" .שניהם ידעו למי הכוונה ,ולכן
גם שניהם שמחו .הרב ,שידע שזה
עזרה גדולה לאלמנה ,והאישה שלא
התביישה לקחת את האוכל .באחד
הימים ניגש בחור ,שלצורך העניין
נקרא לו "ראובן" למטבח הישיבה,
וביקש מהמנהלת מנת אוכל נוספת.
"מצטערת" היא אומרת לו "אבל באמת
הכל נגמר ,תנסה לחפש בשולחנות
בטח נשאר משהו" .ראובן ממש לא
אהב את התשובה" .נגמר?!" הוא שאל
אותה בחוצפה" ,שמעתם! היא אמרה

שנגמר ,אז אולי תביאי לי ממה שאת
לוקחת הביתה?" והמנהלת שנפגעה
עד עמקי נשמתה ,תוך רגע נבלעה
בתוככי המטבח.
עברו מאז כחמש עשרה שנים ,הבחורים
התחתנו והקימו בתים בישראל ,גם
ראובן ,אלא בזמן שלכולם היו כבר
כמה ילדים ,לראובן לא היה אפילו ילד
אחד .יום אחד ,מצלצל הטלפון בבית
של ראובן ,על הקו חיים מהישיבה ,אחד
החברים הכי טובים שהיו לו .לאחר
כמה מילות נימוס אמר חיים לראובן:
"תראה ,אני מצטער שאני פולש לך
לחיים ,לפרטיות ,אבל יכול להיות...
כלומר ,אתה זוכר בישיבה ...המנהלת
של המטבח ,אולי פגעת בה? אתה
מבין?! אני ממש מתבייש שאני אומר
לך את זה ,אבל כואב לי שעדיין אין
לך ילדים ,אולי כדאי לשאול מישהו?"
וראובן ,לא אהב את השיחה" .מה
זה קשור?" הוא אומר לחיים" ,בגלל זה
אין לי ילדים? וחוץ מזה ,בטוח נשאר
לה אוכל ,אמרו לה שתיקח רק את
מה שנשאר ,לא על חשבון הבחורים!"
אבל חיים לא התייאש ,היה אכפת לו
מהכאב של ראובן" .בכל זאת ,אולי
חשבונות שמים? אתה יודע מה ,אולי
נלך לשאול רב?" וראובן שמאוד רצה
ילדים ,הסכים לנסות .הם נכנסו לחדרו
של ר' יעקב קנייבסקי הסטייפלר

כבוד הרב :אמא שלי אשה פולניה ...ומקפידה
מאוד על אכילה טבעונית ובריאה ,אני לא מקפיד כל
כך ,ולכבוד שבת אני קונה ממתקים ,היא מבקשת
ממני לא לאכול אותם ,אבל מצד שני זה עושה לי
עונג שבת גדול ,מה עלי לעשות ,ומה הדין אם כבר
קניתי?
שאלה יפה ,באמת אמא צודקת ,ממתקים המלאים
סוכר זה לא בריא ,ועדיף להימנע .תשאל את אמא
איזה ממתקים בריאים ,וגם להשתדל לא לאכול ליד
אמא ממתקים כאלה ,תעשה עונג שבת במאכלים
בריאים ,בבחינת נשמה בריאה בגוף בריא .אם קנית,
תאכל מעט ליד אמא ,ותזכה אותה לענות אמן ,וגם
היא תאכל איתך כדי להרויח מצוות.
אדם שמצא מפתחות ותולה אותם על לוח
המודעות ,האם עשה מצוות השבת אבידה?
לא עשה טוב ,כי יש לו חיוב השבה ,ובלוח המודעות
לא ידוע מי יקח משם ,ויש בזה חשש גזל ,והפסוק
צועק“ ,וַ ֲה ֵׁשבֹתֹו לֹו”  -ראה היאך תשיבנו לו (עיין בבא
מציעא כח ):ומפורש שם במשנה בלי נתינת סימנים
אסור להחזיר.
לצערנו יש יהודים שבונים את הרכבת בשבת,
האם מותר יהיה לנסוע ברכבת הזאת?
מותר לכתחילה ,הרכבת שלנו ,המדינה שלנו,
האדמה שלנו ,ואין כוח לפושעים לאסור להשתמש
בחפצים השייכים לתושבים ,ואין להחמיר כלל בזה.
העובד היהודי שבנה את הרכבת בשבת וחזר
בתשובה האם מותר לו לנסוע על הרכבת?
כנ”ל ,תשובה מאהבה הופכת עבירות לזכויות,
בסיכום :דבר ציבורי אין מי שיכול לאסור ,והאוסרים

איך אוכל לרצות את כל בני דורי ,ואין

ביכולתי לרצות את בני ביתי( !...רבנו בחיי)

זצ"ל ,הם הניחו על השולחן שלו
מכתב עם כל הסיפור ,ובסוף כתבו
שאלה" :הייתכן שבגלל זה אין ילדים?"
הסטייפלר קרא את המכתב ,והזדעזע,
הוא פנה אליהם בעיניים בורקות,
ואמר" :ייתכן?! ייתכן!? לצער אלמנה!
ייתכן?!" וראובן ,שהזדעזע מאוד
מהטון שהרב אמר את הדברים ,יצא
מיד למסע חיפושים ,הוא חייב למצוא
את האלמנה ,ולפייס אותה .כשהוא
מצא אותה התברר לו שזו משימה לא
פשוטה ,היא התקשתה לסלוח לו" .אני
סולחת" היא אמרה" ,אבל להגיד שזה
בלב שלם ,אני לא יכולה .יש לך מושג
איך ביישת אותי? שפכת את דמי!"
ראובן לא התייאש ,התברר לו שיש
לה ילד שמתקשה בלימודים .הוא חזר
אליה והציע לה עסקה ,אני אעזור לך
לקדם את הבן שלך ,ואת תסלחי לי,
אולי בזכות זה גם לי יהיה ילד שיקדם
אותי .מה קרה בסוף? כמובן שהוא
זכה לילדים .השאלה היא ,מאיפה
הסטייפלר למד את החשבון הזה?
והתשובה היא מפרשיותינו ,רחל אימנו
רואה את לאה אחותה משתעשעת
מהילדים שנולדו לה מיעקב בעלה,
והיא מתכווצת .כשהיא פונה ליעקב
אבינו ,ומשתפת אותו בכאב שלה,
הוא מגיב בצורה פתיעה ,ולא צפויה.
כתוב בפסוק :וַ ּיִ ַחר ַאף יַ ֲעקֹב ְּב ָר ֵחל

עשה לך רב

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

שו"ת ממו"ר הגאון
הרב חיים רבי שליט"א

ומפרסמים שאסור ,מצערים את התושבים.
כבוד הרב :אני מתחזקת כבר תקופה ארוכה
ויש לי רב שאני מתייעצת איתו באופן קבוע ,אח
שלי שמתחזק איתי ביחד ,אומר לי שזה דבר פסול
שלבחורה יהיה רב ,אבל אני לא מתחברת לרבניות,
מה אני צריכה לעשות?
עדיף רבנית ,ואם שואלים רק בטלפון בכובד ראש
ובצניעות והוא רב מוסמך ביראת שמים ,זה מצוין.
כבוד הרב :יש לי תפילין שסבא שלי קנה לי לבר
מצוה ,בדקתי אותם והם כשרות .כעת אני רוצה
לקנות תפילין מהודרות ב 3500-ש”ח ,האם מותר לי
לקנות אותם מכספי מעשר?
לא ,כספי המעשר מותר כאשר כולם נהנים כמו קרן
גמילות חסדים ,אבל כאשר רק אתה משתמש אסור.
וכמובן שאם תעשה בזה קרן גמ”ח לציבור להניח
תפילין ,אז מותר .למעשה כבוד של השם יתברך
שזה מכספך ממש ולא ממעשרות ,והכל חוזר חזרה
לכיסך ,וצורכי מצווה זה לא בתקציב השנתי( .ועיין
ריטב”א ביצה טז).

על פי חוקי התורה ,אם נכנס לי גנב לבית ואני
יודע שהוא לא יהרוג אותי ,האם אף על פי כן מותר
להרוג אותו?
חס ושלום ,תשיר איתו ,ותחזק אותו ביראת שמים,
ואם הוא לא מוכן להתחזק ,אז תזמין משטרה ,וזה
מצווה .אבל לכולי עלמא אסור להרוג כאשר אתה

אי אפשר להיות מטאטא
ולהישאר נקי!...

ֹלקים ָאנ ִֹכי ֲא ֶׁשר ָמנַ ע
ֹאמר ֲה ַת ַחת ֱא ִ
וַ ּי ֶ
ִמ ֵּמְך ְּפ ִרי ָב ֶטן (בראשית ל ,ב) ועל כך
מדגישים חז"ל ,אמר לה יעקב :ממך
מנע ,ממני לא מנע .והמדרש כותב על
המילים האלה :אמר לו הקב"ה ליעקב:
כך עונים את המעיקות? חייך שבניך
עתידים לעמוד בפני בנה ,והוא אומר
להם התחת אלוקים אני? .חשבתם
פעם כמה צער נגרם ליעקב אבינו
רק כדי לבנות את התפאורה למשפט
שיוסף יאמר לאחיו במצרים ,התחת
אלוקים אני?! וכל זה מדוע? אומר לו
הקב"ה :לא כך עונים את המעיקות,
ועכשיו קוראים יקרים חשבון קטן,
אני לא יודע חשבונות שמים ואני גם
לא חשוד על כך ,אבל אם התגובה
של יעקב אבינו בחיר האבות ,גרמה
לכל כך הרבה שינויים בחיי האומה,
שבני ישראל ירדו למצרים ,ויעמדו
בפני יוסף .התגובות שלנו שאנו
קטנים ממנו לא ישפיעו על החיים
שלנו? מסתבר שלא מעט שיבושים
שמתרחשים לאורך החיים שלנו הם
לא מחויבי המציאות אם הזוגיות לא
כל כך מצליחה ,אם הפרנסה מקרטעת,
אם חלילה וחס אין נחת מהילדים ,זה
נכון שתמיד טוב להתפלל אבל לפני
שאנחנו פונים אל השמים בשאלות,
כדאי קודם כל לבדוק את עצמנו.
לראובן זה עבד לא שווה לנסות?

בטוח שהוא לא בא להרוג אלא רק לגנוב (ועיין גמרא
סנהדרין עה).

שמעתי שיש הלכה שאם אני הולך בשבת בדרך
ויש לי ארנק עם הרבה כסף ,חכמים התירו ללכת
איתו עד לבית כי “אדם בהול על ממונו” .השאלה היא
האם זה לכתחילה או בדיעבד ,כלומר האם חכמים
התירו לי את זה רק בגלל שירדו לסוף דעתי שאם
לא יתירו לי אני ילך במזיד ,או שכיון שהתירו אז
לא משנה מה הסיבה וזה מותר לכתחילה ,והנפק”מ
היא שאם אני אדם עם ביטחון בה’ ואין לי שום
בעיה לזרוק ארנק עם  10,000ש”ח לכבוד ה’ ולכבוד
השבת מה יהיה הדין?
מותר לך לזרוק ,ומצווה לזרוק ,ואשריך .ואין כאן בל
תשחית ולא כלום ,ומצינו כיוצא בזה בגמרא (שבת
קכא ).שלא נתן לגוים לכבות שריפה בשבת ,ונעשה
לו נס וירדו גשמים ,וכן אותו חסיד שנעשה לו נס
בזכות החסידות (שבת קנ):
(שאלה שלי לתועלת הציבור) כבוד הרב :לקחתי
הלוואה סכום גדול מהבנק כדי לעזור לחבר ,והוא
כרגע לא יכול להחזיר לי את החוב ,אך הסכום יורד
לי כל חודש מהבנק ועושה לי ממש נזק גדול .א .האם
אני יכול להתקשר אליו ולהלחיץ אותו שיביא לי אה
הכסף? ב .האם אני יכול להפעיל עו”ד שישלח לו
מכתב התראה?
אתה יכול אם באמת יש לו ,או שיכול באמת להשיג
כספים ,ולהבא תיזהר לקחת ערבים ממנו עבור
הלוואה ,ובלי ערבים מעשיים עם יראת שמיים ,לא
נותנים הלוואה ,אלא צדקה.

אל תביט לקטנות מה שעשית ,אך תביט
לגדולת מי שחטאת לו( !...רבנו בחיי)

תורה ומדע
אתם שואלים ,הרב עונה.

שמעתי הוכחות מדהימות שהתורה
אמת ואין לי ספק בכך ,אך מי אמר שכל
התורה אמת? אולי השתרבבו קטעים
במשך הזמן שאינם נאמנים למקור?
ואני מדבר בעיקר על תורה שבע"פ.
תשובה :ישנו משחק הידוע בשם
“הטלפון השבור” .במשחק זה ,היושב
הראשון לוחש מילה לאזנו של היושב
בסמוך אליו ,והוא לוחש את אשר שמע
ליושב על ידו וכן הלאה כאשר המטרה
לאתר את מי ששיבש את המילה
שנאמרה על ידי הראשון .ואכן ,בדרך
כלל ,האחרון אומר בקול רם מילה
השונה לחלוטין מהמילה אשר נאמרה
על ידי הראשון( .למשל :הראשון אמר:
כסא ,השני שמע כיס ,השלישי-כי,
הרביעי-קיר ,והחמישי מכריז :עיר.)...
אילו ילכו הראשונים מבלי לגלות את
אשר שמעו ,וישאר רק האחרון ,איש
מאתנו לא יהיה מוכן להתחייב שהמילה
שנאמרה על ידי האחרון היא זו שנאמרה
על ידי הראשון...
אולם ,הבה נתבונן כיצד ננהג אם יהיה
כך:
.1נעמיד עשר שורות שבכל אחת מהן
אנשים רבים.
.2כל הראשונים בעשר השורות ילחשו

לעומדים בסמוך להם את אותה מילה.
 .3הם יתבקשו לחזור עליה חמישים
פעם ,וכן יעשה כל אחד ממעבירי
המילה.
.4הם גם יתבקשו להעביר עם הלחישה
את החפץ אותו הם מזכירים( .למשל
כסא) ,והחפץ יועבר הלאה מכל לוחש
לנלחש הסמוך לו.
.5יובטח פרס כספי למדייק בהעברת
המילה וקנס כספי למשבש.
ועתה ,בסיום התרגיל נשלח את כל
המשתתפים מלבד האחרון שבכל
שורה .כעת נשאל את כל אחד לבדו:
מה שמעת? והנה מתברר שתשובת
כולם היא המילה :כסא.
ברור שבמצב כזה כולנו נהיה בטוחים
בכל מאת האחוזים כי המילה שיצאה
מהראשונים אכן היתה המילה כסא.
שהרי ננקטו כאן מנגנוני הגנה הרמטיים
לחלוטין.
המילה נלחשה חמישים פעם בעת
העברתה ,תמריץ רב ניתן למדייק
בהעברת המילה ועונש למשבש ,החפץ
המועבר הוכיח בבירור למסופק באיזו
מילה מדובר ובנוסף לכל זאת -כל
האחרונים בכל עשר השורות אומרים
את אותה מילה!)
מצוות התורה הועברו לא בלחישה
אלא בקול רם ומתוך שינון אין סופי
של פרטי ההלכות כלשונן .הלומדים
שיננו שוב ושוב נבחנו והמשיכו לשנן:
“תפילין מרובעות-הלכה למשה מסיני”
רצועות שחורות-הלכה למשה מסיני”
“ארבע פרשיות ואלו הן :קדש לי

והיה כי יביאך שמע ישראל והיה אם
שמוע וכו’ וכו’.הם גם העבירו ידנית
את ה”חפץ” המדובר...והמצוות על כל
פרטיהן הועברו לא רק בעשר שורות
ונמצאו שוות לבסוף ,אלא-בעשרות
רבות של שורות והלא הן הקהילות
היהודיות בכל רחבי העולם וכולן נמצאו
שוות .הנה עתה עם תהליך קיבוץ
הגלויות התברר כי התפילין של יהודי
הונגריה שווים לתפילין של יהודי תימן
וכן הם התפילין של יהודי מרוקו פולין
פרס עירק רוסיה צרפת גרמניה וכו’.
כולן מרובעות שחורות בעלות אותן
ארבע פרשיות וכו’ .וכבר הביע פרופ’
יגאל ידין את התפעלותו מהדמיון הרב
שבין התפילין בן אלפי שנים שהתגלה
במערות קומראן לתפילין דהיום,
ומדמיון הנתונים ההלכתיים אשר התגלו
במקוואות מצדה לנתונים ההלכתיים
המדוייקים הנהוגים כיום במקוואות.
ואכן אין זה פלא לאור העובדה שכולם
מסרו בחרדת קודש מדור לדור את
אותם פרטי המצוות מתוך מודעות
למקורן האלקי ,וזאת לאחר ששיננו
אותם בעצמם אין ספור פעמים (“והיו
הדברים האלה אשר אנכי מצוך...
ושננתם” (דברים ו ז) מלשון שינון
וחזרה) .ומה גם שפרס גבוה מובטח
כידוע לנזהר בשמירת המצוות ,ועונש
חמור למשבש הן אם הוסיף והן אם גרע
ממה שנמסר (וכפי שהוזהרנו בתורה יג
א’)“ :את כל הדבר אשר אנכי מצווה
אתכם אותו תשמרו לעשות .לא תוסף
עליו ולא תגרע ממנו”) .לא פלא אפוא

שמידע אשר הועבר באמצעות מנגנוני
הגנה הרמטיים כאלה נשמר על ידי העם
היהודי עד כדי מוכנות למסור נפש ממש
ובלבד שלא לבגוד בדת אבותינו .וראה
עוד על כך בהרחבה בספרנו “מסע אל
האמת” פרק “התורה שבעל פה”.
הרב זמיר כהן עם סדרת הספרים
שממשיכה להדהים את עולם המדע

האמת

ממשיכה

לבקוע מן האדמה!
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ברכישת סט ארכיאולוגיה תנ”כית

מקבלים מתנה!

מארז דיסקים של הרב זמיר לבחירה:
פרשה ופשרה
או שיעורי הלכה ומוסר לבני תורה
לפרטים והזמנות:

073-222-12-50
shops.hidabroot.org

עניין של השקפה
מאת הרב משה רבי שליט”א

מאיזה חומר קרוץ אבן בניין השפה שלנו?

הלו? שלום וברכה ,הגעתי לחברת הפקות המוזיקה“ברגע האמת”?
“כן ,שלום וברכה ,מדבר צליל ,במה אוכל לעזור?”
אז ככה ,שמי יובל ,סוף סוף אחרי שנים של סבל,דכדוך ופספוס ,שאף אחד לא היה מוכן להשתכנע
שיש לי קול מדהים ,קרה הלא יאמן .שבוע שעבר
עליתי לבמה בחתונה של בן הדוד שלי ,שרתי שם
את שיר למעלות אשא עיני ...נו ,של יוסף קרדונר,
אתה בטוח מכיר .תשמע ,אנשים השתגעו.
“אוקיי ,אז איך זה קשור אליי?”
זהו ,רציתי לשאול אם יש מצב שאני שר לך קטע?“תראה ,אני נציג שירות ,אני לא כל כך מתמצא
במוזיקה?”
לא משנה רק חשוב לי לדעת מה אתה אומר עלהסגנון?
“אוקי ,בסדר נו”...
שיר למעעעעלוותתת .אשא עיני אל ההריהההים,מאין יבוא עעעזרי ...הנה לא ינום ,ולא יישן....
“תעצור תעצור ,אין מצב שאני יישן עם הצעקות
הללו ,אתה מעוניין לשיר? כי אם כן ,אז למה אתה
צועק?
למה ככה אתה מדבר? אני עד עכשיו שרתי ,למה,זה היה חזק מדאי?
“צעקת בקולי קולות ידידי ,ואני עוד שומע אותך
באוזניות .מחר אני מתקשר לחברה המרכזית
למימוש זכויות ,לברר את זכויותיי בביטוח
הלאומי .הרגת אותי! טוב ,הרעשת לי מאוד
ידידי ,כל טוב לך”.

רגע רגע ,אתה מכיר את השיר הזה ששרתי לךעכשיו? אתה חושב שזייפתי קצת?
“אתה לא זייפת ,אתה שרת שיר אחר לגמרי .תקשיב
תקשיב ,זה לא יפה ככה להתנקם בשירים יפים
שכאלו .במקום זה ,כנס לחדר ,תקליט את עצמך,
כך גם תבין אותי הכי טוב ,תאמין לי”
טוב ,תודה בכל אופן.שנה אחרי
הלו?“ברגע האמת שלום מדבר חליל ,במה אוכל לעזור?”
שלום חליל ,מדבר יובל .תראה ,לפני שנה בערךדיברתי עם אחד בשם צליל ,והוא הציע ש ...עכשיו
אני כבר התקדמתי .בקיצור :צליל נמצא?
“אויש ,צליל כבר לא עובד כאן ,הוא עזב בדיוק לפני
שנה .קיבל פצויים ,תבע את הביטוח ,מה לא?! איך
אני יכול לעזור לך?”
תראה ,שלחתי לכם סקיצה מאלבום הבכורה שלי.אני רציתי להיפגש אתכם לקבל הצעת מחיר על
הפקת האלבום .אבל יש לי פחד?
“מדוע?”
אני חושש שאנשים יצרבו את האלבום .תראה,בכל אופן ,זה אלבום ראשון ,עבדתי עליו רבות.
אם תשמע תוכל להבין על מה אני מדבר .אמנם
הקלטתי את זה בחדר בבית ,עם התבניות ביצים
שבניתי לשמיעה סטראופונית ועם האורגן של אחי
הקטן .אבל זו השקעה ,חבל על הזמן...
“אני אסביר לך משהו”...
רגע ,זה לא הפחד היחיד שיש לי :שמעתישבטכנולוגיה של היום שזה יכול להיות ברגע אחד
אצל כל מיני אנשים ,באמצעים אלקטרוניים?

להזמנת הרב להרצאה ניתן להתקשר 03-6099997

“יובל ,אני רוצה לעזור לך ,חביבי .תנסה להפסיק
להתרגש לכמה שניות .תשמע ,שמעתי את השירים
ששלחת לנו ,היה קשה לי לחזור אליך עם דעתי,
אבל היות ואתה התחלת ,אז אני אמשיך .אז ככה,
אני בטוח שכל השנה האחרונה הייתה רצופה כוונות
טובות ,וניסית מאוד שהמציאות תעלה על הדמיון.
אבל צר לי ,שהדמיון המתקדם שלך מתעלל בך ללא
רחמים .אני במקומך הייתי מתפלל ,שתהא מחשבה
למישהו ,ולא משנה אם זה יהיה ילד אפילו ,שירצה
לצרוב את האלבום שלך .אתה צריך לדעת שזה
אמור להיות החלום הגדול ביותר שלך ,שיהיה שווה
את כל המאמץ שלך”.
לא ,ממש לא .בשום פנים ואופן ,אני לא מוכן לזהמה זה צריך להיות ההתנהגות הזו .אתה יודע שאתה
חוצפן?! תקשיב ,אני אתבע אתכם ,מה עם זכויות
היוצרים שלי מר חלילי .תקשיב אותי .רגע רגע,
אוליי אני מתלהם מדאי ...אתה מוכן להסביר לי מי
החליט שתענה לשיחה הזו?
לפעמים ,השיחות בנינו לבין זולתנו ,לא מובנים
מספיק ,הוויכוח דוהר לו ולא ניתן לעצור אותו.
מחקרים גילו ,שוויכוח בהמון מקרים היה יכול שלא
להתחיל ,רק אם שני הצדדים היו מבינים אחד את
השני טוב יותר .אז איך עושים את זה? גם כשאתה
מנסה להסביר משהו ,פעמים כדאי שלא תבחר
במילים שיכולות להעיף את השיחה למחוזות
אפלים .בחר במילים כמוסות יותר ,אלו שצריך
מחשבה להבין ,האם יש כאן התקפה בכלל.
כך תצליח לתת לצד השני אפשרות להבין,
שאינך התוקף .כך ממילא ,הקשר יהיה
יותר בריא ,בין כולנו .אותו למוטב.

אור החיים הקדוש

מלתא ו
בדיחותא

מלתא

ֹלקים ַה ְׁשּגָ ָחתֹו ֵמ ָע ָליו ֵּומנִ ַיח אֹותֹו ְּביַד ִמי
ּזּולת ה’ֵ ,מ ִסיר ָה ֱא ִ
ּבֹוט ַח ַּב ַ
ִּומי ֶׁש ֵ
יִהיֶה ְּכ ִמי ֶׁשּנֶ ֱא ַמר ּבֹו ְ
ֶּׁש ָּב ַטח ָע ָליו .וְ ְ
(יִר ְמיָה ב) ִּכי ְׁש ַּתיִם ָרעֹות ָע ָׂשה ַע ִּמי א ִֹתי
ָעזְ בּו ְמקֹור ַמיִם ַחּיִיםַ ,ל ְחצֹב ָל ֶהם ּבֹארֹות ּבֹארֹת נִ ְׁש ָּב ִרים וגו’.
ּכּוח ּגּופֹו וְ ִה ְׁש ַּת ְּדלּותֹוַ ,יַעזְ ֵבהּו ה’ ְלנַ ְפׁשֹו,
ּבּולֹותיו וִ ַ
ָ
וְ ִאם ְיַב ַטח ַעל ָח ְכ ָמתֹו וְ ַת ְח
ׂיג ֶח ְפצֹו.
בּולתֹו ֵמ ַה ִּש
יִיגַ ע ָל ִריק וַ ֱּיֶח ָלׁש ּכֹחֹו וַ ִּת ְק ַצר ַת ְח ָ
(אּיֹוב
זּולתֹוְּ .כמֹו ֶׁש ָא ַמר ַה ָּכתּוב ִ
יִּש ֵאר ְל ָ
יּוסר ִמ ֶּמּנּו וְ ָׁ
וְ ִאם ְיִב ַטח ְּברֹב ָע ְׁשרֹוַ ,
יִׁש ַּכב וְ ֹלא ָיֵא ֵסףֵ ,עינָ יו ָּפ ַקח וְ ֵאינֶ ּנּו.
כו) ָע ִׁשיר ְ
יַׁש ִל ֶיטּנּו
אֹו ִת ָּמנַ ע ִמ ֶּמּנּו ֲהנָ ָאתֹו ּבֹוַּ .כ ֲא ֶׁשר ָא ַמר ֶה ָח ָכם (קהלת ו) וְ ֹלא ְ
ֹלהים ֶל ֱאכֹל ִמ ֶּמּנּו וגו’.
ָה ֱא ִ
ֹׁומר אֹותֹו ִמן ַה ְּפגָ ִעים ַעד ֶׁשּיָׁשּוב ְל ִמי
וְ ְיִהיֶה ֶא ְצלֹו ִּפ ָּקדֹון ֶׁשּש ֵ
ֶׁשהּוא ָראּוי לֹו .וְ ֶא ְפ ָׁשר ֶׁש ְּיִהיֶה ַה ָּממֹון ִס ַּבת ָר ָעתֹו וְ ָא ְב ָּדן נַ ְפׁשֹו.
חֹולה ָר ִא ִיתי ַּת ַחת ַהָּׁש ֶמׁש ,ע ֶֹׁשר ָׁשמּור
ְּכמֹו ֶׁש ָּכתּוב (קהלת ה) יֵׁש ָר ָעה ָ
ִל ְב ָע ָליו ְל ָר ָעתֹו.

בדיחותא
שואל
קטן
ילד
בסקרנות את אימו,
“אמא את יודעת כמה
משחת שיניים יש
בשפופרת אחת?”
“אין לי מושג” ,היא
משיבה לו בחוסר
אכפתיות.
הוא אומר לה“ ,אז
תדעי לך שיש כמות
מהספרייה עד לחדר
שלי ,וחזרה פעמיים על
השטיח בסלון…”

לשולחנו של מנהל בחברה גדולה
הגיעו  700קורות חיים של אנשים
שביקשו להתקבל לעבודה.
המנהל אומר למזכירה“ :קחי את
 30העליונים בערמה ואותם תזמיני
לראיונות ,ואת השאר תשליכי לפח”.
ואומרת:
נדהמת
המזכירה
פרטים
לזרוק
“השתגעת?
וקורות חיים של 670איש?! אולי
שם נמצאים הטובים ביותר?”
עונה המנהל“ :אולי ,אבל אני לא
צריך אנשים בלי מזל”..

ֹאמרּון ַלאדֹנִ י
וַ יְ ַצו א ָֹתם ֵלאמֹר ּכֹה ת ְ
ְל ֵע ָׂשו ּכֹה ָא ַמר ַע ְב ְּדָך יַ ֲעקֹב ִעם ָל ָבן
ּגַ ְר ִּתי וָ ֵא ַחר ַעד ָע ָּתה (בראשית לב ,ה)
שואל רבנו הקדוש מדוע מדגיש
יעקב לעשיו עם לבן גרתי וכי מה
זה מעניין את עשיו? ומתרץ רבנו
שיעקב רצה להתיך את לב האבן של
עשיו ,ולכבות את שנאתו אליו ,ולכן
גם ציווה שיאמרו לעשיו שיעקב
קרא לו אדוני ,ולכן סיפר לו שגר
עם לבן :א .כי דרך האוהבים לספר
אחד לשני את מה שעובר אליהם,

ורצה שיבין עשיו שמחשיבו לאוהב
ב .אמר לו אני גרתי עם לבן שהוא
נחש גדול ולא מעט זמן ,וגם לא
הייתי עבד פשוט אלא הרבתי נכסים
והייתי חשוב ,ואם הצלחתי לעשות
את זה ,זה אומר שאני פיקח וחכם
ויודע להתעלות גם על האנשים
הערמומיים ביותר ,ועם כל זה אני
מוכן לוותר על הכל בשביל השלום
בנינו והריני לך עבד ,וכל הרכוש
שלי ,שלך.

מה המחיר?
ישראלי שהגיע לניו יורק ,עלה
לאוטובוס ,ונתן לנהג שני דולר.
הנהג חשב ,טעות ,שקיבל חמישה
דולרים ,והחזיר לו עודף של ארבעה
דולר.
לקח הבחור את העודף ,והתיישב.
לאחר כמה דקות ,נזכר הנהג ושאל
אותו" :תגיד ,כמה כסף נתת לי?"
"שני דולר" ,ענה הבחור.
"וכמה החזרתי לך?" "ארבעה
דולרים" ,ענה הבחור.
"אז למה לא אמרת כלום?!"
"מאיפה אני יודע מה המחירים
אצלכם?"
בואו נודה על האמת – אנחנו לא

טיפטיפון
ממש תמימים ...אם כן ,מאחר
שאנחנו מודעים לזה ,בואו ננסה
להתבגר קצת ,כלומר – להתגבר.
הילד שבתוכנו אולי חושב ,שברגעים
שהוא שם ידיים על העיניים ,אף
אחד לא רואה אותו ,אבל אנחנו הרי
יודעים שזה לא נכון .על כן בואו
ננסה להיות בסדר ,עוד לפני שיתפסו
אותנו ,ולפני שנראה יותר מגוחכים.
ובעיקר – לפני שנעשה דבר שאחר
כך מאוד נתחרט עליו.
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