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העלון מוקדש להצלחת ר' שאול רווח הי"ו בן סולטנה ובני ביתו

 יו"ל ע"י מרכז  רחוב נגבה 50 )פינת רח' הירדן( ר"ג 

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

מי מסתתר בתוך ההסתרה? 
ומה הוא מבשל?

מאת הרב דוד פריוף שליט"א
המאמר מוקדש להצלחת ר' אשר כהן הי"ו 
ובנו הצדיק ר' אוראל הכהן הי"ו ומשפחתם

בארוע  להשתתף  זכיתי  כשבוע  פני 
מכונן בבית הידברות

חניה  יוסף  דוד  ר'  ואהובי  נפשי  ידיד 
עורכי  הצלמים,  וראשוני  מבכירי 
הווידאו, המפיקים, של הארגון הקדוש, 
והמוח שעומד מאחורי התוכניות והרעיונות שמפיץ 
נוהג  שאני  כך  כדי  עד  שבשדות,  לאחינו  הארגון 
לקרוא לו "הרב הצלם", בשל התוכן התורני העצום 
שאגור במוחו ומושרש בעצמותיו - זכה לחבוק בת 
המרגש  הארוע  ובמהלך  ציפייה,  שנות  כ-11  לאחר 
הרבנים חיזקו, המרצים נאמו, והאורחים שמחו, אך 
גילו  כולם  המיקרופון,  את  תפס  יוסף  דוד  כשר' 
וסיפר  דיבורים,  דיבר  הוא  התחיל,  רק  שהערב 
סיפורים שצמררו וחיזקו אותי בכל משפט, ולצורך 
העניין אציג בפניכם את אחד הסיפורים המדהימים 
והמחזקים, שבוודאי יהיו לתועלת ולתקווה לקוראים 

היקרים.
יצחק  ר'  הגאון  של  בישיבתו  למד  יוסף  דוד  כשר' 
ברדה שליט"א באשקלון, קרא לו ראש הישיבה והחל 
לספר לו על אחד מתלמידי הישיבה שהתחתן בשעה 
טובה ומוצלחת ולאחר כשנתיים ניגש אליו בבקשה 
זכר מאחר ועד עתה לא נפקדו בפרי  שיברכו לבן 

בטן.
הרב התחמק ממנו פעם אחר פעם בטענות כמו: ה' 

יברך אותך / מי אני שאברך אותך? / תתפלל וכו',
לאחר כשבע שנות עקרות, הגיע התלמיד לרב ואמר: 
חוזר  לא  שאני  שעד  לי  הודיעה  אשתי  הרב  כבוד 
לבית עם גזירת הרב שהשנה יהיה לנו בן זכר, אין לי 
להיכן לחזור. אז כבוד הרב... אני אוכל איתך, וישן 
בחדר המדרגות שלך עד שהרב יגזור שהשנה אזכה 

בזרע קודש של קיימא.
הרב שראה את החלטיותו, הבטיח לו בן זכר וברכו 
מעומק הלב, וכעבור כתשעה חודשים זכה להיפקד 

בבן זכר.
אבי  את  שאל  בברית,  סנדק  לשבת  הגיע  כשהרב 
הבן, האם הרך הנולד בריא? והאב השיב לו בקור 
רוח: "יש לו איזה מום קטן, אך הרב לא צריך לדאוג, 
הרופאים אמרו שעם תרופה מסויימת המום יסתדר"

הרב ביקש מהאב לבדוק מתי המציאו את התרופה 
למום זה, והאב שוב ענה בטבעיות: בדיוק לפני שנה.
לגודל  לב  אינך שם  וכי  תקיף:  בטון  לו  אמר  הרב 
הרחמים והחסדים של בורא עולם? גלוי וידוע לפניו 
חכמתו  וגזרה  זה,  מום  עם  בן  לך  להיוולד  שצריך 

שזמנה של התרופה להגיע לעולם הוא רק לפני שנה, 
תנסה לחשוב מה היה קורה אם בנך היה נולד לפני 
שנתיים עם מום זה? הרי ששמחתך הגדולה הייתה 

נהפכת לאבל כבד.
ויודע  מכיר  אינני  ואמר:  עמד  חניה  יוסף  דוד  ר' 
ביותר  הטוב  שהזמן  לי  ברור  אך  שמים,  חשבונות 
לתת לי את המתנה הזאת לחבוק בת הוא; עכשיו! 
כי בורא עולם הרחום והחנון אוהב אותנו הרבה יותר 
ממה שאנו אוהבים את עצמנו ויודע הכי טוב בעולם 
למי, מתי, ואיך, מגיע לכל אחד ואחד מעם ישראל 

לקבל מתנה כזו או אחרת.
ואם חשבתי שהגאון ר' יצחק ברדה סתם קרא לי כדי 

לספר לי סיפור, הרי שהתוצאה לפנינו.

מתקרבים אנו בצעדי ענק ליום הגדול "חג הפורים", 
"מגילת  המגילה  שם  אודות  חז"ל  דברי  וידועים 
אסתר" להודיענו שכל נס המגילה היה בהנהגה של 
אחת  אסתר  מגילת  הם  חיינו  כל  ובעצם  הסתרה, 
החיים  מרוצת  את  לרגע  נעצור  אם  שהרי  גדולה, 
ונתבונן במבט לאחור נגלה שישנם אינספור מקרים 
אותנו  שם  עולם  בורא  מדוע  הבנו  שלא  עלומים 
בתוכם, והנה לאחר שעברו כמה שנים בורא עולם 
היו  אלו  מקרים  כיצד  ולהשכיל  להבין  אותנו  זיכה 
רק לטובתנו הבלעדית, ובלעדיהם לא היינו מגיעים 

להיכן שהגענו.
וכמשל, אם ניקח את התמונה המרהיבה ביותר ונקרב 
אותה צמוד לפנים, הרי שלא רק שלא נהנה מהיופי 
של התמונה, אלא אפילו לא נוכל לגלות מה מצויר 
בה, ובקושי נוכל לדעת מה הצבע של התמונה; אך 
וההדר  היופי  מהפנים,  התמונה  את  שנרחיק  ככל 
כך  בדיוק  המדהים.  מהציור  להנות  ונוכל  יתגלו, 
צריכה להיות ההתנהגות עם המקרים שמציב בפנינו 
שאנו  מסיטואציות  להיבהל  לנו  אל  עולמים,  בורא 
שמי  משום  פיתרון,  להם  ולמצוא  לפענח  מצליחים 
שברא אותנו, ברא את הסיטואציה, והוא זה שהחליט 
להפגיש בנינו, ואם נזכה, נבחין בה גם מרחוק ונהנה 

מהתוצאה כבר בעולם הזה.
ולכן הכח החזק ביותר בעולם הוא כח האמונה, לדעת 
להבין ולהשכיל שאין רע מבורא עולם הטוב והמטיב, 
וכל מה שקורה, הוא הטוב הנצחי לעולם הזה וקל 

וחומר לעולם הבא.

השבוע זכיתי לקיים מצוות ניחום אבלים בביתו של 
יצחק.  ישיבת בית  הרב שלמה כ"ץ שליט"א, ראש 
אימו מרת גיטה כ"ץ ע"ה שבגיל הנערות שרדה את 
השואה האיומה, נפטרה בשיבה טובה לבית עולמה.

 75 שבגיל  דמעות,  עם  בערגה  סיפר  שליט"א  הרב 
אחת  כל  בו  מרגש,  מפגש  אמו  של  חברותיה  עשו 
בחיים,  להתאקלם  בכלל(  )אם  הצליחו  כיצד  סיפרה 
לאחר התופת שראו עיניהן רח"ל, ורובן הצהירו שלא 
יכלו להתחתן משום שפחדו שהנאצים יכבשו שוב, 
ויהרגו את משפחתם, ומי שכן התחתנה, לא הצליחה 
המפלצתיות  ומהדמויות  מהטראומה  להשתחרר 
שעמו תדיר לנגד עיניה, ולכן חייה המשיכו  להיות 
גיטה  מרת  ז"ל  האמא  הזה.  היום  עצם  עד  סיוט 
שהייתה נערה בת 15 בסה"כ, הבינה והאמינה שבורא 
עולם נמצא גם כאן ולכן בכח האמונה היא התחתנה 
והקימה משפחה לתפארת שכל בן ובת זכו להקים 

אימפריה בפני עצמה.
חושבת כחברותיה שבורא  הייתה  לרגע אם  נחשוב 
עולם זנח אותן חלילה וכו' - הרי שהיא ואנחנו היינו 
מפסידים אוצרות עצומים ואדירים אשר לא יסולאו 
או  אחריהן  להרהר  מאיתנו  אחד  לאף  זכות  שאינן  )כמובן  בפז. 
ועצומה,  גדולה  שמדרגתן  גיבורות  הן  שהרי  חלילה,  אותן  לשפוט 

כידוע(.

הכאב  הצער  שלאחר  זמננו  אחרוני  דברי  וידועים 
הגדולות  התועלות  אחת  בשואה,  שחווינו  והאובדן 
שאנו יכולים להסתכל ולומר לאחר מעשה היא: ארץ 
הנה  מגיעים  היינו  כיצד  לחשוב  אפשר  אי  ישראל! 
לולא השואה האיומה, וכמובן ככל שאנו מתרחקים 
מהנהגת  טפח  עוד  ורואים  מבינים  אנו  מהשואה 
את  יותר  ולפשט  להאריך  שצריך  )כמובן  וטובותיו  הבורא 

הדברים אך מה נעשה שהיריעה קצרה(.

ולכן צריכים אנו להסיר הדאגות והספקות מליבנו, 
)ו”עמלק” בגימטריה “מס  “עמלק”  "ספק" גימטריה  שהרי 
את  למחות  אלו  בימים  במיוחד  ונצטווינו  הכנסה”...( 

זכרו של עמלק, ולהיות בטוחים וסמוכים במי שאמר 
והיה העולם.

והבוטחים בבורא  להיות מהמאמינים  ויהי”ר שנזכה 
ולבנין  הקרובה  לגאולה  ונזכה  שלם,  בלב  עולם 

ביהמ”ק בבי”א 
בברכת שבת שלום ומבורך
דוד פריוף

ל
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שו"ת ממו"ר הגאון
הרב חיים רבי שליט"א
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ניו בורן )צילום   כבוד הרב, אני עוסקת כצלמת 
ואחת  לחייהם(  הראשונים  בשבועיים  תינוקות 
עוגה...  מועך  שהתינוק  הן  המרהיבות  מהתמונות 
האם מותר לאפות עוגה במטרה לצלם איך התינוק 

מועך אותה? או שיש בכך איסור בל תשחית?
אם לבסוף אוכלים את העוגה אז אין בעיה, אבל אם 
זורקים אותה, זה לא טוב, כי יש כאן ביזיון אוכלין. 
את  ולצלם  עוגה,  לצלם תמונה של  רעיון,  לי  יש 
התינוק החמוד כשידו בעוגה, וכולם רואים ונהנים.

של  במדרשיה  פיצה  אכלנו  הרב.  כבוד  שלום   
הרב פריוף, וחשבתי שאוכל רק אחת ולכן בירכתי 
"מזונות", אך הפיצות היו טובות, ובלי לשים לב כבר 
יותר מהשיעור  אכלתי ארבע משולשים שזה כבר 
שצריך בשביל ברכת המזון, ואז נהייתי צמא... האם 
אפשר לשתות מים בלי לברך, כמו באמצע סעודה, 
או שצריך לברך על המים כי לא ברכתי בהתחלה 

"המוציא"?
שאלה יפה. אם כבר הגעת לשיעור ברכת המזון, יש 
כאן דין סעודה, ובסעודה לא מברכים "שהכל" על 
השתייה )עיין בספר היקר ברכת ה' ח"ד דף קנג(. 
ברכה  היא  לחם  כזית  על  המוציא  ברכת  למעשה 
טפלים  שהם  המאכלים  כל  את  שפוטרת  יסודית 
ולכן עצה טובה  ללחם, וכאן לא בירך "המוציא", 
היא לברך "שהכל" על סוכריה או קוביית שוקולד 
ולפטור את המים, ובדיעבד אין לברך על השתייה.

שחרית  בתפילת  הייתי  הרב.  לכבוד  שאלה    

הטלפון  על  והסתכלתי  דזימרה  פסוקי  באמצע 
שלי  שאמא  הטלפון  צג  על  רואה  אני  ופתאום 
אולי  היא  לה,  לענות  לא  לי  נעים  ולא  מתקשרת, 
תדאג לי, תחשוב שהרג אותי מחבל בתאילנד. האם 

אפשר לענות, ואם כן, מה מותר להגיד לה??
מפורש במשנה )ברכות יג.( שמותר לשאול שלום 
מפני היראה, וכיבוד הורים יש גם יראה בכבודם. 
שלום  לעניית  להפסיק  דרך  שאין  הזה  בזמן  אבל 
)משנה  ואמא  לאבא  גם  אסור  אז  הכנסת,  בבית 
ברורה סימן ס"ה ס"ק ב'(. למעשה נראה שאם אתה 
יודע שאמא דואגת לשלומך, אתה יכול לומר שלום, 
ולהשמיע לה פסוקים מפסוקי דזימרא, וזה מצוין. 
מולך  הצג  עם  טלפון  להשאיר  חוצפה  זו  אמנם 
וכדומה, ומפורש ברבינו יונה בספר היראה שצריך 
ולא להביט  ויראה  לשבת בפסוקי דזימרא באימה 
ולא להתעסק בכל דבר שגורם היסח הדעת, והובא 
יתרו(,  )פרשת  חי  איש  בן  הקדוש  בספר  להלכה 

ובספר הקדוש משנה ברורה בסימן צ"ה ס"ק ב'. 
  שלום לכבוד הרב! ראיתי שאחד החוטים בציצית 
אפשרות  לי  אין  לבגד,  החיבור  ליד  למטה  נקרע 
לתקן או למצוא ציצית חדשה עד הערב כשאחזור 
מהעבודה, האם מותר לי להישאר כך עם הציצית, 
איני רוצה להפסיד את ההגנה הרוחנית של הציצית!

אין בעיה אם נקרע חוט אחד ויכול להמשיך לקיים  
מצוות ציצית )משנ”ב סימן י”ב ס”ק ה’(. אבל אם 
פסול  הציציות,  את  שתולים  הנקב  במקום  נקרע 
)משנ”ב סימן י”ב ס”ק ד’( ולכן חייבים להוריד את 

הציצית מייד. 
 כבוד הרב, זכיתי להתקרב קצת לאלוקים ולשמוע 
שיעורי תורה, אבל אני מכור לצערי לראיות אסורות. 
אני מנסה לצאת מזה בכל דרך אבל אני לא מצליח. 
גם כשאני מפוצץ את האייפון )כבר פיצצתי 2( בסוף 
אני נופל באייפון של חבר, ובימים של נפילה חזקה 

אני קונה חדש. מה אני עושה כבוד הרב?
מבית  גיל  פרופסור  בשם  פורסם  המודיע  בעיתון 
חולים גהה שאין גמילה לאייפון. והוא צודק. אבל 
להיצמד  תזכה  אם  תורה.  למד  לא  הוא  למעשה 
דוד  הרב  ורבנו  מורנו  של  שמים  וליראת  לתורה 
פריוף שליט”א אתה תצא ותיגמל לגמרי! תורה זה 
כח, תורה זה אש )עיין קידושין ל: מה שאמר רבי ישמעאל(. 
תעזוב את העבודה, תעזוב את החברים המושחתים 
באייפון, לברוח מחברים כאלה, כבורח מן הנחש. 
כמו נזיר שצריך לברוח ולא להיכנס לכרם ענבים 
)עיין שבת יג.( זה גם פוגע בפוריות וייתכן שלא יהיו 
זה   – )עיין כתובות סא: ברש”י ד”ה מיא בצערי(  ילדים  לך 
גם עושה בעיות נפשיות כי אתה לא רגוע, ודומה 
לשותה מים מלוחים שנעשה צמא יותר )איגרת הגר”א(, 
ולה’  באכילה,  תמעט  גם  הלב,  את  לפוצץ  ועדיף 

הישועה.

הנעורים ללא 
חלומות, כזקנה ללא 

זיכרונות...

האהבה, היא התרופה 
הבדוקה ביותר לפיצעי 
הנשמה!) ר' נפתלי מרופשיץ(

הסח דעתך 
ממעלותיך וממומים 

שבחברך! 

הלוואה, ראשיתה 
אהבה וסופה מריבה 

ואיבה )תחכמוני(

קרן  של  לציבור  "שירות  ה-  פרס 
בארצות  שנה  מידי  מוענק  לסקר" 
שהשירות  ארגון,  או  לאדם,  הברית, 
הציבורי שלו תרם תרומה משמעותית 
בריאות  על  והשפיע  הרפואי,  למחקר 
מבורכת.  יוזמה  באמת  וזו  הציבור. 
בשנת 3891 זכה בו ד"ר שאול קרוגמן, 
הוא נבחר ע"י הוועדה הבוחרת בשל: 
ואלגנטית,  ארוכה  מחקרים  "סדרת 
לפיתוח  דבר  של  בסופו  שהובילו 
ואדמת".  חצבת  צהבת  נגד  יישומים 
זה  כתבו,  לא  הוועדה  שחברי  מה 
שהמחקר הארוך ו- "האלגנטי" שנערך 
בין השנים 4691-8591, התרחש במוסד 
איילנד,  בסטנד  מוח  פגועי  לילדים 
שבמהלכם, חתן הפרס היוקרתי, ביצע 
ניסויים בילדים חסרי ישע, ובתינוקות 
עם נכויות שכליות. מה הוא עשה? הוא 
"בסך הכל" הזריק לילדים וירוס חי של 
החדיר  הוא  קטן,  משהו  ועוד  צהבת! 
והכל  שלהם,  למזון  נגועות  הפרשות 
כמובן כדי לקדם את הרפואה ולתרום 

תורמה משמעותית לאנושות...
המחקר של קרוגמן היה כל כך מרתק, 
עט  בכתב  פורסם  הוא   7691 שבשנת 
הברית,  בארצות  נחשב  מאוד  רפואי 
והעורך האלגנטי שלו, שכל כך התפעל 
של  שהמחקר  לציין:  טרח  מהמחקר, 
קרוגמן הוא תרומה חשובה לידע שלנו 
על אודות הצהבת, שלא ניתן להשיגו 
בבני  בתבונה  שנעשה  השימוש  ללא 

אדם, בניסוי מבוקר בקפידה.
אין לי ספק שד"ר קרוגמן ראה את עצמו 
במידת  שהשתמש  ומוסרי,  טוב  אדם 
הנתינה והחסד, כמובן לפי דרכו. אני 
הדאגה  היה  שלו  שהמניע  בטוח  גם 
הכנה לבני אדם, הוא הרי עשה את זה 
כדי לסייע לאנושות. אלא שבדיוק פה 
טמונה הבעיה! מסתבר קוראים יקרים,  
ומשחיתים  שליליים  יצרים  רק  שלא 
קרוגמן  של  המחקר  גבולות,  צריכים 
מוכיח משהו שבכלל לא קשור לצהבת, 
הוא מוכיח שגם מידות טובות מסוגלות 
לכללים  זקוקות  הן  ושגם  להשחית, 
והגבלות. מידת הנתינה הטובה, זקוקה 
הרצון  גם  שבלעדיה  מידה  לאמת 
להיטיב יכול לעשות הרבה מאוד רע, 

בדרך אל הטוב הנכסף.
הזאת?  המידה  אמת  מצויה  היכן 
הקב"ה  המשכן.  בניית  בפרשיות 
המשכן,  את  להקים  משה  את  מצווה 

ובמרכזו להציב את ארון הברית, בתוך 
כרובים  שני  ועליו  הקודשים,  קודש 
אל  איש  ופניהם  בכנפיהם,  מסוככים 
אחיו. השאלה היא למה דווקא בקודש 
כרובים? למה  דווקא  הקודשים? למה 
והכי  אחיו?  אל  איש  מכוונות  פניהם 
חשוב, מדוע התורה הקדושה שניתנה 
מסיני, נמצאת דווקא מתחת לכרובים 
בדיוק  שזה  מסתבר  מעליהם?  ולא 
מהסוג  האלגנטיים  המחקרים  בגלל 
שערך ד"ר קרוגמן. בציווי על עשיית 
הארון, הקב"ה מלמד את משה, שקודש 
הקודשים הוא המרכז הרוחני של עם 
ישראל. לכן את הכרובים צריך להניח 
דווקא במקום הזה, הקדוש ביותר, כי 
עמידתם  בצורת  מסמלים  הכרובים 
את כח הנתינה וההשפעה, בכך שהם 
מאצילים  הם  בכנפיהם,  סוככים 
מכוונות  גם  פניהם  ולכן  ומשפיעים, 
הכרובים  של  ההצבה  אחיו,  אל  איש 
במקום הכי קדוש מלמד על החשיבות 
וזוהי  שהתורה מעניקה לכוח הנתינה. 
משה  את  מצווה  שהקב"ה  הסיבה 
לכרובים  מתחת  הארון  את  לשים 
ובתוך הארון תיתן את העדות  אשר 
אתן אליך, כדי ללמד את בני ישראל 
שמידת הנתינה צריכה להיות מופעלת 
על פי קוד מוסרי, על פי תורה מעשית. 
תורה  שבלי  משה,  את  מלמד  הקב"ה 
יכולה  הטובה  הנתינה  מידת  כזאת, 

להצדיק אפילו את האכזריות הגדולה 
עובדיה  רבינו  שכותב  זהו  ביותר. 
הדיברות,  שהם  בעדות,  "כי  ספורונו: 
נמצאים כללי החלק העינוי והמעשי". 
בציווי על בניית הארון, הקב"ה מלמד 
את משה, שנתינה מופשטת לא טובה 
ולא רעה, מה שיקבע מהי, הוא הבסיס 
שעל פיו היא מופעלת. על מה מבוססת 
משפיעים  הכרובים  אם  ההשפעה 
זוהי  עדות,  בתוכו  שיש  ארון  מתוך 
זאת,  לעומת  וטובה,  חיובית  השפעה 
ריק,  ארון  על  מבוססת  הנתינה  אם 
אפילו  לפעמים  מאוד!  מסוכנת  היא 
לפני  הנטילה.  ממידת  מסוכנת  יותר 
משפיעים,  לכרובים  הופכים  שאנחנו 
אנחנו צריכים לעצור רגע ולשאול את 
עצמנו, האם הארון שלנו מלא או ריק? 
האם יש בו עדות, או ערכים אנושיים 
האם  פשוטות:  במילים  או  גמישים? 
הרצון שלנו להיטיב מבוסס על תורה 
מצפוני  צו  על  או  משמיים,  שניתנה 
חושבים  אתם  ואם  לשינויים?  שנתון 
הבא,  למשפט  לב  שימו  מגזים  שאני 
אוניברסיטת  של  בעיתון  נכתב  הוא 
ויומינג בזו הלשון ממש: "חיי אדם הם 
חדשה!"  מדעית  תגלית  לעומת  כלום 
אם לא השתכנעתם חברים, תקראו את 
המשפט הזה  שוב, יש לי תחושה שזה 

יעזור...
שבת שלום

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

וידעת

איך נולד החיסון נגד צהבת?
)מתומלל( 



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

יש עם מי לדבר
שמי משה, )32( בן למשפחה חרדית, בוגר ישיבות. 

הזמן: 11 שנה אחורה. המקום: העיר לוד, ישראל.
מן  הרבה  שדחה  אור  מעט  האיר  השממה  מתוך 
החושך. הרב מרדכי איפרגן שליט”א עקר את ביתו 
ירושלים,  בעיה”ק  השקטה  שלמה  רמת  בשכונת 
ועבר לעיר לוד בשביל לגרש את החושך ולהקים 
כיתת  הוא  ערב  מידי  מגזרית.  רב  כוללים  רשת 
לפעילותיו  כסף  לאסוף  בכדי  הארץ  ברחבי  רגליו 
הרבים, יחד עם מנכ”ל מוסדותיו דאז הרב מרדכי 

לוי שליט”א )מרצה בכיר(.
התמונות  אז,  שם  לגור  קל  היה  שזה  תחשבו  אל 
היו מרגיעים במיוחד. כבר בחודש  והפלאשים לא 
הראשון, ארגן לי הריבונו של עולם קבלת פנים חמה 
- חיסול ממוקד של אחד מראשי ארגוני הפשיעה 
והמעניין,  רעד.  הבית  נופצו,  החלונות  ביתי.  מול 
גז  בלון  מאשר  יותר,  הגיוני  היה  לחיסול  שהסיכוי 
שהתפוצץ. הרגשתי שהקב”ה נותן לי להבין די מהר 
במציאות שלאחר  הכרה  של  סוג  נמצא,  אני  היכן 
מעשה כל כך עזרה לי, חסד ה’. אם פחדתי אתם 
שואלים? ר’ חיים מוולאז’ין בספר רוח החיים )אבות 
פ”ד, כ”ב( כותב, שהקב”ה ברא כל אדם עם התכונה 
הפחד  את  לבטל  לאדם  מציאות  ואין  פחד,  של 
לפחד  האם  לבחור  אדם  כל  שבידי  אלא  מליבו, 
מאריות ולסטים, או להעתיק את הפחד ליראת ה’. 
מה שאומר שממה לפחד והוויסות של הפחד, בידיים 

שלנו. אבל כן, היה פחד שירד ונעלם עם הזמן.
קהילה  איזו  יקרים  קוראים  מושג  לכם  אין  אבל 
מלאים  פשוטים  יהודים  שם,  הכרנו  מדהימה 
באנרגיות. אחד מהם היה מיקי. כל כך קשה לשכוח 
את מיקי, הקול שלו, )מיקי היה מדבר בצעקות, 
התגובות  כן?!(  חיובית  התלהבות  מתוך 
מכל  ההתרגשות  שלו,  הרוח  הלך  שלו, 
לרוחניות.  קשור  שאיכשהו  משהו 

הוא  איפה  אותו  שאלתי  הסגנון:  את  שתבינו  רק 
גר? “אתה רואה את הבניין הזה?! תגלח אותו, תוכל 
לראות את הבלוק שלי” הוא ענה בשיא הרצינות. 
ומיד אחרי זה הוא הספיק לארגן לי למסור שיעור, 
הפלאפל:  של  לכיוון  לצעוק  שהספיק  לפני  לא 

“עופר, אל תשכח להניח תפילין”.
שבת  בליל  הכנסת  מבית  פעם  שיצאתי  זוכר  אני 
נועל  הגבאי  בעוד  הגבאי.  עם  יחד  ערבית,  אחרי 
את השער, אל מול עיניי המשתאות אני רואה את 
אחד התושבים לאחר “מנה חמה” שרוע ומתגלגל על 
המדרכה. אני עוד לא הספקתי לעכל את המחזה, 
והגבאי מפסיק את השיח איתי וצועק לעברו: “אבל 
מאיפה  ממשיך  ומיד  למה?!”  צדוק,  בשבת  למה 
שהפסיק עמי את השיחה. שאלתי את הגבאי הרגוע 
“אלף  לי:  עונה  הגבאי  עכשיו?”  איתו  עושים  “מה 

פעם אמרתי לו, לא בשבת”. 
עכשיו שימו לב לדבר הבא: באחת הלילות, לקח 
לאחים”  “לב  ארגון  של  גדול  כנס  אל  מיקי  אותי 
הלר  חיים  הרב  ע”י  השכונות  באחת  שהתקיים 
מיקי, לאחר שמימשה  פונטו של  שליט”א. הפיאט 
את עצמה, מסרה נפש בכל מטר. זה מסוג הרכבים 
שתמיד נותנים לך תחושה שאתה על פסי האטה. 
רגיל,  גיר  בעלת  הייתה  שהפונטו  בגלל  ודווקא 
מסירות הנפש הורגשה בעוצמה גם אצל מיקי. כי 
מיקי, בלי חגורה בטיחות, עם פלאפון ביד, מסביר 
למישהו את הדרך לכנס. ואז, הבהוב אורות כחולים 
משטרה,  “מיקי,  לעברנו,  מתקדם  )צ’אקאלקה( 
תוריד את הטלפון” אמרתי. “כבר אני איתך” ענה 
לי מיקי והמשיך לצעוק בפלאפון. הניידת התקרבה 
מנסה  ביד,  הטלפון  עם  עדיין  ומיקי  לידינו,  ממש 
להסביר לאליהו מהביצים איפה הכנס בדיוק. השוטר 
עוצר צמוד אלינו, ומיקי עדיין עם הפלאפון באוזן. 
אבל לא, הוא לא היה בלחץ – “אליהו חכה רגע על 
הקו, זה תומר” הוא פונה לשוטר בחמימות “תומר 
נשמה, טוס לבית, מהר אבל, כי תיכף מתחיל הכינוס 

במתנס אצל ורדה” השוטר בתגובה “מיקי אני גמור, 
שחרר אותי”. מה אני יגיד לכם, זו הפעם הראשונה 
חרדי  ממתלהם  מבקש  במדים  שוטר  שראיתי 
תלוי  תומר  את  דמיינתי  כבר  אני  אותו.  שישחרר 
במחזיק מפתחות של מיקי. אבל מה שהכי הבנתי, 
שמיקי הבין וידע בדיוק מה המשטרה מחפשת בלוד, 
ומה באמת יכול להוציא שוטר משלוותו. מיקי היה 
או  רצח,  על  קריאה  אין  שאם  אווירה,  באותה  חי 
הם  הדברים  שאר  אז  מסוכנים”  ב”חומרים  שימוש 

בסדר גמור. ובדיוק על זה רציתי לדבר איתכם.
בכמה מעגלים בחיינו, הנושא הזה יכול להיות עבורנו 
לדוגמא. ילד יכול להתאונן למה מבקשים ממנו יותר 
מדאי, על דברים מאוד עקרוניים, מינימאליים דגם 
הוא מבין שצריך לעשות. יש מי שיצעק ויגיד: “אלו 
אפשרות  אבל  ברור?”  בבית,  אצלינו  הכללים  הם 
ההסברה והעצמה שנוכל לתת למתבגר, היא דווקא 
שלך,  הקושי  את  מבין  “אני  הזה:  הגבוה  מהמקום 
חייבים  שהם  דרכים  יש  נורמאליים  לאנשים  אבל 
לעבור כנורמאליים, מה לעשות שהם נורמאליים?! 
וככל שאדם הוא מיוחד יותר, הציפיות ממנו גדולות 

יותר”. וילד מבין, הוא יודע בדיוק מה הוא שווה.
כמו:  יעלו במוחנו משפטים  אנחנו אם  נעשה  ומה 
“אז בגלל שאני מיוחד אני צריך לסבול?” או “תן 
וכן  מהחיים”  וליהנות  שאני  ממה  פחות  להיות  לי 
הלאה.. אז חייב רק לסיים במילים הבאות: בחיים יש 
סדרי עדיפויות, אתה תבחר איך להגדיר את עצמך, 
וע”י כך מה יהיה ניתן לצפות ממך. בסוף בסוף, אתה 

הוא אחראי לאישיות שלך, ולציפיות ממך.
ובחזרה ללוד: היום תוכל לקבל בלוד דו”ח על חציית 
לוד  כי  ככה!  למה?  החצייה,  במעבר  שלא  כביש 

אחרת כיום, ודורשים ממנה דברים אחרים. ככה 
זה בחיים, הכל הולך על פי המצב הקיים. יהי 

רצון שכולנו יחד נשמור עליו בכל מעגל 
בחיינו לטוב יותר. 
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בעולם  לטייל  החליט  אחד  כלב 
באפריקה. לספארי   ונסע 
באחד הימים הוא הלך לאיבוד, ובדרך 
בכוונה  לכיוונו  שרץ  נמר  ראה  הוא 
לעשות,  מה  חשב  הוא  אותו.  לטרוף 
התיישב  עצמות,  על האדמה  ראה 
לידן עם הגב לנמר, תפס עצם בפה, 
"זה  בקול:  אמר  התקרב  וכשהנמר 
יש  אם  מעניין  טעים,  ממש  היה נמר 
באזור..." טעימים  נמרים  כאלה   עוד 
כששמע הנמר את הכלב , הוא עצר, 
הביט בו באימה וחשב לעצמו: "זה היה 
אותי",  אכל  כמעט  הזה  הכלב  קרוב. 
בזחילה. משם  והלך   אחר הסתובב 
וראה  מעל  העץ  על  שישב  הקוף 
הזדמנות  שזו  החליט  הכול, 
טובים  יחסים  לתפוס  טובה בשבילו 
הנמר  אחרי  רדף  הוא  הנמר.  עם 
ממנו צחוק. עשה  שהכלב  לו   וסיפר 
"שב  לקוף:  ואמר  התעצבן  הנמר 
אני  איך  תראה  ובוא  שלי  הגב  על 
הזה קציצות!!!". מהכלב   עושה 
הכלב, שעוד לא הספיק להירגע, שוב 
לכיוונו  רץ  הנמר  את  מרחוק  ראה 

לברוח,  במקום  גבו.  על  עם הקוף 
הכלב החליט שוב להתיישב עם הגב 
כלפי תוקפיו. שנייה לפני שהנמר הגיע 
אליו, אמר הכלב בקול: "איפה הקוף 
שעה  חצי  לפני  כבר  הזה?!  המעצבן 

ביקשתי ממנו שיביא עוד נמר..."

בכל  להימלט,  דרך  ישנה  מצב  בכל 
שעוד  ראייה  של  זווית  ישנה  אתגר 
"נפל  שנקרא:  מושג  ישנו  ראינו.  לא 
מקובל  היהודית  במסורת  רעיון",  לי 
מישהו  סתם,  נופל  לא  דבר  ששום 
הפיל אותו למטה... וממילא, אם אתה 
דרך  שום  ללא  כבול,  סגור,  מרגיש 
מוצא, תסתכל למעלה לשמים, תפנה 
שיפקח  ממנו  ותבקש  העולם  לבורא 
לך את העניים ושתזכה לבחור בדרך 

ובעצה הנכונה.

 לא לאבד עשתונות
מלתא ובדיחותאמלתא

בדיחותא

עשן  מתמלאות  חכמים  בתלמידי  צרות  שעיניו  מי  כל  חנינא,  רבי  אמר 
בעולם הבא )בבא בתרא עה.(

עם  צדקה  לעושה  המגיע  בשבח  מקומות  בכמה  חז”ל  שהאריכו  כמו 
השעה  להם  שדחוקה  חכמים  התלמידי  עקא,  ודא  חכמים.  התלמידי 
כי  שבה,  וחומר  הזאת  המצווה  מה  העם  אל  דורשים  אינם  )הפרנסה(, 
חוששים פן יחשדם שומע ויאמרו שהם דורשים טוב לעצמם. ואני אומר 
שאין לחוש לזה, רק התלמיד חכם יעשה מעשיו לשם שמים להודיע לעם 
חוקי האלוקים ואת תורותיו, והרוצה לטעות יטעה, שאם התלמידי חכמים 
לא,  ואם  וכבר אמר החכם: אדבר למאה,  ידעו,  – מאיפה  יודיעום  לא 

לאחד. השומע ישמע ועליו תבוא ברכת טוב )אורות אילים(

שדכן הציע לבחור שידוך, הבחור נפגש וסיפר לשדכן שהכל היה בסדר 
בפגישה, רק יש בעיה אחת, היא אילמת! אמר לו השדכן, אתה נורמאלי? 
זה חיסרון? זה מצויין, אתה יודע מה זה אשה אילמת? זה שקט לכל החיים! 
הבחור השתכנע ונפגש שוב פעם. אחרי הפגישה סיפר לשדכן שהיא גם 
חירשת, אמר לו השדכן, נו זה מצויין! אתה יכול לדבר מה שאתה רוצה, 
ואיך שאתה רוצה והיא לא תשמע, וכך תחסוך הרבה בלאגן בחיים, אתה 
לאחר  שלישית.  פעם  ונפגש  השתכנע  הבחור  זה???  יתרון  איזה  יודע 
הפגישה, ניגש הבחור לשדכן ואמר לו: הכל בסדר חוץ מחיסרון אחד - היא 
צולעת קצת. אמר לו השדכן: נו באמת, עם כל כך הרבה יתרונות נדירים, 

זה מה שמפריע לך???  
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דין ודברים 

מהנעשה במדרשיה

בסופר,  חברו  את  פגש  אדם   
יש  שלו  הקניות  שבעגלת  וראה 
יותר  זול  אחרת  שבחנות  מוצר 
בהרבה, ואמר לו זאת, האם מותר 
לומר לו? או שיש חשש שגוזל את 

בעל הסופר?
תשובה: אם רואה את חברו קונה 
דבר שיכול להשיג בזול יותר, יש 
בזה משום השבת אבידה וגם משום 
צריך  ולכן  כמוך,  לרעך  ואהבת 
שמונע  פי  על  ואף  לחברו,  לומר 
מקום  מכל  החנות,  מבעל  ריווח 
מותר לעשות חסד עם חברו אפילו 

שעל ידי כך מונע רווח מהאחר.
 אשה לקחה מחברתה 3 תפוחי 

היא  איך  הלוואה,  בתורת  אדמה 
יכולה להינצל מריבית, שהרי אינה 
ולהחזיר  גודלם  את  לאמוד  יכולה 

בדיוק כאלה?
כתב  ה’  מלוה  בספר  תשובה: 
היותר  שאת  לשכנתה  שתאמר 
בתורת  מחזירה  שלקחה  ממה 

מתנה.
כסאות  שם  והיה  בים  הייתי   
להשתמש  מותר  האם  להשכרה, 
כשבעליו  בחוף  המונח  בכיסא 
נכנס למים? כמובן שכשהוא יבוא 

אני יקום מהכיסא.
רשותו  את  לבקש  צריך  תשובה: 
של השוכר של הכיסא, ואף על פי 
שזה נהנה וזה לא חסר, מכל מקום 

אסור להשתמש ללא רשות.    

מזל טוב!!!
נפתח בית ההוראה של "מרכז התחברות"

לשאלות בכל נושא תורני ניתן להתקשר או לשלוח 
הודעה )גם ווטסאפ( 

ל: 054-540-5333 הרה"ג הרב טל גלעדי שליט"א

להצטרפות ושותפות 
למהפכה התקשרו
03-60-9999-7

או בעמדת נדרים פלוס תחת 
השם מרכז התחברות

"באחד באדר משמיעין על השקלים" 
מחצית השקל המחולק לתלמידי חכמים עניים

שעוסקים תדיר בתורה ובזיכוי הרבים!
בהמלצת גדולי ישראל!

"זכר למחצית השקל" המהודר ביותר!
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ניתן להעביר את הכסף ישירות לחשבון העמותה או באשראי ובכל דרך במספר: 03-6099997
כתובת למשלוח בדואר: רבי יהודה הנשיא 48 בני ברק  

או בעמדות נדרים פלוס תחת השם: מרכז התחברות  

להצלחת: להצלחת אשר כהן רעייתו וב"ב | אוראל כהן רעייתו וב"ב | רות בת אביגיל אלה לזיווג הגון | הילה בת יפה לזקש"ק
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והשנה לאור התרחבות הפעילות המצוה להיות שותף כפולה ומכופלת!
 אשרי השותפים!

מהיום ניתן להצטרף 
לקבוצות הווטסאפ השקטות 
לסרטון החיזוק היומי מאת 

הרב דוד פריוף שליט"א
054-273-8250

)מיועד לשאינם שומרי תו"מ(


